eli

Hoofdredactie:
MANGARADJA IHOETAN
HASSAN 'NOBL ARIFIN
Harga langganan

3 boelan f5.—

Setahoen f20—
Loear Indonesia : 3 boelan f7.— Setahoen f28—
-Pembajaran. lebih doeloe.
Indonesia:

Lembar

No..28

“.

Chamis 3

—.

Njata

pada

kompeni ?

kali mx
“dak
ada

Krekot

zaman

hir keatas

Timoer,

j

tidak

apakedoea

tahoe,

Apal

berkali-

boemi

ng Prime

MEP?

pet:

1

bedakan'antara: Sebab-sebabnja kedalam Tournalistiek. Asal sadja doea Zelfbestuurder itoe diasingkan, —

djalan oentoek

membantah

dengan: jang dinamakan Indonesisch Nati-

toelisan-

toelisan didalam Sinar Deli, Bintang onalisme dan pt-en-ie!
Timoer tentoe mempergoenakan penaApakah Bintang Timoer tidak teliti
diitoe
pena
apakah
memahamkan janggdikatakan dan dimaknja. Tidak perdoeli
pergoenakan pada tempatnja, atau tidak... soed oleh toean Philips ?
oedjoedBintang Timoer, ialah: asal
perdoeli
Tidak
sedja.
membantah

Dengan terboeangnja
doea tiga

orang

dan ,ditjapnja“

Atjeh,

pada

beberapa

dari segala party,
Deli. Kelakoean seroepa ini, ti-

hingga memperkatakan

party, kita harap djoega memegang
dak boleh teroes meneroes dibiarkan la,standpunt” itoe dengan tegoeh, dengan
'
loe lalang.
pihak tetangga kita, jaitoe Pe- tidak oesah melebih-lebihi.
Dari

kira-

Sumatra.

kira berikoet ini:
Perasaan setoedjoe terhadap “pe-en-ie"

itoe dari pendoedoek Atjeh tidak benar.

Pihak Volkshoofden dan Zelfbestuurders tidak ada sedikit poen kelihatan

mercka

Indonesisch

mempoenjai

nationalisme,

sikap autocratisch.

nopan.

Djadi jang dimaksoedkan oleh toean
Philips, ialah: perasaan kebangsaan Indonesia, tidak ada didapati pada
kepala-kepala bangsa Atjeh.
Segala barang sesoeatoe dari pihak lain
itoe, tidak boleh lekas-lekas kita aminkan
sadja: sebaliknja, tidak poela boleh semata
mata kita bantah, dengan tidak memperboeat sesoeatoe pertimbangan. Demikian
“neratja" Sinar Deli.
Itoelah sebahnja, perkataan toean Phi-

lips, pada moelanja kita samboet dengan
doeka nestapa, djika SEpertanjaan
SOENGGOEHNJA jang dikatakan oleh
“beliau itoe.
5 «
Tidak demikian dari pihak Bintang Timoer. Oedjoed dari commentaar soerat
kabar itoe jang sekian pandjangnja, hanja:
Apalagi bila orang ketahoei, Teukoe
Mohamad Taijeb, Zelfbestuur der Perlak jang kaja raja itoe, lid dari

N.I.P. dahoeloe dan djadi lid Volksraad, berhentinja.....
poen pada
lantaran itoe lidmaatschap N. IP. atas
andjoeran toean Sw art.

Djoega Sinar Deli mesti mengetahoei,
bahwa ada doea Zelfbestuurder dari
Atjeh, jang sekarang masih hidoep dalam boeangansatoe
ada di Merauke,
satoe ada di Fort de Kock, kedoeanja

dari Kweekschool Fort de Kock.

Demikian

bantahan

membantah sadja.

B. T., jang asal

Dari

“Tahoen

ke I.

Corresponden &Sinar Deli” Jacatra.

Dari itoe achir-achir ini dioesahakan se-

bangsa. Tidak pertjoema pemerintah mengarahkan perhatiannja kedjoeroesan pergerakan pemoeda kita.

Pergerakan kepandoean Indonesia tidak
maoe djoega ketinggalan dalam oesah
persatoean, teroetama atas andjoeran ke-

pandoean Jong-Java dan Indo soedaha
dibangoenkan satoe badan persatoean
.Ikan persatoean, jang tidak lain menger- kepandoean Indonesia dengan diseboettinja jalah kekoeatan dan kekoeasaan .... kan KEPANDOEAN BANGSA INDODengan berasa kesakyja
jang tidak boleh tiada haroes ada dalam NESIA (K.B.N).
ngadoe pada Djaksa.
”
Proces-verbaal diperbgat, dan diperin- beroesaha akan mewoedjoedkan tjita-tjita
Pergerakan sekerdja poen insjaf akan
tahkan kepada iboe j.
Malang itoe, pada bersama.
haroes adanja persatoean. Dari itoe atas
Dalam segala lapangan dan lingkoengan, andjoeran t. Soeroso, anggauta Dewan
hari sekian datang menghgdap Magistraat.
Karena padahari bersidang jang diten- dari poelitiek saripai kesosial dan ekonomi Rakjat, jang terkenal itoe, soedah digetoekan itoe, perempoearf'terseboet tidak baik lelaki maoepoen perempoean, baik rakkan berdirinja satoe Vakcentrale,"
#
hadir, perkara dipoetoes bij-verstek sadja. toea maoe poen moeda insjaf benar-benar badan mana sampai kini sembilan perSiterda'wa dihoekoem degda f 10.— sebab akan Ertinj apersatoean dalam perdjoe- koempoelan sekerdja soedah memasoeksalah tidak hadir memenoehi panggilan angan pada masa ini, pada masajang akan kan dirinja:
£
:
datang teristimewa. .
Magistraat.
«
Teriachirnja Vakcentrale itoe memberiMarilah kita dengan penting ringkas kan alasan pada P3 alias pers poetih
Akan siterda'wa tent
erasa beroentoeng, sebabselain dari iagmendapat isteri tilik perbagai matjam persatoean itoe, jang pembohong oentoek menghamboer-hamseorang
gadis, djoega
@dak mendapat sampai kini terpelihara dengan baik-baik boerkan tjoeriga dan tjemboeroean, bah- '
kerdja

mengeras-ngeras

soen dan memelihara

Corr.

Sinar

Deli " di Sibolga me-

noelis :

Tanggal

29

bolgasoedah

Maart

1930, Landraad Si-

memeriksa perkaranja toean

pat adat. Diantara radja-radja dan achli
adat itoe ada hadlir t. Vergouwen dari
Taroetoeng j. sebagai Adviseur dari adat
Batak
dalam rapat itoe.
dan

Kota-

|

koeat-koeatnja oentoek mendjaoehkan segala matjam tjerrai-berai dan sebaliknja

Pihak dari Frederik mintak soepaja perkara itoe diperiksa menoeroet adat Batak

Mandailing.
Corr. S. Deli menoelis:
Magistraat

Er iam

Agaknja orang sampai mengerti dan
jakin poela, bahwa tjerai-berai itoe tidak
lain tjoema menimboelkan
kelemahan.

Co1l Mg

Frederik
jang doeloenja tinggal di SiKita boekan mengatakan soma sekali di bolga sekarang tinggal di Medan sebaAtjeh tidak adacrasa setoedjoe terhadap gai Souschef dari telefoonkantoor.
—jang besar boengkoes dari isi itoe !—sea- pe-en-ie dau perasaan kebangsaan IndoIa ditoedoeh soedah melarikan seorang
akan
tidak diperdoelikan, seperti nesia. Perasaan ini memang ada, tetapi gadis jang beloem beroemoer 21 tahoen
kan
dengan tiada seizin dari orang toea pemelihat..... angin laloe.
djangan terlampau dibesar-besarkan. Pan- rempoean j. dilarikannja itoe, serta atas
danglah barang sesoeatoe itoe dengan kemaoeannja sendiri.
Sekali ini, dari pihak kita, baik djoeSebeloem
persidangan
Landraad diJournalistiek jang be- betoel, dan tjeritakan seada-adanja.
ga kita geser
moelai,
lebih
doeloe
oranggorang
jang
Tidak
perloe
barang
jang
ketjil
itoe
sar boengkoes dari isi itoe. Dengan djeachli
dalam
adat
Batak
soedah
mengadiboengkoes dengan pemboengkoes jang
las kita toetoerkan berikoet ini:
dakan rapat dalam zaal Landraad mem..
besar, sebab kalau diboeka akan kelihatan perbintjangkan apakah perkara Frederik
jang.
melarikan Noerila itoe, diperiksa
Didalam
satoe “ intervieuw dengan djoega...... ketjilnja.
menoeroet wet Goebernemen atau RaAneta, Wd. Gowverneur Atjeh, toean

berperasaan

"Telegram adres: ,SINARDELI"

harga ada itoe
mar harta jang
bliotheek."

warta, angin-anginnja kita perhatikan,
,.otjehan"” Bintang Timoer
segala

Philips, antara lain-lain menjatakan

DELI"

Soemangat persatoean.

apakah bantahan-bantahan seroepa itoe tahoen j.l.,- sebeloemadapecen-ie! -djangan
tidak berbahaja bagi pembatja jang ,,main lekas-lekassadja hendak berkata: Atjeh
amin" sadja. Tidak perdoeli apakah pem- soedah dipenoeli oleh ,,merah-poetih-kebatja jang terboeka mata hatinjaakan ... pala banteng", oleh........... Indonesisch
hoekoeman apa-apa.
t
menertawakan.
—0—
Nationalisme.
Perkara melarikanrgadis.
Kita harap Krekot teroes-meneroes meDemikian dihadapkan kepada kita, deDiperiksa
dimoemegang sikapnja jang mengatakan bebas
mikian djoega dihadapkan kepada Peka Landraad.
warta

SINAR

—

Zelf-

Indonesi,

koerangnja f 1.50, Berlangganan boleh berdamai.
Pembajaran lebih doeloe.

oelkaedah 1348.

April 1930

Jeremmy

4
sekoerang- '|

'Bindjei. Nederland: Publiciteitskantoor ,De Globe” Singel 93 Amsterdam,

bestuurder
itoe diboeang, dan
pada tahoen berapa pe-enie la-|boel

Dari Kepala Kepala Atjehjang melawan
Bintang

1174

TJATETAN.

Indonesisch Nationalisme?

Bajaran advertentie:
Dari 1 sampai 5 baris f1.50 Sekali moeat

Kuta. Tan Tek Bie — Hoogendorpotraat 29 Medan”

itoe Philips jang mengatakan: Indonesisch nationalisme dan perasaan
setoedjoe terhadap pe-en-ie tidak ada
»Barang jang tei
oe dan tidak aff
boek
didapati pada Kepala-Kepala Atjeh.
lerih,berharga dari

Ini hari diterbitkan doea lembar

Collega

Telefoon No.

N.V. Reclamebedrijf ANETA Weltevreden. H. M. Noer, Bangkati
'Advertentie-Bureau A. de la MAR Azn, Voorburgwal —

pertama.

gir. B. R. Sodjocangon,

sche Drukkerij & Uitgevers Mij.

Diterbitkan setiap hari ketjoeali hari jang dimoeliakan oleh: N. Vs
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1 Directeur
ABDUL. AZIZ

memberi

pihak
perkara

Noerila

alas-alasannja.

Sementara

mempertahankan

soepaja

itoe diperiksa menoeroetoendang

Gowvernement.
Achirnja sebab

Noerila

menjoe-

serta mempertahan-

diantara poetera-poetera dan poeteri-poeteri Indonesia.

wa: Vakcentrale itoe meskipoen dasardasarnja benar akan toch meloeloe kata

P3 tjoema oentoek mentjapaikan maksoed
politiek . .. dan tentoelah Moscou dan
Komintern
tidak ketinggalan diseboet-:
dalam badan P.P.P.K.I. dibawah andjoeran
seboet. Boeat kita tidak perloelah memt. D r. Soetomo dan berpoesat di Soerabaja.
akan gonggong ditengah djalan
Kaoem Iboe Indonesia, jang sedar soedah perdoeli
HOe 0 eni
membangoenkan P.P.II., jang sampai
Perkoempoelan-perkoempoelan
cooperasekarang soedah beranggautakl. 26 perkoempoelan, berpoesat di Mataram diba- si anak negeri soedah seia-sekata oentoek mendirikan badan persatuean, jang disewah pangkoean njonjah Soekonto.
Kaoem

politiek

Kaoem

Nasionalis

Indonesia, jang ber-

soedah mempersatoekan tenaga

pemoeda

kita

bertindak

lebih

boetkan

persatoean

cooperasi

Indonesia.

Memang sesoenggoehnja . . . melihat
djaoeh dari radikal poela dari kaoem
bapa dan kaoem Iboe kita. Mereka tidak kegembiraan semangat persatoean dan
perdamaian, ditambah poela dengan ma- “
soeka bekerdja setengah.
soebzersja keichlasan. berkorban
Dari itoe tidak disoekai sesseatoe ba- kin
dan, jang meloeloe tjoema bersifat fede- Perhatikanlah kemadjoean Fonds Nasio- “
dan poeteritatief, tetapi dengan gembira serta ichlas nal dari poetera-poetera
merzka masing-masing soedah mengor- poeteri Indonesia seoemoemnja . . . tidak.
bankan perkoempoelannja, jang berpoe- oesah kita koeatir apa-apa oentoek masa.
lau-poelauan alias dari provincialistisch jang akan datang terhadap pada nasib
dan Bangsa
Indonesia,
3
itoe dan selandjoetnja tjoema dapat dan Noesa
soeka dibawah satoe bendera, jalah badan
Lain tiada marilah kita bekerdja teroes”
baroe, jang dinamakan Indonesia-Moeda, meneroes...... mengeras-ngeras. ... meperkoempoelan berazaskan tjoema satoe ninggalkan segala tjara ke-Inlanderan,'
tanahair, satoe Bangsaansatoe bahasa .... sebaliknja mengoetamakan ke Indonesiaan
jakah segala-galanja ada Indonesia.
dalam praktyk perboeatan kita.
:
Kaoem Jong-Java mengoeboerkan JongMasing-masing dalam kalangan dasi.
Javanja di Semarang. Kaoem Pemoeda lingkoengan sendiri-sendiri. Mengertinjas"
Indonesia meleboer Pemoeda Indonesianja Djangan seorang Tani disoeroeh memedi Mataram. Kaoem
pemoeda
Selebes gang pzna, poen djoega sebaliknja djangan
menoempaskan Pemoeda-Selebesnja di- seorang pendekar pena disoerah memeJakatera dan baroe-baroe ini kaoem Pe- gang patoa
moeda Sumatra

pihak

goega

menjoesoel

alam

menggalikan

tiada liang koeboeran oentoek Pemoeda Suma—,Betoel kamoe menangkap seorang
maoe
perkara
itoe
diperiksa
menoeroet
tranja di'Jakatera poela.
soepir auto B.B. di Moearasipongi ?" taSoenggoeh melihat gelagat dan lembanja Magistraat kepada seorang agent adat Batak, itoelah sebabnja perkara itoe
ga pemoeda-pemoeda kita achir-achir ini
diperiksa dimoeka Landraad.
veldpolitie.
boleh berbesar hatilah kita dan seminut
—,Betoel, meneer! Sebab tidak pakai
poen tidak oesah kita koeatir akan kebeLandraad
Sibolga
laloe
mengadakan
lampoe.”
—/Ada kamoe perintahkan soepaja ia persidangan. Sesoedah hoofddjaksa mem- naran oetjapan: Pemoeda adalah harapan
batja soerat toedoehan, maka pesakitan
menghadap hari ini?"
—»Ja, meneer, betoel saja perintahkan.” sangkal dan mengatakan, bahwa ia boeCementfabriek Indaroeng bederma?
—,Nah! Dia tidak hadir. Denda f 10. kan bawa lari Noerila, tapi Noerila sen(Corr. S.D.) Di Indaroeng beberapa
atau pendjara 10 hari” kata Magistraat. diri jang adjak lari dan kawin pada pe- nari lamanja sampai hari Rebo tanggal
—,Terima kasih meneer en tabei, saja sakitan.
26 Maart siang malam dibikin keramaian
poelang." kata sipelpolisi.
sebab menaiki roemah sekolah
Negeri
Noerila waktbe itoe ada telefooniste pa- (sekolah Desa) jang dibikin begitoe molek
Magistraat Penja- da telefoonkantooi Sibolga sedang pe- ditengah pasar, dibikinkan oleh Cementsakitan ada djadi Souschef.
boengan.
fabriek sebagai hadiah.
8 orang terda'wa
Kalau dilihat besar keoentoengan jang
Sesoedah saksi-saksi diperiksa, saksimemberi maloe.
ia
saksi mana terdiri lima orang jang se- diperoleh Maatschappij itoe dengan
Seorang hadji.
poenja
peroesahaan
disana,
maka
pemmoeanja ini ada familie rapat (berhak) pa—.Zegs, Djaksa, apa itoe orang-orang da Noerila, maka hakim periksa dan de- berian satoe sekolah desa sadja boekansemoea tidak dipanggil dengan soerat?” ngar keterangan Noerila.
lah berarti satoe kemoerahan jang berletanja Magistraat pada Djaksa.
bihan hanja
bisa diseboet ,,loembrah“
Noerila kata, ia boekan bawa atau adjak sadja kalau tidak maoe dibilang terlaloe
—,Tidak lagi toean, sebab kepala Koeriah $oedah perintahkan kepada mereka lari Frederik tapi Frederik sendiri jang ketjil ditimbang dengan besarnja hasil
soepaja berhadir hari ini di Magistraat” adjak ia kawin. Waktoe ia dimandikan didapat.
(masoek Kristen) di-Medan boekan atas
sahoet Djaksa.
Ini keramaian ada begitoe gembira diDjaksa laloe mengoendjoekkan salinan kemaoeannja sendiri katanja, tapi ia diti- lakoekan. Meskipoen scbab koerang pepoe Frederik, sebab lebih doeloe Frederik nerangan keadaan ada gelap gelita, tidak
relaas kepala Koeria.
tidak
katakan jangiaakan
dimandikan. oeroeng banjak sekali orang jang datang
—,Nou, soedah tjoekoep. Kenapa dia
Hoofddjaksa batja keterangan Noerila menonton, menengok orang berhilau (njaorang tidak datang '"
jang doeloe sewaktoe ia diperiksa, njata njian perempoean-perempoean Ommelanj
diam.
—,Nou, sekarang kita hoekoem sadja bahwa keterangannja jang sekarang soedah den) berabab dan bersaloeng.
Penoetoep keramaian ada dibikin satoe
bij verstek.
En Soetan M. dapat denda berlain.
f 15.— jang 7 orang lagi lepaas.
ada berhadlir
Pembela dari pesakitan jaitoe saudara perdjamoean pada mana
banjak
ambtenaar
dari
Padang
dan OmGadis jang dilarikan. kandoengnja sendiri tocan C. B. Tampoe- melanden dari berbagai bangsa, demikian
Iboe menanggoeng bolon dari Padang minta soepaja Noerila djoega banjak Belanda dari Cementfaditoentoet bersoempah palsoe.
aniaja.
briek Indaroeng.
rang iboe mempoenjai seor:
Perkara ini dioendoerkan sampai tangSoedah tentoe sadja pedato-pedato
dis,
di Penjaboengan. £
Tn
gal 5 April 1930.
5
selamat
mengoetjapan terima kasih dan

semoea lingkoengan dan Ia

ngan kita boetoeh Pekerdn, jangdan"
oedjian, kalau tidak maoe karam dalam
gelombang hidoep, teroetama dinegeri
djadjahan sematjam Indonesia, dimana:
segala sesoetoenja tidak djarang bersifat
doea alias dualistisch semata-mata.

D.

berapa boelan ini telah poelang dari Mesir, baroe-baroeini pergi djcega ke Fort

de Kock boeat hadiri congres dari Mi
hammadijah.

Tanggal 15 ini boelan

ngat sangat terboeroe-boeroe soedah berangkat ke Painan, sebab perintah Con-

troleur Fort de Kock dan Commissaris
van politie di Padang, tanggal 28 Maart

toean terseboet haroes bertemoe dengari
Assistent Resident Korintji-Painan, jang
itoe hari bakal berada di Painan.

Waktoe

Kock

toean Ilias lagi di

ia telah dioendang

Fort de

djoega-

oleh

Hoofd van Plaatselijk Bestuur disana jang
bertanja iapoenja paspoort keloear dari
Painan, sebab toeroet besluitnja Resident

Sumatra Barat itoe toean diwadjibkan
memakai paspoort kalau maoe pergi kemana-mana.
ee
Toeroet katanja toean Ilias sendiri 'ia
beloem pernah dapat perintah jang demi-

kian dan ini sebab djoega maka ia berdjalan zonder paspoort jang diwadjibkan
itoe.

Lag
Selamat!

Toean

Bratanata
bebas!
$
Oleh Landraad Palembang tempo hari

tocan

Bratanata, Hoofdredacteur Pertja-

Selatan dihoekoem 6 boelan karena doea
—0—
roepanja soedah dipinangkan
pada itoe sekolah ada dibikin oleh ber- persdelicten,
-Ikepada seorang pemoeda
oleh iboe baItoe boeaja di-Siboeloean.
Oleh Raad van Justitie, vonnis itoe dis
bagi bagi orang terhitoeng Demang LoePerkara doea orang Zelfbestuurder jang panja. Tete Bapa ada tjintanja sekoeatkan,
Boeaja jang gigit seorang Boemipoe- boek Bagaloeng dan lain-lain.
lain. Kepada pemoeda tera jang sedang mandi disoengai Si—0—
Kemoedian toean itoe gratiedan mengdiboeang ke Fort de Kock dan Merauke, orang pemoeda
inilah diserahkannja oentoengnja.
Moesti
pakai
paspoort.
hadap sendiri kepada G. G.
boeloean jang sebagai soedah
dikabaroleh Bintang Timoer dianggap karena na(Corr. Sinar Deli).
Achirnja G. G. membebaskan tocan
di Pada satoe hari ia soedah dibawa lari kan baroe ini soedah dapat dipantjing.
tionalisme “keras dari Volksshoofden
oleh pemoeda tjintanja itoe keroemahnja. Lebih besar ini dari bocaja jang mema'Toean Ilias Jacoub, student dari Al Bratarata.
Iboe sigadis merasa tidak senang, sedang tikan djanda dari toean .Bperhanoeddin Azhar dan Redacteur dari Pilihan Tikebetoelan soeaminja dalam
itoe jang dalam soerat kabar inipoen ba- moer di Cairo, seorang 'Indonesier asal
Kita oetjapkan selemat kepada collega
dari Asam Koembang jang berselang be- itoe,
ke-Deli. Ia datangi keroemah
Saga roe ini kita soedah kabarkan.

Atjeh !

|

&

toean Ilias de-

'Chabar

Bekas

Kota

Hoofd van
Chalipah.

Dihoekoem

Bandar

dad oe biasa sahadja,

bamanan

tama di

Oento
pada Reg
rechaussee."

6 boelan.

M'aloemat dari

'tahoen 1890, teringat
#ngatakan Corps-maadanja Corps ini diKali Expeditie ke Atjeh.
0 tentera darat biasa
t, ternjatalah besar
echaussee itoe, hingga

Katena menggelap
kan.
Tengkde "Aboen, bekas: Hoofd van
Sampai hari ini, genaplah scedah Sa- Bandar Chalipah, kemarin doeloe dihadap
TOE BoOELAN lamanja Sinar DeLi dikirimi kan kemoeka Kerapatan Tebing Tinggi, diperoleh. Pat
kepada alamat tocan-tocan pembatja —
ditoedoeh melakoekan penggela- Tamiang
Langganan—kita, Sinar diterbitkan me- karena

Administratie :

harapkan dapat persetoedjoean dari tocantoean.

pan ketika dalam djabatannja.
Kedjadian ini dalam tahoen 1926, dima-

SetoEpjor

socdah

dapat

jang besar sekali

saga kea
entoek mi

kami

tidak ada menjatakan sesoeatoe keberatan
atas koendjoengannja Sinar kita datang
kealamatnja, karena itoc dipohonkan:
Besar dan sangat-sangat harapan kami,
soepaja dengan
nja dapat kami
terima wang harga Langganannja sebagai
soedah

Moesta'id

pada

HARAPAN

kami:

kan mesti

sedang

wang jang digelap-

diganti

djoega sebagai menepati
djandji dari
toean-toean jang terhormat.
Kerena Tengkoe Aboen
berfamilie
Hidoepnja dan Kekoeatannja sesocatoe dekat dengan Tk. Maharadja Bongsoe
soerat kabar, semata-mata berganto
(voorzitter
Kerapatan
Tebing),
maka
kepada sokongan dari tocan-toean pem- sedang kerapatan jang bersidang memebatjanja dan Adverteerders.
riksa perkara ini, divoorzitterioleh TengSoepaja dapat kami ketahoci benar koe Mahkota dan 2 orang besar keratanda persetoedjocan itoe, maka kami djaan Deli
haraplah dapat tocan-tocan penoehi peng—0—

harapan kami terseboc

»Setop!

Menoenggoe dengan hormat !
—0—
Ikoet-ikoet sadja ko'.
Boleh ikoet
oranglain.

djoega

leh dari sebab kekoeatetapi karena merekalah

Oleh sebab itoe, Kerapatan memoetoestan mereka si
kan : Tengkoe Aboen dihoekoem pendjara jang pertama
6 boelan. Hoekoeman ini didjalankan da- kesetiannja s
lam lingkoengan tembok pendjara, dilocar keamanan neg
Karena meng
djadjahan Deli jang dioendjoekkan oleh
nja Corps-mar

Gowverneur,

kema'moeran dai

#lamanja, oleh

Regeering

Kita tidak laepa mengoetjapkan selamat

dan terima kasih kepada Corps-marechau

Isteri B. menganggoek.

:- Esok

paginja,

isteri B.

pada A. Kantong

'minta

A. selamanja

wang

memang

kempis. Satoe kaoes badjoe diserahkannja.

Erjek-etjeknja hanorarium,
Beberapa hari kamoedian, isteri AL datang dari Berandan. Tjakap poenja
tjakap, rahasia malam jang loetjoe ito
terboeka..

A. dan B. djadi adoe

tenaga, kaki

dan

tangan melajang-lajang, sampai masingmasing bendjol-bendjol pada moekanja.
Penghoeloe

memoetoeskan:

masing mesti kawin".
Habis perkara.
Tetapi kita rasa,

soepaja

penghoeloe ini berhasil
diperingatkan

poela

kepoetoesan

baik,

kepada

,,masing-

Landrechter

dengan

Beliau memperingati keadaan negeri ini
pada tatkala beliau disini moela-moela
mendjadi

ambtenaar

ketjil, dimana

njak lagi ganggoean-ganggocan

ba-

atas ke-

amanan. Tetapi setelah Corps-marechaus:
see diadakan,

dengan

tjepat

keamanan

itoe diperoleh. Sebab itoe, kita

Dimocka Hakim perakitan

djoega

geri ini.

kentjang, tidak poela memasang .......
lentera,
| Tiba-tiba auto itoe ,,mentjioem” satoe

Jauto lain, B.K. 5133.
5030 jang ,,mentjioem”,

roe

dia

soek parit. Seorang penompangnja
orang- |leh loeka berat.

perempoean, mesti

mereka soedah berkawin.
ga
Kesoengai

ditangkap

boeaja,

kedarat

ditnagkap matjan.
Dimoeka Landrechter tadi pagi, seorang
Voor Indier, toekang kereta lemboe dari
Soengai Sikambing, dihadapkan selakoe
pesakitan, sebab membawa lemboenja ke-

dalam

keboen.

Ia ada mempoenjai

memotong

soerat

izin oentoek

roempoet didalam pekarangan

keboen, tetapi membawa lemboe dilarang
keras.
..la soedah 3 kali dihoekoem, masing-

Djadi bapak Tere sendiri.

soedah lama

ikan itoe ada

satoe

tjontoh

perboeatan

jang baik jang membawa keoentoengan
jang lebih kepadanja sendiri, dan meskipoen dimoelai tidak akan mengambil oentoeng, tetapi dalam beberapa tahoen akan
menghasilkan satoe peroesahaen jang baik
Oentoek kemadjoeannja toekang penangkap
ikan.
Seteroesnja dinjatakan tentang” perbaikan kampoeng-kampoeng dengan djalandjalannja, waterleiding dan pasar jang

djatoeh tjinta sekarang

kan sebentoek tjin-tjin oentoek perhiasan

Sang boenga sendiri roepanja tidak
sanggoep lagi mentjari jang ditjintainja

simpan 6 boelan lamanja didalam pendjara, sebab ia menggelapkan barang orang

lain.

—0—

persediaan-persediaan lain dari Gemeente.
Spr. menjoedahi redenja dengan ambil
conclusie, bahwa jang menghasilkan se-

gala kebaikan

itoe, ialah dari

sebab ta-

han akan-critiek jang hendak sama-sama

bekerdja dengan

annja Regeering.

Gemeente dan bantoe-"

Djoega Pers

ada mem-

bantoe boeat itoe dengan crietieknja jang
berharga.

Sesoedahnja pedato pemboekaan dari
burgemeester Meyroos, kedengaran tepoek
jang rioeh, jang iana kemoedian oleh

tcean Muhlenfeld directeur Binnenlandsch
Bestuur menjatakan

Arnhemia.
Pembakar
Assurantie

roemah,
poenja

oelah?!

pengharapannja atas

pekerdjaan Gemeente Bestuur di Betawi
dalam 25 tahoen ini.

la menerangkan akan pekerdjaan B. B.

Baroe ini kita kabarkan, kedai nasi Ambtenaren dalam Gemeente.

la memberi selamat kepada Betawi, dan
berharap
teroetama soepaja pendirian kamLebih djaoeh pembantoe kita kabarkan,
poeng-kampoeng
dan Perbaikan kambahwa kemarin doeloe orang j. hendak
poeng-hampoeng
lebih
baik hasilnja.
membakar itoe soedah dapat ditangkap
Idris, hendak

dibakar orang!

kedapatan didapoer kedai Idris. Disana ngan Gedeputeerden perloe, dimana keterbatja Hok“, sedang disebelah roemah soesahan-kesoesahan tidak akan dapat dikedai itoe ada toekang kereta angin merk
»Ban Sin Hok &co”'. Inilah memboeatkan
sangkaan pada toekang kereta angin.

hindarkan. Ia menjesali akan critiek jang
tidak patoet terhadap kepada Gedeputeer-

den dari pihak Gemeente, dan ia memes.
Seorang tikan, bahasa tidak ada jang lebih menje'
dari j. berkedai kereta angin itoe, me- nangkan hatinja dari pada sikap ketjerPolitie lakoekan pemeriksaan.

ngakoe

saudaranja

j. poenja

Ketika politie riboet

perboeatan.

memeriksa,

daranja itoe teroes naik auto
noedjoe ke Medan.

sau-

pergi me-

dikan jang baik.

Toean Cohen Stuart, adviseur dari
Decentralisatie memperingati akan terlahirnja Decentralisatie hingga membawa

aire, memberi

Kesengsaraan hidoep.

Chabar

Doenia ini boekansoerga.

sendiri
bero-

Mereka

doea

urang

Tionghoa

totok.

Oemoernja soedali toca. Pakaiannja tjom-

eigenaar B. K. boen
5050 dibebaskan, tetapi soepirnja mendaDjalan penghidocpan baginja tidak ada.
pat persen 6 minggoe pendjara.
Akan berniaga, wang tidak ada. Akan
sajam
berkoeli badan seedah lapoek.

Perajaan 40 tahoen.
Corps-Marechaussee.
Kemarin petang, liwat sedikit poekoel
lima, berhoebceng dengan perajaan tjockoepnja 40 tahoen Corps-Marechaussee
berdiri, diadakan oepatjara meletakkan
krans pada Tamiang Monument di Esplanade,

Oepatjara ini

dihadiri oleh pasoekar-

Kawat

INDONESIA,
Aneta Radio
Rede burgemeester

Landraad memoetoeskan

pasoekan militair dikota ini, serta segala
autoriteiten
dari pihak B. B. dan djoega
pendjara.
Sekarang
larangan itoe dilanggarnja dari Gemeente, antaranja ada toeroet toean besar Gouverncur,
Burgermeester,
poela.
Toeankoe
Sultan
Deli,
Tengkoe
Mahkota
“—-Dengan sedih ia bertjeritera dimoeka
dan
Tengkoe
Amir.
Hakim: ,,Bagaimana saja mesti berboeat
Wakil-wakil pers ada berliadir. Pekalau lemboe itoe saja ikatkan dipinggir
dijalan, jaitoe diloear pekarangan keboen, nonton penoeh sesak sekeliling tempat
ditangkap oleh Politie. Kalau saja bawa melakoekan oepatjara itoe. Muzick sedte,
Ketika Gouverneur
-datang bersama
kedalam keboen, ditangkap poela oleh
toean besar. Dimanakah lemboe itoe mesti Burgermeester, muziek menjanjikan lagoe
saja ikat, ketika saja memotong roempoet!" Wilhelmus. Barisan militair memberi seLandrechter: ,,25 roepee, en lemboe Jamat.
Kemoedian Burgemeester bersama Goudirampas"
verneur
teroes — pergi “ketempat krans
—0—
masing: f25.— f45.— dan satoe minggoe

besar dari

Pasarwezen. Spr. mengatakan pendjoealan

dengan senjoem

mah-roemah sewa itoe, soepaja
pang-tjamping.
Jang seorang berbadan
orang jang menjewa disitoe terdapat dari
B.K. 5133 tidak terganggoe soeatoe koeroes kering. Jang seorang lagi berbaorang-orang jang berkelakoean, dan djika apa ,kewarasannja”,
dan tinggi, tetapi bongkok. Matanja ramereka ada membawa

angin

dan Oppas kepada kitaorang dan djoega kepada tenPemeriksaan lebih djaoch mengoen- doenia baroe kepada seloeroeh Indonesia.
bertolak tera darat dan laoet, sebab kita berani
djoekkan,
bahwa ,,Ban Sin Hock & Co.” Spr. memperbandingkan pekerdjaan adberperang dengan siapa sadja. Sebab kalau
dalam
keadaan
soesah dan ia ada poenja viseur bengan satoe orang dokter roemah
—I—
tidak karena kita, maka negeri ini tidak
assurantie
boeat
#- f7000.— Didoega ke- pada satoe roemah tangga, dimana orangbisa madjoe. Sebab itoe Gemeente meras,
sebab
harap
akan terima assurantie, sakit jang moeda-moeda tidak selamanja
5050 contra 5133.
ngasih krans pada kita danditaroeh dimaSeorang Chauffeur dan seorang cige- na ini Tamiang monument.“-Lalue beliau sengadja mereka hendak membakar roe- menoeroet akan peratoeaan memakai obat(naar auto B.
50, tadi pagi dihadap- mintak dilagoekan sekali lagi Wilhelmus. mah Idris jaig disebelahnja. Sekarang obat. Ia memberi selamat kebada'Regee|kan kemoeka Landraad Medan. Pada soeKemoedian oepatjara perajaan itoe- orang Tionghoa itoe dalam tahanan po- ring dan kepada Gemeente jang berjubilitie, sedang saudaranja beloem dapat eum.
atoe malam, didjalan menocdjoe ke Bin- poen boebar
ditangkap.
—0—
djai, mereka mendjalankan autonja amat
Toean Van Kessler dari corps Consulbersalam, dan
belakang.

hendaklah jang kalang kaboet toenggang balik ma-

koeasa

kareta

Gouverneur Hartelust atas nama Bestoeroet mengoetjapkan selamat dan teri- oleh potitie.
ma kasih kepada — Corps -marechausee
tuur dari Provincie Djawa Timoer memPolitie menjoesoel dari toelisan Tiong- beri selamat kepada Bestuur Gemeente.
serta kepadatentera darat, dan marine jang
hoa
jang terdapat pada kotak api-api, j. la menjatakan, bahwa samenwerking dememberi keamanan dan kema'moeran dine-

Toecan
Burgemeester dan toean
Gouverneur mengoetjapkan terima kasih

slepassssss."

roda

»Tjinta” didalam abad ke XX.

A. bin K.

Sampai disihi toean besar Gouverneur
kemoeka. la seoreng Padyinder
laloe
berpidato poela sebagai menjamboeng
dari Natipij, dihadapkan selakoe pesapembitjaraan
Burgemeester.
kitan. Ditoedoeh soedah melanggar pera-

njak tjanggoengnja. Beliau mengoelangi
dengan pendek akan maksoed pedato-pesogara njaring: dato toean Burgemeester dan Gowverneur:

terboeka,

seteroesnja tentang perbaikan

djari-djari

itoe,

itoe kiri kanan. Oleh sebab itoe, ia meReceptie.
Spr. menjatakan, bahwa hari ini soedah minta tolong kepada Politie.
Politie,
setelah
memdjoempai
sang
keTocan
Besar
Gouverneur Generaal
dikirim kawat kepada Leger- Commandant
tjintaan itoe, laloe ,,mengover ke Land- masoek kedalam tempat berreceptie dejang sekarang sedang berada di Kotangan dihiboerkan oleh semoea jang hadir
radja menghadiri perajaan Corps ma- raad”.
Oleh Landraad, A. bin K. disoeroeh dengan lagoe Wilhelmus.
techaussee itoe: Dalam kawat itoe dite-

is

tidak

keantara

see dan kepada" tentera darat dan marine,

laloe datang meghampiri, dan membisikkan ketelinga isteri B: ,, sama akoe sadja
malam ini, soedah!"

itoe

pada peratoeran baroe, Spr. memperingati kehasilan-kehasilan jang telah tertjapai,
teroetama peroebahan besar akan djalandjalan dengan sebab soedah diasvalt dan

hari

Setelah itoe tampil kemoeka, toeanvan
Ersen, wnd. Plaatselijke Militaire Commandant oentoek berpedato dalam bahasa
Melajoe jang kedengarannja memang ba-

pintoe

ke-

dibelakang kereta anginnja, seorang anak
jang akan 'dihantarkan kesekolah.
iba-tiba anak jang dibontjeng berteriak kesakitan, Sebelah kakinja masoek

“diperingati, Atas nama djari A. bin K.. Tetapi boekan kasi teGemeente, kitai
Saka
kraus roes,.melainkan dikasi pindjam.
boeat Tamiang
ument sebagai meng- , Tidak lama kemoedian, A. bin K. tiada
hormati akan
djasa-djasa mereka jang kelihatan lagi mata hidoengnja. Selain
telah djadi korban goena keamanan negeri |dari tjintjin dibawanja terbang, ada beberapa barang perhiasan mas.
ini
setoedjoe

Dimoeka Landgerecht tengah hari tadi.
Seorang Voor Indier, dengan serban dikepala, badjee hidjau dan pakai sireep,
jaitoe seorang Oppas pendjaga simpang
rangkan atas nama Gemeente dan penKesawan.
doedoeknja
toeroet memberi selamat kepa:
Seorang lagi berkatja
mata, masih
da
Corps
marechaussee.
moeda, dengan senjoem-senjoem sedikit

toeran, djalan di Kesawan, ia disoeroeh
setop oleh oppas, tidak maoe setop.
seorang Padvinder soedah
langgar atocran !
Oppas: ,.ini orang liwat disimpang
Kesawan, saja setop sama ia, dia djalan
»njonja" B. pergi termasja sepandiang str teroes sama dia poenja kereta angin".
A. dan B. tinggal diroemah. Adalah B
Landrechter (memandang pada pesadalam roemahnja dengan tetamoe perem- kitan): , En?“
poean, dan A. tidoer seorang diri
Pesakitan: ,betoel tocan, saja djalan
— Kira-kira poekoei | malam, isteri B teroes ketika ada tanda stop, tetapi itoe
poelang. Diketoknja pintoe. Tetapi R. kereta angin tidak saja naiki, melainkan
tidak hendak memboekakan pintoe, sebab saja seret dengan sebelah tangan.“
ia ada tamoenja.
Oppas: ,betoel dia seret itoe lereng,
A. mendengar isteri B. mengetok pin- maar itoe ada menjoesahkan lain kendetoe, dan

weg. Seorang Tionghoa membontjcng
di- kan keinginan:jang teroes' meneroes

djoega tidak ketinggalan. Perkare tanah
ada tersedia lagi 10.000.000
pada seorang perempoean ,,boenga” dari meter persegi jang dapat dipergoenakan
salah satoe Hotel Japan di Moskeestraat, boeat jang akan datang, dengan mana
1.
»Tjinta" ini dibalas poela oleh ,boe- tentang perloeasan kota ini adalah satoe
t betapa besar Fnedahnga"
itoe, hingga mereka djadi bersatoe, masaalah jang moedah dan dapat mengsee oentoek keamanan,
tetapi
ikoet-ikoet sadja.
halangi kenaikan harga tanah jang tidak
'kemadjoean negeri dan
Karena
,tjintan
siboenga memberi- patoet.. Penoetoep spr.
ing sekarang telah bermenjatakan lagi
telah memperlihatkan
oeh oentoek mentjapai

A.danB.,
satoe Kwaliteit. Tinggalnjapoen bersebelah-sebelahan roemah di madjoc

Pantai Boeroeng Medan. Kedoea-doeanja
tiada mempoenjai pekerdjaan jang tetap.
A. ada mempoenjai ,.isteri" dan B. djoega. Tapi isteri ikoet ikoetan sadja. Isteri
B. soeka melantjoeng malam dan isteri
A. bekerdja sebagai baboe.
Pada soeatoe hari, ,.njonja" A. pergi
ke Berandan, dan pada socatoe malam

kan keroogian-keroegian sangat dari |
Ketjelekaan membontjeng.
Kedjadian inivpagi tadi. di Kapiteins- njaknja- peroebahan-peroebahan, disebal

Jang membontjeng segera toeroen, hen“Atjeh dan disini telah dak melepaskan kaki anak jang dibonIka itoe djoega dikirim tjeng. Tetapi tiada dapot. Kemoedian
dan Deli Expeditie roda lereng itoe diboeka, baroe kaki itoe
#aedahnja boeat menda- terlepas, jang soedah locka dan berdarah. Achirnja dibawa kestadverband,
negeri ini.
ormati bagi korbanSocatoe peringatan bagi jang soeka
'amiang itoe, disini ditoe peringatan, meski- main bontjeng-bontjengan.
—0—
nah Atjeh dan negeri

na Tengkoe itoe diwadjibkan menerima korban expedil
m'aloemi, ialah dari nama tocan-toean jang ocang belasting dan rodi. Kemoedian ter- perboeat satoe
minta dan teroes dikirimi
la alamat njata socatoe ketjoerangan banjaknja f 290. poen keamattai
ini boekan di
sampai
hari
ini,
dengan
masing-masing
Tanda

disini, teroe-

Meyroos.

Perajaan
dakan

ini dimoelai dengan menga-

openbare

vergadering

j. dihadiri

oleh

Gouverneur Generaal dan djoega
pembesar-pembesar dinegeriini serta wakil-wakil dari Gemeente

Minta pertolongan? Dfangan harap di- oleh sekalian
tanah dollar ini.
7

Kedoea manoesia jang bersengsara ini, lain-lain, wakil handel, industrie, scheepkarena seperoentoengan dan senasib, djadi
vaart, landbouw dll.

bersahabat

tiada

karib.

bertjerai.

Siang

malam kedoeanja

Meski tiada

bersaudara.

Meski tiada berkaoem. Meski kampoeng
masing-masing di Tiongkok berdjaoehan.
Tetapi, nasib jang menjebabkan kedoeanja akrab.

Burgemeester Meyroos memboeka ver-

selamat kepada Gemeente-

bestuur diatas nama wakil-wakil dari
Keradjaan-keradjaan loear negeri.
Toean Tan Jam Hok, lid jang tertoea
mengoetjapkan selamat djoega. Ia memperingati jubileum lain dalam bcelan
Nugustus jang akan datang, jaitoe tjoekoepnja 10 tahoen burgemeester Meyroos
di Betawi.

Toean Ruckert, voorzitter dari Veree-

niging
Lccale Belangen memperingati
pendirian Decentralisatie, sebagai satoe
hasil

dari

sebab tidak bisanja Centraal

Gezag boeat mengoroes , dengan sesama
akan kepentingan satoe-satoe tempat. Hasil dalam 25 tahoen itoe terpandang soedah lebih dari pada jang diharapkan bermoela. Atas nama perhimpoenamnja ig
memberi Selamat kepada Gemeente.

Burgemeester Meyroos mengoetjapkan

gadering dengan rede jang pandjang. Dia terima kasih akan oetjapan-oetjapan selamengoetjapkan selamat kepada sekalian mat dan poedjian itoe, dan kemoedian
jang hadir, teroetama kepada Landvoogd, vergadering ditoetoep.
Spr. bersjoekoer bahwa pembitjaraan 'ini
Disini dilansoengkan receptie jang didilakoekan oentoek menghormati atas tjoehadiri oleh manoesia dengan sangat ra-

Siang malam mereka mendjalalani berpinpin tangan segenap lorong dan kota, koepnja Gcmeente berdiri 25 tahoen.

mainja jang diiringi oleh keadaan setjara

menampoeng

berpesta.

tangan, kalau-kalau ada jang

Spr.

berpendapatan,

bahwa

sekalian

jang hadir boekan sadja menghargakan
belas kasihan akan memberi sedekah.
Boleh djadi mereka pernah tergoeling, jubileumnja Betawi sadja, tetapi djoega
berdoea-doea beroerai air mata, mengenangkan nasibnja, sebab tidak mempoenjai makanan sesoeap

menghargakan pada Gemeentewezen di
Indonesia, oemoemnja ialah Decentrali-

Pemboenoehan gadis dari seorang
hotelhouder.
Weltevreden, 2 April. Seorang” gadis

satie. Ia membitjarakan pendirian ketiga
jang terboeang- Gemeente Betawi, Mr. Cornelis dan Bui- oemoer 18 tahoen, gadisnja

djoca poen. O, me-

reka makan makanan
boeang, boekan kedjadian

jang djarang.

Jah, doenia ini boekan soerga. Seoem-

pama boeroeng jang tiada bersajap tentoeakan djatoeh keboemi, demikian djoega manoesia, djika tiada mempoenjai daja
dan oepaja, tentoe tenggelam
didalam
jang soedah terletak pada Tamiang-Mo- laoetan sengsara penghidoepan.
Demikian kedoea orang Tionghoa itoe,
nument itoe.
Burgemeester naik keatas sambil ber- hidoep terloenta-loenta, achirnja djatoeh

tenzorg, jang telah berdiri sesoedah

ter-

lahir Gemeentewezen.
Seteroesnja Spr. bitjara tentang Betawi

seorang: ho-

telhouder di Noordwijk, nama Poppi Bak-

kering, tatkala tidoer njerijak soedah di-

dengan mengoetjapkan terima kasih atas serang dengan niat hendak memboenoeh
pemberian boenga-boenga, pemberian se- oleh seorang jang disangka bangsa Boe-

mipoetera. Gadis itoe mendjerit hi
3
bapanja terbangoen, lari.ketempat
3
nja. Tetapi sebeloem lagi ia sampai..kekala Gemeente moelai berdiri sangatlah kamar anaknja itoe, sipengamoek soedah
sesedikit
lemahnja. Ia mempoenjai oeang
sempat melakoekan beberapa tikaman,
kali dan pegawainjapoen sedikit.
lamat dengan soerat dgn kawat dan dari
beberapa pihak. Spr. memperingati tat-

Pagi tadi, dimoeka kedai seorang Tionghoa
di Poelau Berajan, didapati ma- pedato dalam bahasa Belanda, jang mak- kedalam tangan Oppas, dan tengah hari
Spr. mengoendjoekkan begrooting per-jat seorang koeli Tionghoa jang tergan- soednja dengan diambil keringkasan sadja, tadi.dihadapkan kemoeka Landgerecht.
Landgerecht menghoekoem tiga hari pen- tama, djika diperbandingkan dengan sebeliau lebih dahoeloe atas nama Gemeent:
Dari keadaannja, memberi
pengoen- mengoetjapkan terima kasih kepada se- djara.
karang, jaitoe bermoela sekali tjoem4 ton
djoekkan, bahwa koeli ini, dengan se- kalian jang hadir, teroetama kepada GouKalau mereka -soedah mendjalani hoe- sedang sekarang soedah mendjadi5 milngadja telah menggantoeng dirinja de- verneur dan angkatan militair-militair serta kozmannja, dan hidoep poela diloear pen- lioen. Spr. menjoesoeli akan ketjepatan
kawat.
djara, tentoe akan demikian djoega, ten- kemadjocan Gemeente dan memperingati
pembesar-pembesar jang hadir.
" Sebab-sebabnja beloem diketahoei.
Beliau. memperingati akan
djasanja toe akan menadahkan tangan poela meng- akan satoe sadja kesoesahan bagi Ge“Ia ada meninggalkan doea orang anak Corps-marechaussee, jang soedah menda- harap-harap pemberian »rang, dan akan meente, jaitoe kemoendoeran Raadsleden
jang tidak pantas itoe, Spr. menoeudjoek.dihoekoem djoega
tangkan keamanan negeri ini.
|dan seorang isteri.

pada dada anak gadis itoe.
Sikorban sekarang dirawat

sakit militair. Tiga orang
memberi bantoean.
5
Sipendjahat itoe melenjapkan

diketahoei kemana perginja.
kamar tempat gadis ito
besi-besi

djeredjaknja

b

pembongkaran
tempat tidoer gadis itoe. Politie melakoe- ngan mana gadis ifoe tidak mendjadi toe jang laloe memboez
pingsan. Kedjadian ini didoega pada tat- dihotel itoe, tetapi
tidak tjoekoep
kan penjelidikan lebih djaoeh.
Keterangan lebih kala ia masih-tidoer, kemoedian baroelah keterangan ia dibebaskan.
ia setengah sedar.
Kemoedian tibalah doea tikaman didadjaoeh.
Gadis itoe kebetoelan. kemarin petang
Menoeroet keterangannja, ia memang- danja dan dibelakangan, tetapi jang sapoelang kapal terbang
dari Bandoeng, gil: ,Au, broertje!" (Adoeh adikkoe ), ngat parahnja ialah dibelakangnja, hingga
dimana ia toeroet bermain dalam satoe Sebentar itoe djoega ia mendapat tiga ti- mengenai raboenja. Tiga orang dokter
tjerita tooneel Op proef".
kaman didadanja, belakangnja dan lengan- hari ini sampai poekoel 8 bekerdja opeMalam ini antara poekoel tiga dengan nja hingga sebab itoe ia mendjerit. Pang- ratie, kemoedian diperhentikan soepaja
tengah empat terdjadi keriboetan dengan gilannja itoe setoedjoe dengan keterangan jang sakit itoe berdiam sedikit,
Lebih
djaoeh menoeroet pemeriksaan
rioeh sekali dalam hotel bahasa jang mendjadi penjerang itoe adasoeara
jang
politie
pagi
ini terdapat lagi beberapa
mej.
lah orang jang berbadan ketjil, dimana
disebabkan soeara teriakan
itoe
bekas-bekas
tanda,
bahasa pemboenoeh
gadis
kamar
dari
ia
lihat
didalam
keadaan
hari
setengah
kelogar
ngedjoetkan
lari melaloei halaman sebelah simitoe jang bersebelahan dengan kamar se- gelap itoe sebagai adiknja. Keterangan itoe
saudaranja laki-laki oemoer 12 lain-lain menjatakan bahasa ia diserang pang dan menempoeh pagar dibelakang
orang
roemah, dimana terdapat titikan darah.
tahoen, didekatnja ada kamar dari orang oleh pemboenoeh itoe tengah tidoer.
Sikoerban dalam keadaan jang berbatocanjapoela.
Politiephotograaf
dan Dastlyloscoop haja.
teorang-orang j, mendjadi
Diantara
Rothkrans melakoekan pemeriksaan dalam
Satoe pentjoerian tidak ada terdapat
tamoe dihotel itoe kedapatanada doea kamar pada bekas-bekas djari.
boektirja.
Boleh djadi tatkala pendjahat
Commissaris van Politie nama
Sipemboenoeh
itoe — dengan
lekas
orang
itoe
mentjahari
apa-apa diseloeroeh kaitoe
lari dari djendela menoedjoe tanah lapang
Hazeloop- dan Tacorna j. sebentar
mar
itoe,
gadis
itoe
bergerak, dan oleh
teritoe
drama
disisi hotel itoe jang ditoemboehi oleh
djoega datang ketempat
karena
ia
takoet,
laloe
dipoekoelnja dedjadi.
roempoet
tebal. Commisaris-commisaris ngan botol itoe. Satoe pisau jang bekas
Chabar kemoedian: Kemoedian kede- dengan mentjarinja disekeliling tempat darah disapoe ada kedapatan dibelakang
pagar

m-—»

tentang penjerangan atas dirinja Poppi
Bakkering itoe, bahasa ia baharoe sadja

poelang dari Eropah.

la dalam sedikit waktoe lagi akan memoelai satoe peroesahaan ketjil dengan
mendjoeal keradjinan-keradjinan tangan
dan sebagainja. Sementara dari pemeriksa-

dak berlakoe.
Boekti dari

rantai

mas

diatas

medjatjoetji

Batjalah
,Sinar
- Deli"

WORDS
(Bitjara

bererti satoe pentjoerian. Pembongkar
itoe memoekoel korbannja dengan botol

AND
dan

soedah

KOFFFRS
PAKEAN
”
OEANG
BEPERGIAN

Boeat

tempat

”
»

segala matjam warna dan
oekoeran,

Huttenbachtstraat 29

Telefoon No.

MUSIK
TOKO

boenji-boenjian)

MEDAN

KATJA MATA

dan barang klontong

MEDAN
at
No 3—
TJIN TONG & Co, Sar

ADVERTENTIE
——-

Menjediakan

segala roepa katja mata.

SIAPA LAGI......!? |
Berhoeboeng dengan lakoe-

nja Lot-lot seperti kilat, diperingatkan kepada Publiek
dalam Kota soepaja bersegeraini djam djoega
lah datang
ambil itoe lot.
boeat
kita
pada
|

|”

20

Ti

pada bagian sebelah kiri kepalanja, de———pmmbb

.

dikenal

WARENHUIS

Satoe film bitjara jang paling baroe.
Soeatoe pekerdjaan FOX jang besar, dengan titel

,
itoe tidak

pembongkaran

jang

Moelai hari Senen 31 Maart dan malam berikoetnja.

ti-

pentjoerian

ternjata bahasa

an soedah

ada

tidak diganggoe oleh pendjahat itoe.

DELI-BIOSCOOP

lagi,

kabar

Aneta dapat

Kemoedian

MERK

di Citadelweg. Didoega pendjahat

itoe datangnja dari belakang Koningsplein.
Beberapa barang j. berharga diantaranja

MESIN DJAIT

s25OMmS

itoe itoe dengan pakai lentera.
Pemboenoeh itoe dapat masoek kedaja
diambiln
lam
kamar gadis itoe Cengan djalan mejang
botol
mempergoenakan
ditjotjokjang
ngoeloerkan
tangannja dari tjelah-tjelah
ol
botol-bot
lan
koempoe
dari
kan ketanah oentoek membatasi lapangan djendela dan memboeka grendelnja. Ia
pemboenoeh mendjozloer kedalam kamar dan teroes
roempoet. Didoega bahwa
ifoe selain dari memakai sendjata pisau memoekoel gadis itoe dengan botol dikajang barangkali didapatinja didalam ka- palanja. Beloem terang betoel apakah
mar itoe, tetapi Ta pakai poela lagi botol Poppie Bakkering itoe terpoekoel tatkala
ia tidoer atau sesoedah terbangoen.
itoe.
Pertama sekali mesti diingat akan satoe
Sikoerban tjoeria dapat didengar ketetangan pendek dari padanja, dimana ia kedjahatan, jang barangkali dilakoekan
menerangkan bahasa sipenjerang itoe ada seorang pembongkar jang beberapa wakseorang jang berbadan ketjil sahadja.
Kepada toekang-toekang pelajan dihotel itoe soedah didjalankan pemeriksaan
dengan tidak berhasil.
aran kabar, bahwa pemboenoehan

dilakoekan oleh pemboenoeh .itoe dengan

NAUMANN”

tidak

oesah

keloear

oeang.

Sanggoep periksa katja mata jang tjotjok oentoek kesehatan mata toean- toean
dengan ongkos pertjoema.
Boleh toekar katja jang
ta
tjotjok
lagi dengan
Keoentoengan besar bagi toean- toean.

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

Persediaan tinggal sedikit
lagi.
Pesanan diloear Medan ha-

35

Menoenggoe

dengan hormat.

pada siapa
nja dikaboelkan
jang kirim Postwissel £ 14.—

boeat

lot.

saban

laat

Kalau

| kita tidak tanggoeng.

OBAT

M.K. KASIMAN
Batikhandel & Lotendebitant

|

4

Datoestraat

Gantoeng

Padjak

—

Medan

-

8

cy

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.

ina scene from Fox Movietone

— Musical Revue, "Words and Music”

Dengan hooffdrol

CLUB

BINDJAI

Gandjaran f. 200.—

JH

Club

Bindjai

Bestuur

sedia memberi

Bernjanji,
jang menarik
Selalah
pemandangan

51

LOIS

MORAN.

berdansa, symphonie muziek dan perempoean tjantik didalam hikajat
djatoeng.
menghiboerkan
hati, menjedapkan pendengaran, dan memoeaskan
mata.

Pertoendjoekan pertama poekoel 7

—

1

Club jang disiarkan gleh Pewarta Deli:

Bioscoop

Satoe Ambtenaar gadji dibawah f. 100—
C.

di

main

kalah

f. 1000.

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

dan kedoea 9.30.

kepada siapa-siapa
1200.
gandjaran
sadja jang dapat memboektikan kebenaran toedoehan terhadap pada Bindjai-

1

Djika
toean

Segera

Onderneming

TABIB

ea

Seorang Ambtenaar menang main di

B. C. f. 1000— pergi verlof
S. Westkust (P. D. No. 68)

IN.

ke

Sesoedah keloear critiek - critiek
di P. D., Bestuur menggantoengkan
papan toelis di B. C., dimana ada
tertoelis larangan main djoedi. (P.D.
No .71)

c

Bestuur
dari Club jang terseboet.

59

Moelai

dari sekarang
kita

adalah

Awas !!

Awas !
soedah

,,Bioscoop” (komedi

adakan

Oostkust,

gambar)

sewaiin compleet sama lampoe

Pembajaran direken paling moerah atau boleh berdamai.
Dan djoega ada mempersewakan: VRACHT

Wilhelminastraat 89 — — — Medan.
Kita

poenja tempat,

hari

moelai

ini (15-3-30) boeka baroe di Wilhelminastrgat 89.

-.

Soenggoeh

tempat

ipekerdjaan soedah lama

baroe,

tetapi

berdjalan, di-

tanggoeng rapi dan menjenangkan.
Selakan

tjoba!

auto

lain-lain.

Tabib

jang dapat memberi soeatoe tanggoengan kepada toean.

Lampoe

Keterangan

boleh tanja sama:

BIOSCOOP ONDERNEMING
merk :

THONG

Makaustraat (dibelakang
Telefoon

No. 491 —

mempoenjai

soerat

soerat

poedjian,

mempoenjai

soerat

soerat boekti, beberapa banjak orang jang telah disemboehkan dari penjakitnja jang berbahaja, jang berada
diantara

AUTO

Electrisch boeat keperloean

Pasar Malam.

1

S. R. B. RAM

|

Electriesnja.

Filmnja disediakan jang kotjak-kotjak dan ramai.

dan

INDIA

oentoek keperloean kebon -ke-

bon di

AMAT

BRITISH

S. R. B. RAM

(P. D. No. 64)

Il.

toean mentjari tabib jang dapat memberi pertolongan bagi toean.

Oleh

hajat dan

mati.

sebab itoe, djika toean, atau familie toean,

atau kenalan toean, bila dihinggapi penjakit,
diselakan akan datang mengoendjoengi dan
menanti dengan hormat.

& Co.
Royal
Medan,

Bioscoop)

S. RB. RAM
— Thabib
India Wilhelminastraat 115
Telefoon No. 1326.

British
Medan

A dvertentie

T

DOENIA

MODERN.

| Madjoe, tjepat lekas, kesenangan dan penghiboer hati.
APA

BRILLIANT dan INTAN
dan

sedia

— djoega jang soedah siap. —
bermatjam - matjam

Bedak

Poepoer $eri penawar

Pera.
Kwaliteit baik
Pekerdjaan

netjis

Toekang

dari

PERDJAND

-

&

—

BROS

SENIN
en BRO
dan

intan

—

350
3.50
Brandan,

Amat Iljas Pangkalan

CC

——

,
0000
00000000

KANAL
0BT

TOKO

6

—————
mena

S.M.

NAWAWI

ALMANDILI

| @

MEDAN,

Pa

Ps

&

pada: TOKO

$

Pein Be Umpalan, Badjos angkcenat inpl dika

?

Dasi dan

&

Samarinda,

&

OK.

0

——

—'I0

OENTOEK

DITJERMINI.

'

4

BERDAGANG

C7

.
papan

2

.

PN

pril

1930

kita

ada

| Satoe pari No.
| dengan

harga jang

| @ Sesoedah toca terkenanglah

dari ikajoe

| koepa roepa Seken
Mn
'oleh Fabriek N.V.S.H.M.
(dengan harga moerah.
| Djoega selamanja kita ada
Tea
| kajoe jae be
"
(dan lain-lain.
| Moelai dari sekarang

@ ketika

mana

didalam

mimpi.

Ketika

moerah

di-

@

Heran dan

» Harga

|langkoe datang

»

kita jang ter-

Ilseboet diatas bocat persaksikan sendiri,

?

ea
arga moerah,

f 0.80.

: 26

Terbikin
S. M.

oleh:

NAWAWI

AA

tiada

Kaoem sport!
Tendanglah

VOETBAL

LESS en T.
#
1

Pakailah

|

e

62.

4

dalam kita

kaoes

:

:

voetbal

dan

.

.

kniedekker

jang kita sediakan

toean -toean.

:

tocan

pakai,

ringan,

kebagoesamnja.
Djoega kereta

angin

merk

NEET,

tidak

merasa tjape

tentoe

MAG-

potongan bagoes jang terda-

ladjoe dan

jang toelen.

kita poenja adres:

HAN

SENG

& Co.

Oudemarktstraat 53,

Telefgon 755 Medan.

badan le-

Onggoer obat hip Doelan Hiu Ng fen
Iidak

Lain barang

Kalau moesin penjakitlekas beli
soepaja gangan digoda.

R ee
lama djadi sangat

".
berbahaja.

obat

Tjap

Boelan

antero tempat dan gampang

ada tersiar
dibeli.

POO
Telefoon

THAI
No.

FOO

789, Postbox

adres

Hoofddepot:

SENG KIE - Dispensary
No.

114, Kesawan

di

batikhandel

Anggoer

jang

ada

Orang perampoean waktoe
boelannja datang peroet merasa moeles,
kepala
dan
Be
pinggang sakit, kaloe tiada di openin lama

No. 61, Medan.

seperti saroeng samarinda,
4

4

plekat, terboesj, tjapal,

.

P

ad,

BPR
Rr
Ka N

kasaran.

bondingonnya

.

dan

,

haloesan

7

batik

aga

kain

Semoga

pada kewarasan

Tjoema

poenja toko.

segala motor dan pendjoeal arlodji merk Roskoph

matjam

Beta

dan MATCH-

GRAMAPHOON, Edison, Bell, kita ada sedia, Roepa -roepa. timbangan dan takaran serta oekoeran. Persediaan besar dari perkakas

riboean

meroegikan

ini

CHAMPION

Toengganglah
Motorfiets
merk
NEW HUDSON dan MATCHLESS jang toean soedah ketahoei

"

tiada enak, ma

ererdja,

merk

Batjalah !!

dan lain-lain jang ada sedia -

oentoek

menjediakan

as

.

pat keadaannja.

DJOEGA FERLOE
ORANG MENDJAGA DIRINJA.

z0e, makan

Ti

5J—

apabila

berbahaja

poetjat,

na

.

Tjarilah

Moeka

H. ISHAK ISMAIL.

Maa

Menoegoe dengan —hormut— | 994 944 000 000000000000000000000

jang

Mode
paling b
Oce paling baroe.
hormat,

Adres soerat-soerat dan pesanan:

"

Waktoe

Djokdja,

Oudemarkstraat 2 Media

»
»

saroeng

lain. batas
barang bagoes.
Menoenggoe dengan

2

mengadjaibkan akan perobahan atas dirinja ! ! ! &

per blik

Bahra,

soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak

sendi @ |

moerah | @ kali ia gojang kepala !!

| harap pada toean -toean dan angkoe-

42

Batoe

ISHAK ISMAIL Medan.

kembali pada masa jang soedah lewat, @ |

seoempama

@ 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 @|
persediaan '| timboel poela, makanlah Obat Koeat Safoef Hidjazi. Ta |
| @ perdoeli berapa 'oemoer toean, Safoer Hidjazi mendjadikan toean
Se
@ moeda kembali moeda didalam erti jang sepenoghnja. Djangan &
sampai 16 | @ dikata orang moeda, sebali ia memakai obat koeat ini, sepoeloehW

djocal

ditempat

kehidoepan

@

£

saroeng

terbit
Singapore,

2 atau diborongkan
sangat

dialami!

|

Telegram adres:

Inilah

|

|

)

enz:

.

.

5

|
|

Semasa moeda orang memoeasi apa jang hendak dipoea- &
karena itoelah masanja segala-galanja heridak inja 4.

ISMAI. Oudemarkstraat 2 Medan

antoeng- No.

|

H

HADJI

sapoetangan, serban oentoek Hadji, saroeng

Pajoeng

Dana
—
Td
Semasa badan masih moeda, disitoelah segala-galanjaber- $|
| FIRMA
«
himpoen. Tenaga mengalahkan koeda, ketangkasan melebihi acro|
HADJI MOHAMAD TAIB & SONS |$ bat dan aksie menjeroepai filmster !!
!

Belawan ' |
?
Atapweg

EUROPA

—

sampai mode Timoer

0

GANGERS

MECCA

AGENT

&

RIS 55 PADANG BOELANWEG,

—

MEDAN

Medan
| Paleisweg Soekaradja.

Gebr. MAARTHA& Co,

Directeur:

—

Prijscourant dikirim dengan graties.

10

000?

&

|.

Merk Da

Ultah

aa

Heels

Odeon
dan
Ultrophoon
Merk
Sramophoon ' —0—
(Djoega dengan compleeg) enz.
Tempat tidoer besi model Inggris
Dapat dengan 5 dan 10 kali ansoerau (huurkoop)

»

ELI

Kapiteinsweg No. 43

0.15

ma

Cin

Tt

MEDAN

mas

»

&

Ge
.

&

»&

Menoenggoe dengan hormat

—“Toekang

0

b

2

YAN

kan

»

Teroetama jang

perloe disediakan dalam
rangga

Ip

—

Dan lair lain obat-obatan sclamanja kita ada sedia seperti obat sampoe
penjakit semoela djadi dan keperlocan orang baharoe bersalin.

Cylon.
IAN:

2.

Dr. R. M, Saleh

Astma & Bronchitis obat Isak Songe
Sipirocid obat poeroe pel tjoetjoek
agent
Badoe Alip Lbs. 34 Kesawan.

tidak setoedjoe dengan
barang
jang deoerosh
disoeroeh
barang jang

EDWIN

der Schoonheid , wangi

De Koningin

soepaja

No. 34 en Kai

Sedia

mama

rkenal.

Kesawan

oepah,

| Djaga

Mendjoeal roepa roepa franco jang soedah pakei dari segala bangsa dalam
- Yuert & Tellier 1930.
doenia dengan pakei Catalogue
f 2.20
Obat-obat Koko Haar Aer ramboet Made in France
Ta
”
.
$
Kentjana
Minjak ramboet Dewi Lenggang

Batikhandel merk H--ABDULHAMID Mandailing

Menerima

MAS DJADI
MODER N mm

/Adres
1

DIIKAT DENGAN
PERHIASAN

'AKAL?117?

Ini keadain, bisa didapatkan, asal djangan “ajal sadja. lekas bikin perhozbos|. ngan tanjasketerangan——y
|
Maksoed bisa sampai

- «
I

5 Inah Deli
No. 28 Chamis FApril 1930 — 4 Zoel'kaedah 1348

Lembar

Chabar

Tahoen ke I.

Haag,

Kunstzijde

Unie

A.

K.

U.

April.

Algemeene

mendjalankan

peratoeran

5 hari seminggoe. Pegawai-pe-

lari, jang djoemlah semoea ada 47 gawai akan dilepaskan.
serdadoe
jang
beloem kawin.
Selamat

Jubileum Marechaussee.
Perajaand i Soerabaja.

Soerabaja,

2 April. Berhseboeng

dengan
jubikum 40 tahoen berdirinja
Corps Marechaussee, maka pagi hari ini
soedah diadakan oepatjara perajaan di
Darmo
Kazerne dibawah pimpinan majoor van Arkel.

Bintang-bintang
pemberian
hadiah
bogat oeroesan perang jang pentingada
diserahkan kepada kepitein Wissema,

del dengan memberi tahoekan pemberian bintang vaandel Mil. Willems Orde.
kedapatan Marine comman-

dant, luitenant kolonel De Graaff dengan
adjudantnja,

kapitein

Genie

Brest van Kempen dan Platte dan seorang ditachement onderofficieren dari
Marechoussee.
Perkara

Jacob.

Betawi, 2 April. Permintaan hoekceman

atas diri pesakitan "Jacob, jaitoe: dalam
perkara Sinagara 2'/, tahoen dengan didalam

preventief,

dan da-

lam perkara Radja Mandala, 6 boelan.

hal itoe terpandang

pendesakan

Penjiaran permoeSoehan oleh s. ch.
Hearst-pers.
New York, 1 April Soerar kabar He
arst-pers menjiarkan seteroesnja asoeta
terhadap Conferentie armada dengan mes:
boeat satoe penjerangan

kepada Hoove:

PEKERDJAAN

TJEPAT DAN RAPI, HARGA MELAWAN

dari siapa dikehendaki,

soepaja

MESIN BAROE

DAN PERKAKAS BAROE BOLEH TJOBA

ia dc

Perantjis
Italie.

DAN SELAMANYA SEDIA BERMATJAM ? KERTAJ DAN

kabarkan,
beratoes-ratoes orang
jang
m€nghadiri receptie perpisahan disebab-

PERABOT-PERABOT

satoe tjontoh

INDERU.— TELEFOON 1300

pertambahan

boeat Locarno-verdrag soedah dikirim ke
Prijs boeat dipertimbangkan kzapada Pemerintah Perantjis.:

Daily Herald mengatakan, bahwa
Italie soedah soeka terima haknja de-

Toukie,

BOEAT KANTOR

- MEDAN
KKERIJ PER A TIMOER

Londen, 1 April.
Chabarnja
sebagai
hasil dari pembitjaraan antara Henderson

dan Briand,

KEPERLOEAN

RUBBERSTEMPELFABRIIK,TOTJA

denga:

berpisah ngan menoeroet dasar bermoela.
dengan'frof. Bruins.
Den Haag, 1 April. Dari Berlijn diPertahanan Japan.

1 April. Instructie-instrutie Pe-

kan kembali ke Nederland, pada Com- merintah soedah dikirim ke Loaden.
Terdengar kabar, bahwa Japan soedah
missaris drai Rijksbank, prof. mr. dr G.

Deli dan
!

Straitsdollar.

Dari Swara Publiek kita koetipkan be-

rikoet
ini satoe penoetoeran
tentang
Straits Dollar di Deli masa doeloenja.

Orang-orang jang soedah lama bertempat di Deli, sedikitnja doeapoeloeh tahoen
atau djoega pendoedoek toea ditempat
itoe tentoe masih ingat jang dikota itoe

Tempat dimana sekarang bank itoe ada
berdiri
dan kemoedian dibangoenkan
djoega disitoe roemah gemeente, doeloenja ada djadi milik fihak militair, berwatas

sampai ditepi soengai Deli.
Teroes meneroes wang dollar itoe di-

toekar dengan wang Hindia Belanda, berdahoeloe
ada
berlakoe
oeang
dollar
dari
moela
dibahagian cultuur (kebon,) keBruins. Diantaranja ada toeroet toean- menerima angka-angka djoemlah ton itoe, Straits (Singapore enz).
moedian
dinegeri-neger Batak Karo dan
toean Moldenhauer Luther, Schacht, di- tetapi ada empat pasal jang dipertahanOleh karena soedah dari bermoelah dilain-lain tempat.
kannja
:
plomaten dan bankiers.
kemadjoean perniagaan Deli ada ditoenBoeat
penoekaran wang dinegeri-ne1. Penerimaan
itoe boekan bererti djoekkan sadja kepada itoe tentangga di- geri Batak dan Raro, soedah digoenakan "
Kapal .,Binnendijk"
menghapoeskan haknja atas 80//, dari seberang (Singapoera, Penang), sedang kira-kira 3
ton wang perak Hindia Beterapoeng-apoeng.
Den Haag, 1 April. Kapal ,,Binnen- meriam-meriam 8 “inchi terbanding de- dengan Java dalam tahoen-tahoen perta- landa.
Tatkala diadakan penoekaran itoe, telat
dijk" kepoenjaan Holland— Amerika —lijn ngan Amerika, sedang kekoeatan kapal- ma tida ada perhoeboengan, poen djoega
dollar
Straits
di
Deli
soedah
mendjadi
sekapal
silamnja
jang
telah
ada
sekarang
kenjataan,
banjak orang Batak jang memtelah terapoeng-apoeng sadja dengan titetap demikian.
olah-olah
wang
officieel
dan
daja
pempoenjai
kabiasaan
menjimpan mereka poedak berkemoedi disebelah barat Azoren,
bajaran jang sah.
nja wang didalam tanah dan bermatjamdisebabkaa bahaja topan. Kapal-kapal pe2. Oleh disababkan penerimaan angkaSesoeatoe orang menghitoeng dengan matjam wang telah keloear dari dalam
narik Smit soedah lari boeat menolong angkaton itoe, Japan dihalangi dari seka-

sergeant-sergeant
Muusse,
adjudant
Ngadimin dan Oerop serta delapan belas orang sebawahan.
ketempat itoe.
vaanr
dagorde
kan
"“Seteroesnja dibatja

potong selama

Tokio, sebab

Mac-

lekas

legatie Amerika.

menoetoep doea boeah

fabriek lama.

serdadoe Ambon dari Bataljon ketoedjoeh bekerdja

1

bahwa

ngan segera memanggil kembali akan de-

toetoep.

Serdadoe-serdadoe lari.
Magelang, 1 April. Satoe compagnie

ditemani

dengan

Kawat
Den

kabar,

tidak adil, karend beroepa
dilakoekan kepada Japan.

Fabriek soetera di-

Aneta Radio.

Ditribune

kabar Nichi-Nichj merasa

Donald akan ambilfertoeboengan,

kedoea.

INDONESIA

soedah
orang

Soerat

amat heran tentang

Kebangsaanperempoeanjang

soedah

rang sampai tahoen 1936 boeat mendirikan kapal-kapal silam, maka akan dibenarkan kepada Japan memoelai memboeat
kapal-kapal pengganti sebeloemnja sampai
oemoer perdjandjian jang dibataskanitoe,
jang maksoednja soepaja koeli-koeli toe-

kawin,
Den Haag, 1 April Mr. Heemskerk
voorzitter dari Codificatieconferentie menolak permintaan oetoesan Perempoean- kang memboeat
perempoean Amerika. Sebagai orang ma3. Penetapan
sih ingat, mereka kaoem perempoean
menghendaki soepaja toeroet ambil bagian kapal bantoean
dalam openbare zitting dari Codificatie- tempo oentoek
conferentie dalam pembitjaraan
tentang
kebangsaan (nasjonaliteitskwestie).

Contract oeroesan
Soegai di Rotterdam.
Den Haag, 1 April. Sepandjang kabar
Contract oeroesan

Soengai

di Rotterdam

dollar, terima dan bajar

gadji

pegawai

pendaman

itoe, antara

mana

ada

wang

dengan dollar, begitoepoen segala hoetang perak Carulus dan djoega wang ringgit
dibajar dengan wang Straits itoe.
Spanjol, jang roepanja bebrapaabad telah
Wang Hindia Belanda djarang sekali mengembara diseloeroeh Hindia.
kelihatan

disana dan ialah jang pegang

Pembawain wang ketempat-tempat se-

monopolie boeat keloearkan
oewang belah atas (pegoenoengan) telah dilakoeFactory. Wang kertas diteeken oleh agent kan djoega dengan ganggoean-ganggoran
kapal dapat pekerdjaan. di Medan dari itoe maatschappij (bank) jang loetjoe tetapi djoega memberi lihat,
angka-angka boeat kapal- dan djoega dikeloearkan dengan namanja bagaimana doeloenja orang biasa berlakoe'
bank itoe, sedang selain dari itoe, bebe- kedjam antara sesamanja.
soedah diterima, sedang
memperboeat kapal-kapal rapa onderneming masing-masing mengeDjalan ke Bandar Baroe jang dibikin
locarkan mana koeli-koeli belandja'an.
perloe dipandjangkan waktoenja.
oleh
Amsterdam-Deli Compagnie tatkala
Dalam
oeroesan
wang
di
Deli
boleh
4. Perdjandjian
itoe mesti berachir
itoe
baroe
siap dan itoe maatschappij ada
dibilang
selaloe
timboel
kekaloetan,
apa
dengan tahoen 1936.
lagi oleh karena harga dollar tidak tetap dirikan djoega satoe pasanggrahan disana.
Hanja sampai ditempat itoe sadja peAda terkabar, bahwa kepada Wakat- sebentar ia toeroen dan kemoedian ia
ngangkoetan
oeang bisa dibikin dengan
kombali
naik
mendjadikan
orang-orang
soekiakan diserahkan kepoetoesan boeat

menentoekan
tjara bagaimana perdjandjian itoe mesti diatoer, meskipoen kebe-

poenja gadji jang tetap poen sebentar
djadi banjak dan kemoedian djadi koerang.

kereta

lemboe,

tetapi

seteroesnja

itoe,

perdjalanannja mesti dilakoekan dengan
berdasar kepada 400,000 ton barangkaki sadja, karena djalan poen ada djalan
Achirnja
pemerintah
Hindia-Belanda
Orang jang ta di- barang jang diangkoet dengan Kapal sa- naran dari Regeering, perloe soepaja
kaki sadja, dan lagi orang mesti lintasi
merasa
perloe
akan
beri
laloe
semoea
ingini. ban, tahoen. Rotterdam mendirikan instal- kesoedahannja bisa ditanda tangani.
djalan
jang baroe dibikin dan dimana ada
itoe
wang
Straits
jang
ada
di
Deli,
jaitoe
Bekas politie Com- latie-installatie dari 4millioen roepiah,
wang perak, ditoekar dengan wang Be- terdapat banjak batoe-batoe karang dan
missaris. jang mana oleh Kali Maatschappij mema- INDIA.
djoerang-djoerang jang dalam.
landa.
Betawi, 2 April. Pagi ini soedah di- djak boeat 35 tahoen dengan ambil wang
Boeat
maksoed
itoe
di
Medan
(Deli)
Kaoem pemogok
oesir dengan menompang kapal! , Tabanan“ padjak 6.6 pCt dari djoemlah ongkos menkembali kerdja. didirikan agentschap dari Javasche Bank
akan toean Wicheraad, sebagai seorang dirikan. Ini dapat dikoerangi dengan 1/4
Calcutta, 1 April, Sedjoemlah besar ter- dan jang pertama djadi agent, jaitoe
jing tidak diingini. Ia ada bekas Com- pCt. boeat tiap-tiap 100,000 ton diatas
diri
dari 20.000 orang kaoem pemogok toean Von Hemert.
jang
400,000 ton.
missaris van Politie di Soerabaja,
Pekerdjaan penoekaran wang itoepoen
dari
daerah Titagur soedah kembali beImmigratiepada
kemoedian ini bekerdja
Dari Brussel dikabarkan, bahwa Ministidak
ada begitoe gampang seperti doecommissie dan ta' lama kemoedian de- terraad Belgie soedah membitjarakan per- kerdja. Kebanjakan fabriek-fabriek benang
gaan
orang
karena boeat inaksoed itoe
ngan menoeroet pimpinan jang salah ia kara Kali ini. Jaspar menerangkan bahwa bekerdja hari ini dengan penoeh djamnja.
Semoca Modernetijd sekarang,
lebih
doeloe
orang moesti bekerdja baPerantjis memasoekkan 85 pCt. dari aandatang kembali ke-Indonesia.
njak
dan
keras,
seolah-olah
orang
bergoeDizaman
GRIEKENLAND
tjepat kaki ringan tangan
deel Mij.itoe (de Societe de Potasses).
let akan membereskan oeroesan itoe.
perloe
Kapal-kapal K. P. M.
Terkabar bahasa Belgi tidak toeroet maHalangan-halangan dari cultuur (peroeGempa boemi.
jang baroe.
soek pada Contract Rotterdam.
Lebih
MESIN TOELIS,
sahaan-tanah, seperti tembakauenz.)banjak
Betawi, 2 April. Kapal K.P.M. jang djaoeh terkabar bahwa Regeering Perantjis
Athene, 1 April. Satoe gempa boe- dialami. Sebegitoe kokoh adanja pikiran
Soeatoe perkakas jang bergoena
baroe, bernama ,,Mapia” berangkat dari atas permintaan keras dari Belgie, me- mi banjak mendatangkan keroesakan da- mereka begitoepoen mereka tidak maoe
oleh sebab itoe
Aden 1 April. ,,Toboali” dan ,Japara” nimbang akan satoe perdjandjian, dimana lam provincie Volo. Sebagai poesat gem- mengerti, bahwa perobahan-wang itoe
kaoem boeroeh, kaoem saudagar,
tiba di Port Said 1 April. ,,Van Zwall” ditentoekan setinggi-tingginja penjang- pa itoe ialah di Zagora.
ja! Siapa sadja, moesti tahoe
nanti akan membawa kebaikan
dalam
koetan barang dengan kapal boeat Rotberangkat 30 Maart dari Nederland.
Pendoedoek
jang dalam ketjemasan oeroesan wang.
memakai mesin toelis dengan keterdam 300,000 ton, sedang selainnja itoe soedah berlarian kesegenap pihak.
tjepatan sepoeloeh djari.
Mereka itoe meramalkan dengan penPerkelahian
dalam boeat Antwerpen.
Ditakoeti akan datang lagi gontjangan dapatan keliroe, jang perobahan-wang itoe
Diselakan toean-toean moeda
lebih hebat.
pendjara Malang.
tidak
lain,
hanja
nanti
menimboelkan
badan
toca datang beladjar pada
Doea rang matidan INGGERIS
Pembesar
- pembesar mendapat ichtiar haja dan kesoesahan sadja sedang pembeita.
limaloeka.
boeat menolong,
reskan keadaan wang, penoekaran wang
Conferentie armada.
Tempat beladjar diboeka siang
Malang, 2 April. Bahaja darah soeStraits itoe telah dapat kedjadian dengan
malam tiga kali dalam satoe MingSoeara
pers Japan. RUSLAND.
dah terdjadi dipendjara Malang disebabtidak menimboelkan
kegontjangan atau
goe. wang sekolah f 5.— satoe
Tokio, 1 April. Atas keloearnja comkan perkelahian ancara seorang Boegis,
apa
djoega
jang
tidak
menjenangkan.
boelan. Cursus diadakan tiap-tiap
“Sedjoemlah
besar
seorang Madoera dan 8 orang Djawa, mentaar chabar-chabar Kawat dari Londoea boelan boeat examen.
Jang
soedah
bikin
banjak
riboet
akan
ambtenaar dilepashingga 2 orang mati dan 5 orasg loeka. den, jang memestikan, bahwa Mac Dofatsal
ini
salah
beberapa
pendoedoek
Keterangan lebih djaoeh minkan.
Asalnja ialah pasal perhoeboengan an- nald dengan segera akan mengambil perDeli jang tadinja ada pendoedoek-pentalah pada
hoeboengan
dengan
Tokio,
maka
Zegsman
tara orang Boegis dan Madoera itoe jang
Moskou,
1 April, Oesaha boeat doedoek jang damai kemoedian satoe saken
The Methodist Typewritingschool
“dibangkit-bangkit oleh orang Djawa tadi. dari Minister van Buitenlandsche
mentjari
kebersihan
Administratie dise- ma lain soedah djadi bertijdra, lantaran
meneragkan, bahwa tidak bergoena diKapiteinsweg
9 Medan Telefoon 1394.
loeroeh Rusland soedah didjalankan. Oe- oeroesan itoe sadja,
Gemeente Betawi 25 moengkiri bahasa premier Inggeris soedah saha ini menjebabkan 2300 orang jang
44
Tetapi kemoedian,
sesoedah mereka
kirim pemberi tahoean .kepada premier
tahoen.
Japan dengan perantaraan Tilley. gezant tidak diingini mendapat kelepasan: seba- itoe mendapat kenjata'an, jang penoekaBetawi, 2 April. Tadi malam dengan dari Inggeris.
hagian dipersalahkan sebab mempergoe- ran wang itoe sesoenggoehnja ada medikoendjoengi banjak manoesia. Bestuur
kekoeasaan sendiri ketika me- nimboelkan kebaikan dan keberesan, perShidehara menerangkan lagi, bahwa nakan
Gameente Betawi mengadakan receptie Stimson djoega soedah mengirimkan ma'- ngoeroes perkara-perkara.
damaian itoepoen segera soedah terikat
berhoeboeng dengan tjoekoepnja Gemeen- loematnja sendiri.
kembali dalam mereka poenja perhoeboete beroemoer 25 tahoen. Receptie itoe dingan satoe sama lain
— TOKO KOEPIAH
—
Zegsmanitoe menerangkan lagi, bahwa
lansoengkan di Hotel des Indes.
Javasche Bank mendapat perintah bocat
meskipoen chabar-chabar kawat itoe beM.
NOERAIN
..
Perhoeboengan menoekar dollar Straits itoe dengan
ralasan dengan kedjadian jang benar, teKesawan
No.
75
Medan.
telefoon
antara wang Hindia Belanda dengan menghitapi bahagian-bahagiannja tidak
benar,
Sekz-ang kita berada pada tahoen
Perantjis-Brazili&. toeng harga f. 1.40 akan sesoeatoe dollar,
NEGERI BELANDA.
dimana ia toendjoekkan bahwa pemberi
1930,
tentoe kemaoean dan kegemaran
Parijs, 1 April. Pembitjaraan telefoon dan lantaran pekerdjaan itoe, pemerentah
tahoean
itoe
ada
mengehendaki
setjara
poen
membawa pendoedoeknja pada
Lagi bahaja auto.
zonder dawai antara Perantjis
dengan mengadakan penetapan-hoekoeman bagi
damai, boekan beroepa paksaan.
tahoen 1930.
kemaoean
Seorangstudent
orang jang memasoekkan dollar Straits ke
Brazili& soedah berhasil bagoes.
Commentaar soerat-soerat kabar Japan
Banjak pakaian ditahoen 1929 pada
mendapat maoet.
Masing-masing Minister dari Posterijen dalam Hindia-Blanda.
mw

Awas! — Awas!

PERANTJIS

Den Haag, 1 April. Tessot, student
di Delft jang malam tadi mengenderai

menoendjoekkan, bahwa

oemoemnja

di- dan Telegrafie antara kedoea

negeri itoe

|

Boeat maksoed itoe, dari Utrecht (Holsetoedjoei akan kepoetoesan-kepoetoesan telah dapat berbitjara dengan- amat teland)
soedah mesti kirim ke Deli beroenmembenarkan
voorstel-voorstel rangnja, dalam tenipo lima belas menit
motorfiets soedah terdjatoeh, hingga ia boeat
toen-roentoen 8 millioen roepiah. Itoe
Amerika,
dengan
memperlindoengi
persemendapat bahaja maoet.
lamanja.
wang disimpan lebih doeloe didalam roediaan-persediaan.
mah pendjara Boemipoetera di SoekamvePemboenoehan dilia, dan mendapat pendjagaan jang loear
Soerat kabar Asahi menjatakan
deroemah sakit Rotbiasa, sedang sapandjang tembok loear
ngan
djelas
atas
keadilan
jang
70”/.
terd. Lloyd.
dari
roemah itoe dipasangi kawat-kawat
boeat meriam-meriam jang 8 inchi itoe
berdoeri.
ditetapkan. Soerat kabar itoe memandang
dan masoekkanlahi
Boeat sementara waktoe Javasche Bank
-Ipoela hal itoe kepentingan besar oentoek Berlangganan
mentjapai hasil jang
jang ba: bagoes
bertatia,

dari

Con' f

Soerat kabar C hugai meminta keras

politiek,

M SINAR DELI" H

|

atas perboeatannja.

pada autoriteiten, soepaja instructie-instructie itoe didjadikan beroepa oeroesan

Advertentie toean pada

ditempatkan lebih doeloe diroemahnja Deli Maatschappij, jaitoe ditempat mana sekarang ada berdiri kantoor-post, dan dengan segera dimoelailah mendirikan gedong boeat bank terseboet, jaitoelah jang

sampai sekarang masih dipakai oleh bank
itoe.

tahoen

1930

ini

»uit de mode"
petji

pada

soedah

terpandang

demikian djoega petjitahoen

ini,

banjak jang

soedah berobah potongannja.
Sekarang orang soekai,
pendek, orang bilang pesen SBEKAR,
KARNO namanja.
Dalam kita poenja toko tersedia

sekalian potongan itoe, demikian djoega
potongan lain.

Kita soenja

harga,

orang

soedah

banjak dan sedikit

kita ki-

asa pa
moelai dari Oostkust
sam
Aa
e Taj panoelili hingga sek seloeroeh
Pesanan

rim dengan rembours.

5

Menoenggoe dengan hormat.

nekat dan telah pergi kedjalan kereta api

ndonesia

boeat boenoeh diri lantaran kesal.
Jang berwadjib soedah takoekan pepe-

3 “ erstelka gaoe tjerita,

riksaan boeat dapat tahoe bagaimana jang

(Miltpunctie.)

rn

Koerin me'arang.
“Pada hari Minggoe dalam roemahnja
badji Aboe Haer, Baros, Tjimahi soedah

(miltpunctie) dari orang j. soedah mati.
Pertemoean itoe kira-kira dihadirioleh

orang.

Bestuur
Boemipoetera diwakili oleh
“swedana Tjimahi sedang politie dari Tijimahi djoega mengirimkan wakil-wakilnja,
oleh sebab itoe pertemoean soedah diadakan atas adjakannja hadji Oesman Damiri,
dan
dipimpin oleh Partij Sarikat
Islam.
Djoega, ada berhadir pada vereeniging
itoe tocan Ch. O. van der Plas dari bureau voor Inlandsche Zaken, Dr. Soeratman

dari

Dienst

Volksgezondheid

dan

leiders P.S.I. dari lain-lain tempat, 'diantaranja djoega
Jang

tertampak

soedah

angkat

tocan Sangadji.

bitjara

beberapa

nanti

bahwa

Dikakarban,

depan di Jakatera Kebon
dibocka sebocah sekolah

boelan

akan
Djeroek
kebangsaan Ta-

Besar

|

ketjil tentoelah. poela,

Lari setan besar :,awas dia.

Maar kenderaan ketjil berb

Lari kentjang sesoeka dia,

dalah di Kemadan jang datang di Ke-

boen Djeroek

njata,

Wel Bindjei is bekend, voor semoea,
Kenderaan setan dibahagi doea,

Juli

a,

oran, Djati Baroe

Bindjei soedahlah

Vele koepoe's-koepoe's soeka melata,
Zonder dapat ganggoean apa-apa.

baroe
an ada tiga bocah

diadakan vergadering dengan mana telah |
dibatjakan
tentang pengambilan darah sekolah
900

i

benar maka Banoen 'soedah alamkan ketjilakaan jang demikian,
dai
Taman Siswa disoekai.

Politie dipajoeng” melepaskannja,
Een dag" dengan pentong ditangannja.

terseboet. (Corr. S D.
—0—
T. Moeliono di Tebing Tinggi.

Ik weet, satoe lagi,
Oentoek goeroe Taman Siswa di Tebing Satoe bidadari empoenja peri,
Tinggi Deli soedah ditoendjoekkan toean Roet zwart, kaja Abesi,
Moeliono, tocan
pada hari Saptoe t. 29 Soeka ganggoe, orang empoenja diri.
Maart soedah bertolak dari Jakatera meSiapa ini, boleh terka,
moedjoe tempat kewadjibannja (Corr.
S. D.)
—0—
Pas op, djangan ketawa,
Karena ini satoe, rahsia,
Kebakaran.
Orang Bangkatart tahoelah poela.
Pada Minggoe jang baroe laloe keba-

karan roemah Adian Padang Sipahoetar,
l roemah dari Goeroe Zending dan 1
roemah sekolah

Zending

banjak berkajoe jang

serta

tadinja

Toean-tocan

dan

baik sedang

roepa- matjam.

prijs itoe
Tentoclah

dia membaharoei
roemah' sekolah itoe. hal ini akan menggembirakan hati orang
Asalnja
api
itoe
merajap
dari arang jang orang jang
Sanoesi, Soekanta, Atmadja dan Nji Haakan mempertoendjoekkan
dji Karsiah
Garoet sedang hadji baroe diperboeat dimana arang itoe di- binatang piaraan disana.
Oesman Damiri
jang lantaran perbocatan masoekkan dalam satoe karoeng dan dinja dikenakan hoekoem jang menjebabkan letakkan diserambi dari roemah goeroe
diadakannja vergadering ini, djoega toe- itoe dengan tidak tahoe dalam arang itoe
masih ada api terselip sehingga achirnja
roet bitjara.
Hal ini kedjadian
Hadji jang terseboet dalam boelan De- menerbit kebakaran.
hari lewat kebetoelan
cember tahoen jang laloe, soedah soe- diwaktoe tengah
roeh mengoeboerkan anak jang mati de- goeroe itoe dengan isterinja pergi kelain
Pasar Padang.
ngan tidak diambil darahnja lebih doeloe. tempat dan orang lainpoen tiada sempat
Atas lezing jang soedah diboeat oleh memberikan pertolongan menjebabkan ba27 Maart, 1930.
hoofdpenghoeloe ,Bandoeng dan ketera- rang dalam roemah itoe semoga moesnah.
Copra kering poelau 1 f.
10.75
ngan jang diberikan oleh B.B. '” Boemi(Persatoean)

ahli Ko'ran,

antaranja toean-toean Anwar

toean.

THE GLOBE Chemische Wasscherij

Chabar Dagang

poetera, maka

kedjadian

jang

demikian

Cassia Mand.

—0—
Boepati Bandoeng diramaikan.

tidak sampai dioelangi oleh lain-lain
orang
Soenggoeh achir-achirini boepati BanSebagai telah diketahoei, bahwa hadji doeng sangat diramaikan. Pertama kali
Oesman Damiri lantaran melanggar oen- berhoeboeng dengan aksi, jang dihadapdang-oendangnja tentang itoe, oleh land-

gerecht soedah didenda f20.
Didalam

vergadering

ini maka

Oesman Damiri soedah

hadji

terangkan bebe-

menoendjoekkan

didalam

satoe

pedato

dalam mana antaranja soedah diterangkan
bahwa itoe pesta ada satoe penjakit jang
berbahaja. Soekarnja boeat memerangi
itoe menjebabkan perloe haroes ditjari
roepa-roepa akal, seperti antaranja itoe
miltpunctie. Itoe ada boeat kepentingan
oemoem

dan

oeangnja

tjoema sedikit boe-

at djalankan dengan loeas sekali peratoerannja jang perloe boeat itoe, akan dapat
melawan itoe penjakit sama sekali.

Pergaoelan hidoepharoes didjaga terhadap kepada lekas
mendjalarnja
itoe
penjakit, bceat permoelaan.
Antaranja spr. berkata, bahwa djikalau
orang mempoenjai keinginan apa-apa tentang itoe, maka baiklah orang ' bitjarakan
hal itoe dengan bestuur.
Belakangan diwartakan, bahwa pertemoean

itoe

tidak

hanja

diadakan

dengan

pimpinannja P.S. L., akan tetapi djoega
»Oemat Islam“ berlakoe sebagai promotor

(K.M)

—0—
Mr. Iskag

di Makasser.

(Corr. S. D). Baroe ini konon

t.mr. Iskag

soedah mengoendjoengi Makasser oentoek
melihat-lihat apa kiranjadisana dapat didirikan satoe kantoor advocaat. Dikirakan banjak harapan akan mendjadinja.
Kini beliau soedah kembali ke Djawa
lagi.
Poetoes

Correspondent
Hari

nama

dan

hari

Doekoe,

Banoen,

isteri

antara

Pasar

satoe perempoean
dari satoe

mandoer

jang bekerdja pada satoe keboen di Mocara
Anai kedapatan mati digiling spoor dengan tjara jang begitoe ngeri sekali. Ia
digiling dibetoelan peroetnja jang karena
itoe badannja djadi poetoes doea.
Banoen toeroet keterangan anaknja hendak pergi kesawah: bocat sampai dimana
ia moesti melintasi djalan kereta api. Apa
waktoe itoe ia telah dapat ketjilakaan sebab datangnja kereta api dengan sekoenjoeng-koenjoeng,

inilah

boeat

sekarang

Veetentoonstelling
Kock.

maoe kawin sama satoe perempoean peDjawa,

maka

boekannja

tidak

bisa djadi jang Jantaranitoe Banoen Yadi

1

B.—

"18

aboe

"
"

"
"

1

£
PN

kerbo

kamp

(no.2)
poetih

Tjengke 85 pCt.
Koelit kerbo katam 1
"
TN

wal

kambing
"
aw

,
,,

»

,,

"

"Di

S

mo

2

1

“UE
roesak

51

STOVI
Zwavel

djaoeh

B

jang

KIM

LION

Kleermaker

Apa
Orang

(Toekang

4.—
35.—.

matjam-matjam

Bikinlah

Palmbach,

bagoes

Boeah
"
"
»

"
an
bidjo

1

551—
"5

».20.—
» 10—
#O—
9
3—

PARKER

DUOFOLD

PARKER
moerah

AA

TE

Karang Soedaro
Lada hitam
Lada poeti

100.— |
25.—
20.—
30.—

striking appearance of The -

reminiscence of Chinese arts.,
The Duofold is not only the hand-

-

somest fountain pen made, it s also

"
"

the most perfect writing instrument
American inventive genius has pro-

Manisan laba satoe Blik

G.

duced. Its native Iridium point is as
smooth and lifeenduring as a polished

"
-

jewel bearing and should easily last

25 years or more.
The Duofold is made
by The Parker Pen Com-

pany of Ainerica, whose

soepaja

dengan

hormat,

Pesanan bocat locar kota MEDAN,
dengan rembours.

boleh kirim
58

wahid

toelen.

DUOFOLD
dengan onkost
tapi manis dipandang mata.

Parker Duofold makes an instant
appeal to discriminating people everywhere. They immediately recognize
the distinctive beauty of its lacguerred barrel, with jet black tipped ends,

»30.— |

danau

biasa

kesenangan.
Menoenggoe

jang

The Pen of
Classic Beauty

PD

Koelit (kemb. pala)

ini

jang nummer

Boleh dioekirkan sekali nama pembeli pada batang

1N.—

20

4

Tjotjok oentoek perkakas toelis dalam zaman jang modern ini.
Tersedia dari bermatjam matjam model ketjil dan besar.

»12—

2

Jemaat

tidak lain dari

O—

jang

palano.

A

Selakanlah!

YOCHNY.

VULPENHOUDER

Kemeri berkoelit poetih ,, 4.50.—

Katjangpadi
Ambalo

kita

N

Life-Enduring Point

Drill,

adres

Oo

Tem

Lilin Tawon

—“..—

Medan. Telef, 1552,

Pototas
smooth and
Jite enduria

bearing.

fountain pens and metal
penciisare thechoiceofdiscriminating

buyersin Asia

asin Europe and America,

Daiker .

Dugfold
The

sama

L

with Over-Size Barrel and

warna

pertjobaan

EF

9I—

kita selamanja ada kain jang nomor satoe

baik).

Cc

M—

Straits Settlement.
jang

R

»

kasar

BERSAINGAN.

pai menjenangkan.

Directie

65.—
50.—

kita

baik.

sebab pilihan belaka,

Ajer&

aksie boeat doenia modern, memang selamanja datang
dimana kita poenja tempat.
Kita, akan memenoehi bagaimana kem aocan toeantoean dan tengkoe-tengkoe sampei tjoekoep senang.
Toekang-toekang
disediakan jang djempolan dari
Persediain

A

—

»

, manengah

kwaliteit

pa-

sampaj

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

»

sebab orang mesti pilih adres jang diatas ??
jang Gentleman, dan maoe mendapat tjoekoep

(kwaliteit

'—

Saboet poetih
Kawan

jang

HARGA

»

Batoe

beli

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

»

Calcuttastr. 9.

—

memsas

Sasak Darek

terkenal

djait)

dia

1

»

dan
oentoek

pada

|

Adres

TEMERAM

REKENING
lebih

f 160,

ja'ni tepoeng jang berasal dari goenoeng berapi.

Poeder

Tanja Lee

sekolah, wang makan

kaian kerdja tjoema
dapat rijbewijs,

KOFFIE

Rotan sayo pagai bagoes , 13.—

akan meadakan beberapa prijs oentoek
orang orang jang mempoenjai binatang

Wang

PI
pe
I—

».

kan tentoonstelling dari hewan.
Toean
tocan Comite
jang
terseboet kabarnja

Tijbewijs dan verklaring,

sago Sasak
, Moeko?

Gatah

6 dan 7 Juli jang
akan datang.
Di Fort de Kockpada 6 dan 7Juli jang
akan datang, kata Tj. Sum. akan diada-

(School tot opleiding voor Ind. chauffeur), jaitoe sekolah oentoek beladjar hal automobiel, sampai pandai
membongkar dan memasang mesin, hingga mendapat

12.—

2).—

kodi
"

Tel. No. 796

Rotan
2

"

di Fort de

MEDAN

—

25.—

30.—

MA
(I

25
20.—
450

80.—
»50—

2
NN,

Djawi

d. Djalan Serang-Maock dengan lekas
akan diperhatikan oleh Prov. Bestuur.
e. Begitoe djoega keadaan beberapa djalan provincie akan lekas
diperhatikan
semestinja. (Corr S. D).
—9—

ada soekar dipastikan, sebab dari lain mendapat
fihak ada jang bilang bahwa Banoen kebetoelan sadja sedang teroeroek dengan
kekesalan hati.
Kabarnja ia poenja soeami ia dengar N. B.
ranakan

, AJ.

Provincie.

8.—

AI

Kamp.

ai

djawi

40.—
40.—

»

robusta

, Messin no. I.
» Kadjai — (remb.)
Gom damar st. (Bat,
'/.

perobahan diterima
tentang padjak auto

45.—

"5
25

Rubber havea

Satoe bagian di Bandoeng dan doea
bagian di Jakatera.
b. Komisi penjelidikan soerat permohonan administrateur pabrik goela Kadipaten terdiri dari t.t, Blaauw, Jantzan dan
Eisvogel.

,Sinar Deli“ di Padang

Rebo tengah

Oesang

Padang

Provinciale Raad Djawa Barat.
Pada hari Djoem'at. 28 boelan ini Provinciale Raad Djawa Barat soedah mengadakan rapat. Poetoesan-poetoesan:
a. Oentoek tahoen 1930 anggota-anggota
prov. raad terbagi djadi 3 bagian :

doea.

menoelis:

Korintji

No. 4

1650

"371.50

Bint.—Krog
Benkoelen

Huttenbachstr.

20.—

1

Koerintji biasa
,,
Sasak Ajerbangis,,

—0—

c. Dengan sedikit
baik motie-Tamrin

v2.

korintji

».
bovi. bagoes
Robusta Mand. &
M. Laboeh Rabusta

bestuur Europa sebagian, dengan maksoed
oentoek menghitamkan boepati itoe.

—0—
kereta api sampai

Digiling

»

.
"

kan padanja dengan andjoerannja patih Ban
doeng dan agaknja djoega dimoefakati oleh

memboeat

perhoeboengan dengan korban pest, jang
haroes dirawat dalam barak itoe.
Setelah itoe maka toean Van der Plas

”

20—

Koffie Mand Angkola
85—87/, kering

rapa hadis dan dalil oentoek
mengoeatTetapi agaknja sebab beliau memang
kan pendapatannja,
bahwa orang
ada
tidak berdosa dan kebenaran mesti medilarang meroesakkan majat.
Pendeknja hadji Oesman Damiri ber- nang maka kini dikabarkan, bahwa patih
dari Bandoeng
pendapatan, bahwa pengambilan darah Bandoeng akan disingkirkan
dari orang jang soedah mati haroes di- sedang Ra'jat daera Bandoeng soedah berpandang bagi meroesakkan majat. Dan oleh giat sekoeat-kocatnja berhadapan dengan
Koran, maka ia menoeroet agama me- pemerentah oentock menjatakan keinginanja soepaja boepatinja tidak dipindahmang ada dipihak jang benar.
Majat tidak boleh dianiaja, dan hadji kan dari Bandoeng, dan djoega keangOesman Damiri
berpendapatan, bahwa katan sebagai gedepufeerde dari Prov.
itoe pengambilan darah ada satoe penga- Raad Djawa Barat oleh Ra'jat tida akan
diterima dengan
gembira. Melihat ini
niajaan.
Lebih djaoeh soedah dibitjarakan ten- gerakan Ra'jat semoea tentoe orang dapat
tang djeleknja keadaaan dari barak-barak mengira, bahwa Boepati Bandoeng benardi Tjimahi. Itoe mendjadikan keberatan benar ditjintai oleh Ra'jatnja,

bagi orang-orang jang soedah

”

"

Pn

njonja-njonja

Pakaian jang kotor soesah ditjoetji kalau ditjoetji sendiri mendjadi loentoer atawa soedah hilang dia poenja
warna. Kita sanggoep tjoetji kering matjam baroe,
pakai obat-obat tidak roesak dan toekar warna kembali. Diloear kota toean kirim sama Bestelgoed, Postpakket
Saja pak jang baek, saja kirim kembali adres

»ALKOTJOMOTO."

beberapa jang bagoes
soedah se- ada bercepa

dan

| 25 Year Pen

,

—

Ba
—

ANS

MEDAN Kp

BATTERIJ

RN
E Y & C 9

Awasi!

Ta”

NeDera

Gn

|

KELIN Tjap ,SANSEY & Co."
Api Terang sekali matjam ini gambar
. Bisa simpan lebih satoe tahoen. Djocal atau pakai sama sama senang

Maoe tjantik?

—.

7
Maoe gaja?

Datanglah di Calcuffastraat No, 31- Medan

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

dengan

hormat.

SOO TOW

Peroesahaan Indonesia
Kapitaal Indonesia

4

Werkkracht Indonesia
Apa itoe!

Jaitoe:

Ledikantenfabriek
—m
Membikin

dan

—..

Dan Agent:

5

3

'

,OB!IAT NJAMOEK"

STATION

Pa

“2

Tjap Boeroeng

mena

.

3 kamar 3

amar

segala

roepa

tempat

-tidoer besi boeat orang”|8

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

Sanggoep membikin model jang
lain” mana jang disoekai pembeli.

Atoerlah

pesanan

dengan

segera !!!

Vetegemwoodger Voor Noord-Sumata

HOTEL

Huttenbachstraat No. 6B (Telefoon 271) MEDAN
jang
kan
k
k
jang

5 menit dari Station, jang same

5

Tjenderawasih.

,,J A H 1 A"

PA DANG

mendjoeal

besar dan anak-anak.
model Soerabaja,

5

bersih.

ri
g
Ongkos
kamar

Abdul GanySIKOL
Jacoeb
GX

seioniesadi

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

“LURNNELO

KleermakerijKleedermakerjj
jaitoe: satoe toko pakean jang paling toea dan terkenal
seloeroeh SUMATRA TIMOER. — dan ATJEH

Pekerdjaan rapi dan bagoes.

Ditanggoeng pekerdjaan kita
. menjenangkan publiek. -

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

M———

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
KESAWAN

88 MEDAN

(4

TELEFOON

266

#8
|
f

“Advertentiel

TOKO
merk

TIMBANGAN

HAP

LIE

Telefoon No. 998

2m

di PACHT STRAAT 29 MEDAN (Dibelakang toko
Bombay - Besar)

M.DAOED
TEEKENAAR

Selamanja

Sanggoep

Awas Batja Teroes.

—

Toko Katia Mata Jang Termasjhoer.

ada sedia roepa - roepa:

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

Timbangan -piring 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.

memboeat gambar roe-

an
: serta dan mendjoga
Aa Gepi Pemah ekormah'
memboeat blauwdroek dan wit
dro2k.
Djoega sedia mendjoeal Pot - pot

f

djan:

Oempak

Kelimah -kelimah

|

(sendi)

jang

mata

jang

kasi

persen

roemah:

ditoelis

DE!

Medan

satoe

Semoea

pasang

kita akan kita"

beli katja mata dari

jang

katja,

matjam

mana

1930

jang

toean-toean

kita vrijkan.
terang,

Katja Mata

LUITENANSWEG

Pembelian

PARTICULIERE

Gigi.

No. 24
TELEFOON
MEDAN.

No. 1297

ditera (ditjap) djadi

banjak

boleh

berdamai harganja.

40

dan harta

Tertangggoe

en Toekang

teroes bisa di pake.

PEMBAJARAN

roemah, toko, goe
benda tocan, te

ini soedah

||

harta benda tocan!

?

Toko

Tjanting - minjak, Tjanting -soesoe, Timbangan Ame:
rika merk Fairbanks, 200, 250, dan 300 kilo. Batoe'batoe besi dan Tembaga.
1

SEDIKIT TIAP- TIAP
BOEL
malam.
nannja.

tiotjok dengan

KIE HOEI SENG & Co.

(Kota Masoem)

Di igalah

djamin

Menoenggoe kedatangan toean-toeani
dengan hormat.

Awas
A Penijoeri !'
|

kita

Siapa-siapa toean-toean jang penglihatannja koerang
soeka tolong pereksa dengan tiada memoengoet onkost.

4

|

bisa

soekai, djoega nanti perkara onkest memasang

Mohd. DAOED
Poeri

terang

toean-toean

dengan tangan oentoek perhiasan
dinding dan Kreemaker.
Harga pantas

Djalan

koerang

katjanja, sehirgga penglihatan terang seperti sedia kala.
Dan- djoega moelai 1 Maart sampai 31 Augustus

siapa-siapa

| boenga dari Cement, Batoe me"

sa

|

(empat poeloeh tahoen)

|

termasjhoer teroetama di Soematra Timoer

NACHTVEILIGHEIDSDIENST |
ng
SSI

HA

9 Lo)

|

MASIH SEDIA
Loterij Besar

J

Telah

NT

mendapat poedjian (diploma) dari

PASAR

barce

Elikenstichting

MALAM MEDAN

tanggal 9 September 1923.
falah

TOEKANG

SEPATOE

besarnja
|
£. 2006.000.
—

|

(MO TUANG SENG" |
Kesawan

N

Hoofdprijs

roelai 1883 — 1930

" KETJAP TJAP MATAHARI

|

£ 150.000.— |

Diagalah tjap jang toelen, jaitoe:

dan 1073 prijs |
lain-lain djoemlai |

1. Pakai toetoep kaleng merah
dikepala botol.

£. 1000.000.— '

2.

Per Lot
f 1235
franco
(daiam

lengan se
Toean-tocan
boleh

datang

ini CHAN BESAR oen
Lot

Selamanja menjediakan sepa:
sepatoe jang soedah siap dan
menerima tempahan
Segala matjam potongan jang
terbikin dari koelit Europa kita

Djangan

Pesanan
dalam

li kaja dengan lekas
dikit

Boleh

kota lain

liwaikan

!

kita |
aan Kite adas

—

42

boleh

djoega dengan rembours,

54

Jang poenja fabriek

|

sec

WENG

Pet

MOSKEESTRAAT

23

dapat beli disegala tempat:

sadja lagi.

Maoe didjocal habis:

dang ke

pe socpaa

|

lak merah di

kot

nak Buning Melajoe cn Djawa 1930 pakai loterij|—
|
hadiah)
bara
seharga
f 3000.— hargaaf I.-| — Toapekongstraat 16
Volksalmanak Melajoe 1930 be
bding af 0.60 porto f 0.15.—|
:
PA DIA ITOB? (Gadis
2
1

Sa

Dan menerima pesanan dari

ketinggalc

ckas.

Pakai.toetoep
kepala botol.

TELEFOON

906.

SENG

— . MEDAN

—

Telefoon Nos. 403 & 567.

|

|

TERMASJHOER
hingga

Ketjap

SEMENDJAK

TAHOEN

1898

hari ini memberi kepoeasan dan kegembiraan
dalam roemah tangga jalah:

Japan

TAFEL

Perhatikanlah

SOJA

jang

No.

1.

tjap dan merknja:

atelier

Fotograaf

YEBATA
Kesawan

No. 88

Medan

Telefoon 1346

P—

Sedia djoeal Pathe Baby

Cinema

toestel

Dinamo

bagoes

Bioscoop, dan bisa didjalankan dengan Flectrisch

Battery

motor

86 LUITENANTS WEG
MEDAN

dipakai dalam roemah tangga dan dibawak
dikebon - kebon dan bermatjam - mz
»Librarij” moelai 30-60-300 kaki pan
No, 10278 Billy: at Home

101242 Harold Waiter (Harrold

Sha

hapli

10297 Talaring (Chadie Choel

Lloyd)

lin)

10123 Snub is Sciontifie (Snub Piollard)
Datanglah tocan - toean dan ankoe -ankoe pereksa dimana tempat kita

jang terseboet diatas, serta
tidak seboet namanja disini.

46

banjak

lagi

film

|

Perkenalkanlah

keloearga toean.

,

«

ketjap Tafel SojaAi tjap Koeda

Kaoem

kepada kaoem

saudagar perloe menjimpan ketjap

ini didalam kedainja, soepaja menjenangkan sekalian langganan.
KOMAI

jang tersedia jang kita

Menoenggoe

dengan hormat.
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Lara

