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Tahoen

TIATETAN.

Ps: 1000 lembar boeat di Palembang,
Orang jang memperboeat pertimbangan
dan
di Teloekbetoeng 250 lembar.
didalam kedjadian-kedjadian jang seroepa
Vz: Pada sidpa kamoe#soeroeh bagikan
»Djangan ada .s
ini kerap kali mengambil kedjadian itoe
disini?
mengenal
bapanja.
anak
n
pergeraka
er
mengoeko
Ps: Pada Soeleman.
oentoek
Lid pe-en-ie ,,pinter”.
besar haroes bekerdj
Vz: Dengan Soeleman ketemoe dimana!
negeri oemoemnja, dan meletakkan dera“oeroesi. Pimpinan
maka itoe staat met
Ps: Diroemah saja.
djat pergerakan itoe ditempat moerah. bapa tiada boleh: dij tjaja goena negeri
hari
tera
Soema
kabar
gan
roean
Vz:
Doeloe dihadapan assistentwedono
Didalam
di
Demikian djoega dengan kedjadian
sgedah
tentoe
akan
dan
tanah
airnja,
t
a
l
a
perkar
politie
kamoe
mengakoe ketemoe didjalan.
satoe
g
versla
ini, kita moeatkan
.sifal
Palembang, hingga President Landraud menjebakan
Ps:
Boleh
djadi
lantaran silap.
.
politiek di Palembang.
rasa orang lid
Saja
an:
“
N
i
g ia djalanmengatak
perJang mendjadi Pesakitan didalam
Fatin
land jang “&
P.N.I pinter barang
kara ini, ialah: Hamzab alias Koentjit,
sebaran.”
ja republieknja mengoeroes dan Pa: Gerua
Tetapi orang loepa, bahwa tjonto jang
z:
Kapan
kamoe pergi ke Sekajoe?
memelihara
semoea
anak).
Soeleman, Achmad dan Aboebakar.
jang seboeroek-

(Ini hari diterbitkan 2 lembar).

sap

Pesakitan kesatoe (Hamzah) dihoekoem

ditjaboet dari bahagian
boeroeknja, bbekan.......

Ps: Tanggal 16 October.

tjonto.

6 tahoen pendjara, sebab dipersalahkan
Orang logpa, bahwa Hamzah jang ditelah menoelis satoe soerat siaran, jang
hoekoem oleh Landraad Palembang itoe,
memoedjikan perlawanan terhadap kepa- hanjalah
voorzitter candidaatbibit
da pemerintah, dan menjiarkan
tjabang dari P.N.I.: artinja: satoe
Pesakitan kedoea dan
permoesochan.
tjabang jang beloeii disahkan oleh Hoofd1 tahoen 6 boelan
ketiga dihoekoem
bestuur, hingga Hoofdbestuur P.N.I.
masing-masing, dipersalahkan menjiarkan
tidak menanggoeny djawab tentang tjasoerat siaran jang menghasoet itoe. Pebang itoe.
sakitan keempat diserahkan kepada Rapat,
Pesakitan-pesakitan jang lain, beloem
pengadilan
sebab ia mendjadi bahagian
boleh dinamakan leden P.N.I. Tjabang,
Rapat.
dimana mereka mendjadi leden, baroe
Perkara ini, ada soeatoe ,,tamparan" satoe candidaat-tjabang, hingga mereka
dari
terhadap kepada pe-en-ie, sebab disini sendiri baroe saioe candidaat-lid
-tjabang.
satoe
candidaat
ek
politi
party
nama
diseboet-seboet
kebangsaan itoe.
En toch President Landraad berkata:
Menoeroet verslag, jang ditoelis pan- Saja rasa orang lid P.N.I. pinter barangdjang lebar, seperti jang moelai kita kali.
moeatkan hari ini, ternjata pesakitan tiada

pendjawaban

dapat memberikan
memozaskan.

jang

Pesakitan didalam soerat siarannja ada

saringannja,

memperapat

jang

perloe

P.N.I.

Hoofdbestuur
disaring

bersih, soepaja

bertambah

tertoetoep segala lobang
menerangkan tentang raiat tertindis, ten- memasoekkan noda!
tang poenale sanctie, tentang kebangsaan.
Dari pendjawab-pendjawabannja, ternjata
pesakitan hampir tidak mengerti apa jang

ditoelisnja, hampir tidak mengerti apa
jang dinamakan P.N.I., jaitoe party poli-

Pesakitan
President

pesakitan jang lain.

djoega

disindir

kedoea,

Landraad begini:

tempat

orang

Sumatra.

tiek jang dipropagandakannja didalam soerat siarannja jang mendjadi toentoetarvitoe.
Demikian

tambah
soepaja

Kampoeng

Baroe-depan

hampir moesnah.
(Corr. S.D.)

Hari Senen kira kira poe-

keras oleh koel II terdjadi bahaja api di Kampoeng
Baroe-depan, jalah diseberangnja toko toko

president memperingatkan,
Ketika
bahwa dimoeka Assistent Wedana. Pe-

mas

intan

dari

orang

orang Bandjar di

Blakang Tangsi (Padang.)
Sebab sia-sianja Djalin jang bekerdja
sakitan menerangkan, ketika pesakitan di satoe goedang kapoek kepoenjaan seNoeasah didjalan
menerima soerat siaran itoe dari pesa- orang Hindoe nama
kitan kesatoe, oentoek disiarkan, laloe ketjil dari Tapi Bandar Olo boeat teroes
bertanja ketika itoe: ,apakah tidak ada ke Pasar Miskin, jalah koetika ia itoe
boeang roko dengan koerang ati ati, api
halangan soerat itoe disiarkan?"
Pesakitan: Ja, sebab saja merasa soedah berkobar makan bagian atas dari
itoe goedang berikoet beberapa bal kachawatir.
President: Apa jang menjebabkan poek jang tersimpan dalam goedang terseboet.
chawatir?
Bisa djadi sebab barang jang mendja» Pesakitan: Saja tidak mengerti itoe
"
soerat.
di oempan ada barang jang lekas mePresident: Bagaimafia boleh merasa njala, maka dengan sekedjap sadja api
soedah berkobar, tapi oentoeng pada hari
chawatir kalau tidak mengerti isinja?
orang-orang
kampoeng Blakang
Pesakitan:Ja, sebab saja tidak mengerti. itoe
President: Saja rasa orang lid 'Tangsi keloear bersama-sama politie, kasikan pertoeloengan. Daja oepaja boeat
P.N.I. pintar barangkali.
matikan api dengan air lebih doeloe oleh
Soeatoe tamparan kepada pe-en-ie kata orang orang kampoeng diberikan sama
kita. Orang-orang jang mendjadi pesakitan ember dan sebaginja dan kemoedian baini, masing-masing dinamakan lid P. N.I.
Didalam masa oedara seperti sekarang,

roe datang pompa

motor dari Gemeente

dan laen laen.
Sjoekoer djoega jang api dengan segera

Kedjadian-kedjadian
Orang
Politiek.

.j. soedah laloe.

j-setengah-setengah,
diri didalam lapangan
Orang jang karena ..ada se-

eat
berbo.
Laloein
babnja”" djadi pemimp
barang

party

kali

sesoeatoe

jang

menodai nama

politiek j. baik. Inilah jang kerap

an
baik
j. tidak
oe
ra lk
perka
merimb

didalam pergerakan anak negeri disini.

Voorzitter 'sodorkan. pada medja pers
salinan vonnis tahoen 1923 dengan apa
persakitan pernah dihoekoem 2 tahoen
disebabkan terdakwah memeras (knevelary) pada waktoe ia djadi menteri belasting.
Vz: Tanjakan apakah artinja dengan
menerangkan

datangnja kemerdikaan da-

lam persatocan dibawah pandji-pandji
merah poetih kepala banteng. Bagaimana

aa Tidak mendadak, diajari leh

datangnja ?

aah

3

@#P3:

p Vz:

Apa tidak bisa beladjar diloear

Vz: Berapa banjak jang kamoe bawa?
Ps: Bisa.
:
Ps: Kira-kira ada 1000 lemba.
Satoe perkara Politiek di
Vz: Apa leider-leider P.N.I.jang adjari:
Vz: Apa kamoe kasih bagi djoega pada
Ps: Diam.
Palembang.
lain-lain orang?
Vz: Apa orang jang mengadjari 'itoe
Ps: Ja, pada Kiagoes Achmad saja lebih pintar dari kamoe?
Voorzitter candidaat tjabang P.N.I.
kasihkan
100 lembar soeroeh dibagikan
Ps: Diam.
1
dimoeka Landraad.
waktoeia datang keroemah saja menjoeVz: Apa anggap boenjinja toelisan
rekest.
itoe soedah terang, hingga tidak
Ditoedoeh memoedji roehVz: bikinkan
Apa
dia
batja itoe?
diterangkan lebih dengan ,pikiranbaik“?
mengantjam kekoeaPs: Kiagoes Achmad bat'a “itoe, dan
Ps: Soedah tjoekoep dimengarti.. :
saan pemerintah dan
ia djadi saja poenja ipar.
Vz:
Dimana orang-orang akan menmenaboer bibit perVz: Siapa jang bawa ini kepost?, de- dapat pikiran baik pada sebelomnja- mamoesoehan.
ngan oendjoek satoe pak pamflet.
soek P.N.I.?
:
h
Ps: Jang saja soeroeh Kiagoes Achmad.
Ps:
P.N.I.
akan
mengadjari
soepaja
Hari Isnin tg. 31 Maart jl. pengadiVz: Apa sebabnja dikirim pada redactie orang tahoe.
lan
Landraad di Palembang dengan di »Perasain“ di Teloekbetoeng.
Vz: Apa sesoeatoe orang jang membakepalakan oleh toean Mr. Anschut sebaPs: Sebabnja tjoema lantaran saja ke- tja toelisan itoe lantas dapat pikiran ba:
gai
voorzitter telah periksa perkaranja nal sadja.
ik? Landraad sendiri tidak dapat menget. Hamzah alias Koentjit, dari Air Itam
Vz : Apa barangkali ada berhoeboengan tahoei apa jang sebetoelnja di maksoed
(Sekajoe)
jang dalam boelan October atau persangkoetan pada redactie »Peraoleh kamoe itoe!
153
1929 telah menoelis dan soeroeh siarkan Sain“,
,
Ps:
Tiap-tiap
orang
jang
soedah
memsatoe matjam
pamflet jang isinja diangPs: Tidak, tjoema ia ada sympathie
gap melanggar salah satoe dari artikel sadja, sebab dalam soerat kabar Perasaan batja os an masoek lid P.NI,
1: Apakah bisa, orang
jang - setelah
153
bis, 153 ter, 156 dan 157 W. S. pernah dimoeat critiek perkara N.K.P.M.
membatja
pamflet
itoe
Bata
na
dan
toean-toean
Kgs. Aboebakar dari »merampok" tanah saja.
akan
dapat
mordika
dengan
pikiran“baMoeara Klinggi, Kiagoes Achmad dan
Vz: Dari mana kamoe tahoe itoe hal? ik sadja?
$
Soeleiman, doea-doeanja dari 4 Oeloe
Ps: Ja, saja tahoe itoe dari dalam s.k.
Ps:
Ja,
merdika
dengan
pikiran
jang
Palembang, jang terdakwah toeroet me- Semangat Moeda.
Pan
artinja bisa membedakan baik dan
njiarkan itoe pamflet.
Vz: Tjoba sekarang tjeritakan apa jang
jahat
3
Persakitan pertama dibela oleli toean dimaksoedkan dengan soerat sebajaran itoe.
Vs:
Tapi
bgaaimana
rakjat
jang
bodoh
Mr. A. Maramis. Penonton tidak koePs: Mintak dibatjakan.
akan mengarti dengan maksoed Balkan
rang dari 100 orang Indonesier dan penVz: Disini ada ditoelis ,,tertindis“, apa- ri tocan jang tidak diterangkan djelas da
djagaan politie sampai tjoekoep.
kah artinja tertindis?
lam pamftet itoe.
Setelah persakitan pertama Hamzah
Ps: Itoe maksoednja tertindis berhoePs: Orang jang membatja itoe -ada
alias Koentjit. ditanja gemoer, tempat boeng dengan tjara “ penghidoepan.
otaknja poela.
tinggal dan pekegfjain, maka Hoofddjaksa
Vz: Artinja itoe ada ditekan ?
Ps: Itoe boekan artinja 'jang betoel
batjakan soerat dakwah, jang menerangPs: Tidak, karena perkatain ter"
kan bahoea pada tanggal 11 October soedah membawa arti boekan ditindis, »mengoeasai” dan orang itoe diperintah
sifatnja.
1529 persakitan telah menoelis dan siar- tetapi tertindis tidak dengan
sengadja,
Vz: Siapa itoe kaoem tani?
kan pamflet jang isinja dianggap me- dan hanja disebabkan oleh
keadaan.
Ps: Jang boekan orang Asia.
langgar artikel-artikel terseboet
diatas
Vz: Kalau tidak disengadja apakah
Vz:
Oedak teroes boeat dapat:djabanjaknja 3000 lembar.
artinja tertindis itoe?
waban apa artinja, atau jang dimaksoedVoorzitter tanjakan pada persakitan:
Ps: Karena desakan dari bangsa asing. kan dengan perkataan mengoeasai negeri
Benarkah
seperti
jang didakwahkan
Vz: Tapi dibilang tadi tidak disenga- dan memerasi bangsa kita.
itoe?
dja djadi apakah artinja jang betoel
Vz: Apakah artinja jang mengoeaPersakitan: Betoel ada itoe perboea- ntertindis" itoe ?5
.
sai
negeri kita dan memerasi bangsa
tan, tapi jang djadi maksoed boekan sePs: Itoelah oleh keadain sadja.
kita?
perti jang djadi dakwah, hanja bermakVz: Apa sebabnja maka pakai perkaPs: Jang mengoeasai economie.
Isoed adjak orang masoek djadi lid P.N.I. tain ,,mengoeasai", apa itoe djoega boeVz:
Tapi
dimana ada diseboetkan
Tidak ada iisinja jang djahat.
kan tidak dengan sengadja?
economie
?
Vz: Apakah doea-doea dakwahan itoe
Ps: Ja, sebab peroesahain besar
sePs: — —

disangkal?

moeanja

ada tangannja

bangsa

asing.

Ps: Tidak
betoel dakwahan itoe,
Vz: Apa artinja perkatain ,,sana”?
kerna tidak ada maksoed rasa kebentjian Ps: Artinja boekan bangsa Asia.
pada bangsa Europa.
Vz: Djadi kalau begitoe bangsa Belanda
menoelis djoega, boekan?
Vz:
Apakah
maksoednja
ini?
Ps: Itoe bangsa Belanda ada lain,
Ps: Hanja bermaksoed adjak masoek oeroeran Pemerintah ada lain, tjoema
lid P.N.I., dan isinja boekan meloeloe jang dimaksoedkan oeroesan penghidoementjela bangsa asing, tetapi djoega men- pan sadja.
tjela bangsa sendiri.
Vz: Kenapa dan tidak diseboetkan oePemeriksain sampai disini dan ham- roesan ,penghidoepan“ sadja?

Vz: Kalau kamoe bodoh tentoe diseboetkan ,,pemerintah”, tapi kamoe pintar
tidak seboet.
Ps: — —
Apa artinja ,imperialisme”?
»Imperialisme” artinja satoe sifat.
Vz: Bagaimana satoe sifat bisa mengoeasai?

Ps: Tidak kasih djawabanjang betoel
atas pertaujaan, dan tjoema mengatakan
pir djam 9 persakitan Achmad dan SoePs: Scmoea jang dimaksoedkan peng- bahoea mengoeasai negeri itoe dimaksoedleman baroe datang.
hidcepan, karena negeri djoega adanja kan koeasa dalam economie dan ditjunVz: Dimana
kamoe menoelis itoe penghidoepan.
tokan peroesahaan B.P.M. dan N.K.P.M.
pamflet ?
Nz: Apakah koeasanja- MaatschappijVz: Apa itoe perboeatan mengoeasai
Ps: Dikampoeng 4 Oeloe, tidak ing- dan memerasi bisa djoega kedjadian de- Maatschappij itoe atas negeri kita?
at pada tanggal berapa.
Ps: Jaitoe atas tanah.
ngan tidak sengadja?
Vz: Kamoe sendiri jang bikin atau deVz: Tapi kenapakah dibilang atas
Ps: Kasih peroempamain djeroek tipis
ngan pertoeloengan lain orang?
negeri?
(limau) jang diperas.
Ps: Toelis sendiri, dan sesoedahnja
: Ja, — Maatschappij-Maatschappij
Vz: Apakah bisa djeroek tipis itoe didjadi lantas bawa ke drukkery ., Krakatau" peras dengan tidak disengadja ?
itoe bisa djoega bikin baik negeri dan
ketemoe sendiri sama toean Tjio
Peng
bikin djelek.
Ps: Tentoe sadja dengan sengadja.
Hong.
Vz: Apakah perkataan memerasai itoe
Vz: Dalam hal apa jang dikatakan tiVz: Dengan
perdjandjian bagaimana dak merdeka dalam tjari penghidoepan? patoet?
kamoe bikin itoe?
Ps: Itoe tjoema boeat critiek atas perPs: Jaitoe orang jang tidak merdeka
Ps: Pesenan dimintak bikin 3000 lem- pikirannja tentoe hidoepnja sengsara.
boeatan-perboeatan bangsa asing jang tidak

masa kepada P.N.$. ditoedoehkan soedah dapat dipadamkan, setelah moesbeberapa toedoehan jang heibat, didalam nahkan sadja sebagian sebelah atas dari
masa beberapa pemimpin-pemimpin P.N.I. itoe goedang dan beberapa bal kapoek
ditahan didalam pendjara, karena ditoedoeh dengan poeloehan bal poela jang telah
djadi basah seanteronja.
berboeat beberipa perboeatan jang tidak
Toeroet kabar kapoek jang tersimpan
loeroes, pada masa itoe poela, beberapa dalam goedang itoe ada kira-kira 200 bal
orang jang bernama leden P.N.I. dihoe- kepoenjaan toean Idris gelar Radjo Samkoem oleh Landraad Palembang, sebab pono dan Baringin.
Pada
politie jang kita tanja berapa
dipersalahkan memoe'iji perlawanan terSa
keroegian,'ini
hari beloem bisa
hadap kepada pemetintah dan menjiarkan
bar dan harganja oepahan f 15.—
3
.
bibit permoesoehan.
Jang boleh dikata oentoeng adalah Vz: Temponja berapa lama moesti
Dengan
moedah sadja kelak orang sebab api dengan tjepat bisa ditindes. klaar ?
Pz: Saja mintak soepaja lekas klaar.
Kalau tidak, nistjaja satoe lapangan bakal
akan berkata: ,:Na, 'kan betoel !"
Vz: Bagaimana tjaranja dikirim?
terdjadi
poela
disana
sebab
roemah-roeDengan
moedah sadja kelak orang
mah begitoe berdempet dan kebanjakan
Ps: Sesoedahnja djadi dibawa keroemah,
akan mengambil kedjadian di Palembang soedah toea jang moedah sekali dimakan dan 1 lembar dari itoe soerat sebaran
itoe oentoek mendjadi soeatoe boekti kete- api.
saja kirim pada controleur Sekajoe, setangan, bagi toedoehan heibat jang di |.
mehtara boeat H. P. B. Palembang biasanja
sesocatoe drukkerij kirim sendiri pada
toedahkan kepada P.N.I: itoe.
ketika

ke I.

H.P.B.

Vz: Apa

maksoednja

bagikan di Sekajoe
djadi dirobah

lembang?
Ps: Tidak

tjoema akan di-

sadja, dimana-mana
bagikan.

jang

tidak

boeat

djoega

baik.
Vz:

Apa oedjoednja toean poenja cri-

teeken tiek itoe?
Ps: Soepaja bikin baik.
Vs:
Ja, tapi critiek tocan itoe
jang memeras seperti

5

jang

Vz: Apa orang
perboeatan toean doeloe, apa

itoe wak-

pantas

atau tidak?
Ps: Jang pantas.

i
$
toe toean sendiri tidak merdeka? VoorzitVz:
Apa
kerdjaan
onderneming-onder:
ter oengkat perkaranja toean Hamzah
neming bangsa asing itoe pantas djoega?
waktoe djadi manteri belasting.
Ps: Saja tidak tjela dan menghargai
Ps: Diam.
Va: Apakah artinja perkataan merdeka? kerdjain dia, dan Saja poedjikan iapoenja
Ps: Jaitoe orang-orang jang pintar dan

kepandaian dan keberanian.

1: Kalau kiranja tocan critiek bangsa
namanja toean apa pakai itoe perkatain djoega?
Ps: Ja sama sadja, asal sama kedjaorang-orang jang tersangkoet dalam per-

di Sekajoe

akan

saja

karanja persakitan waktoe djadi persakitan dalam tahoen 1923 sebagai manteri

hatannja.

Nz: Bangsa kita soedah roesak pikiran

belasting. Djadi apakah artinja mardeka? dan moraalnja, apakah itoe djoega pantas?
Ps: Orang jang tidak merdeka jaitoe
Ps: soedah sepantasnja.

Vz: Berapa banjak jang boeat dibagikan orang jang

di Palembang?

orang-orang

dan kenapa tidak pertjaja tachajoel
dibagikan djoega di PaVz: Oengkat dan seboetkan

tjoema

sadja?,

Vz: Siapakah

imerdeka itoe ?
Ps: Jaitoe orang-orang
koeli kontrak.

pikiran

tachajoel dan

tidak

poenja

(Ada

Samboengan).

habar

£

Selamat tinggal Medan!
malam, sampai
tjoeri.
Salah seorang Redacteur Sumatra)

Kota

Bin

Poh,

Medan,

P Watas

:

sjaustraat,

sampai

laroet

malam.

Didapati pintoe sebelah belakang terboeka, Roepanja maling soedah bekerdja

Sam menoelis pada kita:

keras.”

beberapa

Bangsat

lamanja,

itoe

dapat

mentjoeri

ocang

terdjadi perselisihan akan menetapkan per- contant beberapa poelah roepiah.
Penjimpanan oeang, dimana ada disimWatasan antara Tanah Karo dengan Tanah
pan oeang kira-kira f400, oentoeg tiada
Alas (Atjeh).
diketahoei oleh sang pentjueri.
—0—
Loeas tanah perselisihan ini kira-kira
Pangepek
Verpleegster.
jangnja 35 K. M. dan lebarnja
11
Dimoeka Landgerecht.
M. jaitoe dari Deleng Liang Garas
Zaropai di Liang Pangi dan Ombak

Dia seorang

Toelan

jah.
jah.

,,Melajoe”. Pekerdjaannja

ja, boleh

tjoeri-pentjoeri heibat.. Orang Indonesier: mempergoenakan parang
pan menjerang orang
Tionghoa, Ada 7 orang Tionghoa | jang

1 dari
Ai
a

li
Nang)

“Na

diperpoekoelkan ramai-ramai.

—

Beberapa orang Verpleegster diperiksa

Radja

Bambel.

Alas

toeroet

jalah

Kedjoeroean

terlampau koerang adjar, oleh sebab itoe

Kepoetoesan Commissie, semoea tanah- ia dihoekoem f 10. denda, atau 1 mingtanah jang soedah dipakai orang Karo goe pendjara.
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kepada orang Karo, dan Tanah-tanah
Mandi
diair panas.
jang kosong kepada Alas.
Sekian
lama doenia Sumatra Timoer
b menoeroet Stbd 1908 No. 604
orang disini beloem pernah
perwatasan
tanah itoe soedah tetap, terbentang,
(Menoeroet boenji Stbd, terseboet kalah alamkan bagaimana perasaan badan kalau
diair panas jang bertjampoer
Tanah Karo, tapi tidak ada boekti-boek- mandi
ti tjoekoep boeat memenangkan

Karo).

Sekarang Radja Alas mempertahankan
Stbd, terseboet. Radja Tanah Karo mem(pertahankan boekti-boektinja jang tjoekoepjangsoedah semoea dipertoendjoekkannja pada Gouverneur Sumatra Timoer.

i tw. beambte di
ian
Mochamad Tahir, Pee,

Koetaradja,
Kopassip

Diperhentikan dengan hormat atas perSetelah pertempoeran ini berachir, mamintaannja dari djabatan negeri, lantaran
g Baroe kemarin, sing-masing mengadoe.
terperandjat meli)
soeatoe
oepatjara
oeslan, Sidin, Mail ditoedoeh telah sakit Raden Abdoel Soekman, schatter di
pengoeboeran seor: g pendoedoek jang menjiksa sesama manoesia.
Beberapa Fort de Kock.
meninggal doeniai"
orang jang toeroet melakoekan penjiksaDjenazah jang,
ninggal diletakkan an itoe tiada dapat ditoentoet, tiada diDipindahkan dari Medan kepegadaian
disoeatoe oesoen,
Teloekbetoeng, schatter si Mahmoed bin
seperti biasa dipi- kenal:
koel beramai2, tet
diberi berpajoeng
Setelah memeriksa saksi-saksi, Landraad Bandahara.
koening. Dikiri k: n cesoengan itoe, memoetoeskan: Roeslan dan Sidin dihoeada beberapa orasi
ng mengiring dengan koem masing-masing 3 boelan. Mail kaIdem Telokbetoeng ke Medan, schatter
menjandang peda:
Moentei Ginting.
rena tiada terang salahnja dibebaskan.
Oepatjara ini, tidak obahnja seperti
—0—
Idem Tapibantar (Padang) ke Teransoeatoe oepatjara orang-orang besar jang
dam (Padang). Hoofdschatter Mohamad
Penggelapan diroemah miskin.
mangkat.
Noer.
Meskipoen jang meninggal itoe seorang
biasa, menoeroet kata jang bersangkoetan,

van

Leider

tute

Pro

Juven-

dihoekoem.

Diangkat kembali mendjadi tw. Kassier
di
Rampah, Hamzah, dahoeloekabaran tentang penggelapan dan pe- nja Soengei
dischorst lantaran sesoeatoe hal,
malsoean soerat-soerat jang dilakoekan
Soedah berkali-kali dimoeat disini per-

oleh toean W.LP.B.

pemimpin dari roe-

Menjamboeng
perchabaran tentangan
mah miskin Pro Juventute dikota ini. penggelapan
jang dilakoekan oleh HoofdKemarin Raad van Justitie soedah meGouverneur
htera"Timoer,. tocan moetogskan. perkaranja. Ia dihoekoem schatter Djanait di Terandam (Padang),
van Sandick, pada tanggal 4 Mei j. a. d. pendjara doea tahoen dan enam sekarang Hoofdschatter tst. telah dilepasakan meninggalkan Soematera Timoer, boelan, dipersalahkan sebab memboeat kan dari pekerdjaannja.
oentoek mendjalani soeatoe verlof jang penggelapan dan memalsoekan soerat-soeDiangkat mendjadi hulpschrijver "pada
pendek di Europa, kelak segera kembali rat.
kantoor Contraleur
Pandhuisdienst di
ke Indonesia, oentoek doedoek di Raad
Koetaradja! Abdoel Rachman, particulier
—0—
van Indie.
disana.
Penghasilan Belawan.
Sebeloem ada pengganti, toean Scheffer,
Penghasilan
di Belawan sedjak dari
Diangkat mendjadi tw. Onderbeheerder
Resident t/b, oentoek sementara mendja- boelan Januari sampai penghabisan boe2de
kl. di Medan, Moehamad Hasan gedi wd. Gouverneur,
lan Maart, seperti berikoet:
lar Soetan Radjo nan Sati, tadinja Hoofdang
Penghasilan dari
1929
1930. schatter dipegadaian Palembang.
3
Poenale Sanctie.
Tjoekai masoek — 1654363
f 2564823
Tjoekai barg,Gvt
f£
2136 f
592
Lima boelat tawoen djadi koeli.
Statistiekrecht
£ 50262
£ 49787
Tjoekai keloear
f 130031
£ 126917
Dihadapan Landgerecht pagi tadi.
Statistiekrecht
f 80806 £ 25827

Chabar Kawat.

Tjoekai api-api

Seorang Assistent dari onderneming
zat belerang, ketjoeali orang-orang jang Sampali, membawa seorang koeli Tiong-ID,Sewa goedang
ari roepa-roepa
datang dari sebelah Tapanoeli.
hoa, dengan pengadoean, bahwa koeli Goederengeld
Disana di Tapanoeli, banjak terdapat itoe tidak maoe bekerdja dan tidak maoe
Goederengeld

air panas jang toemboeh kekajaan alam,
seperti: Aek namilas Sosopandan

Diperhentikan dari pekerdjaannja seba-

Orang "besar mangkat?

Cranie. Namanja R, tinggal di Medan.
Soedah
beroelang-oelang Controleur Oemoernja telah tinggi djoega. Ada mem- inilah soeatoe adat 'baroe.
Tanah Karo memeriksai boekti-boekti, poenjai anak dan isteri. Tadi pagi ia di9
boekti-boekti mana semoea menoendjoek- hadapkan kemoeka Landgerecht, ditoeSelamat djalan!
kan tanah perselisihan itoe adalah hak doeh, didjalan raja telah mengganggoe
Gguverneur
Verpleegster dari Vrouwen Hospitaal,
orang Karo.
Sgadick.
Begitoelah pada tanggal 24 November selakoe saksi. Mereka-menerangkan sela1928 tocan-toean Commissie telah ber- loe beroleh ganggoean dari R. Kerap kamoegjarat di Beras Tagi, anggota Commis- li R. mengoetjapkan perkataan jang kosie ini terdiri dari toean-toean A.Resident tor-kotor, kalau melihat Verpleegster.
Pematang Siantar, Controleur tanah Karo,
R. pernah berkata, kepada beberapa
A. Resident Tekengon dan Controleurnja. orang Verpleegster: ,,Kau membawa seRadja-radja Tanah Karo jang hadir,J.
M. limoet oentoek tidoer dengan laki-laki?“
Sibajak Lingga, J.M. Sibajak Kota Boeloeh dan TA Sibajak Sarinembah, poen
Landrechter
memandang
orang ini

Orang Indonesier.jang ramai ditempat F. van Leeuwen, tadinja ditempatkan di-'

itoe, poen-djadi.madjoe poela kemoeka. residentie Pasoeroean.—
Terdjadilah soeatoe pertempoeran jang
Pandhuisdienst.

“

memberi selamat tinggal kepada kota Me- |"
dan. Mereka poelang keroemah, di Foet-

Perkara perwatasan jang penting.

semendjak

meninggalkan

moendaf mandir didalam kota, selakoe

Alas (Atjeh).

Soedah

akan

berangkat ke Europa me-

neroeskan peladjaramnja, kemarin malam, it Pa
bersama dengan beberapa “kawan telah misa

Tanah Karo dengan

f

karena

oentoek

hh ajam jang ter'

toeroet perintah.

f

112370

f

6389

f

f 165171

7281

f

1468

f

2360

f

69438

£

70876

f

28633

£

28002

INDONESIA.
Aneta Radio.
Pendjoeafan anakanak
perempoean
ke Singapoera.

Djoemlah
f2225642
f 2059895
Djadi njata penghasilan dalam tempoh

Gadjoebah di Tano Bato, Aik naTandil menerangkan: ,.ini olang titak
milas Sitoembak di Sipirok.
maoe keledja, tannam timbako titak boe- tiga boelan tahoe ini berkoerang f 165.
Weltevreden, 9 April. Inspecteur dari
Sebabnja menoeroet adat-istiadat keraBanjak lagi jang lain-lain jang orang- toet, djoega titak maoe toeloet palenta
747
dari pada penghasilan dalam tiga Pendjigaan dan Pendidikan anak-anak
djaan Tanah Karo, tiap-tiap menetapkan orang disitoe pergoenakan sebagai tempat tauke.”
mendjalankan pemeriksaan dalam perkara
boelan tahoen jang laloe,
perwatasan tanahnja dengan keradjaan memboeang letih kalau bekerdja keras.
lain, mesti ada

disitoe

Tanah Karo, baroe sjah.

wakil

keradjaan

Aik

namilas

Gadjoebak

panasnja

Seorang

koeli

Tionghoa,

jang soedah

sampai menggelegak dalam 5 menit bisa beroemoer toea, madjoe kehadapan Hamasak teloer ataupoen oebi atau djagoeng kim, doedoek djongkok dengan roepa keKaro dengan Alas jang dimaksoed Stbd.
Kalau hendak mandi mesti ditjampoer sal dimoekanja.
Dalam

menetapkan

perwatasan

Tanah

1908 No. 604, siapakah doeloe oetoesan
(wakil) Keradjaan Tanah Karo boeat menetapkan perwatasan itoe?

dengan air dingin.
Ia menerangkan pengalamannja selama
Kalau kita peramat-amati keadaan aek
ia
mendjadi koeli didalam onderneming
namilas Gadjoebak terseboet, serasa-rasa
tembakau : ,,goea soedah lima boelat tawoen
tempat
Keadaan masa doeloe, perloe
benar kita berfikir, bahwa 'dibawahnja
djadi koeli. Kalau menanam tembakau
diketahoei dalam perkara ini, soepaja aik namilas Gadjoebak ini, ada tempatnja selamanja didalam satoe lobang, mesti
akan diperoleh pertimbangan jang djernih, Neraka, jang terseboet dalam alkoerin. ditanamkan, tiap-tiap satoe batang ketjil,
Kekajaan
alam ini, sekarang didapati
jaitoe:
doea batang besar. Maksoednja, kalau
poela
di
Boekit
Pajoeng station Boekit
Perwatasan Karolanden itoe . dengan

Alas, ialah di-Laoe Perboenga. Sebeloem
Gouvernement datang ke Tanah :Karo,

jaitoe pada kira-kira tahoen 1903 perwatasan itoe soedah ada, ialah di-Laoe Per-

boenga. Sesoedah

Gouvernement datang

perwatasan itoe tinggal tetap.
Boektinja:

Pada kira-kira tahoen 1987 kampoeng
Laoe Perboenga dat kampoeng Rimo Kedjaren soedah didirikan oleh orang-orang

Karo jang mendjadi rajat Tanah Karo. Penghoeloe kampoeng Laoe Perboenga nama
Tjehine dan penghoeloe kampoeng Rimo
Kedjaren Goena.
Begitoe djoega dengan banjak lagi kampoeng-kampoeng Karo jang lain, jang tidak
perloe kita seboet semoea namanja, sebab

batang jang besar mali satoe, jang lain
hidoep teroes. Tapi, Assistent jang baroe

tanggal 22 Februari

1930

seorang Assi-

sebab

tiap-tiap

koeli

mesti

ga ia

ditoentoet,

soedah

dilepas,

dise-

hagian Tanah Karo. Dari Laoe Perboenga ke Alas bahagian orang Alas.
“Jang mendjadi mandoer Besar pada

dikeboen.
5
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Peroesahaan goela di-Deli.
Toeroet kabar de Loc.- dalam sedikit Perang tanding antara Tionghoa
hari lagi akan datang disini toean-toean
dan Indonesier.

Perboenga

landen“

itoe doeloe, ada Mereka
,Karo-

boenjinja jang mengoendjoek ke

'Karolanden.

|

Itoelah menandakan perwatasan.

si

poela disegala titi-titi moelai dari
: Perboenga ke Tanah Karo tertoelis oem-

pama:

boenga”,

Lace

,Perboenga",

Laoe

,,Laoe-Per-

Pakam.

Dari Laoe Perboenga ke Alas tiap-tiap
titi tertoelis Lawe”.
Laoe, bahasa
Lawe bahasa Alas:
Karo artinja: Air
Lagi poela di Laoe Perboenga itoelah |
tempat politie djaga dari Alas, menandakan sampai disitoe sadja Tanah Alas dan
itoelah perwatasan dengan Tanah Karo,
Sekarang menoeroet
perkataan Radja
, perwatasan
Tanah Karo de
' ngan Alas boekan lagi
di Lace Perboenga,
tapi di Laoe Pakam.
4
Tempat politie djaga soedah dipindah“Skannja

ke

Laoe

Kupers,

Pakam,

Danz

kajoe

sil

datang sebagai delegatie dari N.

V.V., vakverbond dinegeri

Ketiga

rapat

antara Vak-

beweging Socialisten di Negeri Belanda
dengan Pergerakan Indonesier di Indonesia ini.

delegatie

ini ialah t. Kupers.

Dalam verslag begrooting Volkenbond
di Geneve, Ind. Crt. ada membatja tentang
pembitjaraan toean Kupers

akan menga-

dakari peroesahaan goela di Deli ini.
Deli Courant mengatakan bahwa kita
disini tidak tahoe apakah
dapat diadakan peroesahaan

baik

di Deli- ini
goela dengan

kagiute
Complot

churie ayam.

Koeli contract jang
lari.
Pendoedoek Amplas semehdjak beberapa bari jl. diganggoe oleh pentjoeri-pentjoeri ajam,

Ganggoean ini sekarang, telah mendjalar Ta kekampoeng Denai. Disana
9 roemah jang
"dibongkar
toelis-toelisan soedah

jang di Laoe Perboenga terseboet soedal

jang 15 tahoen djadi

koeli

Pemeriksaan Landraad jang ramai.

Belanda.

tt. lid Kamer ini akan mem-

boeat perhoeboengan

Pemimpin

pengalaman

dan Moltmaker ketiganja

kaoem socilist dan ledeh Tweede Kamer.

.nja jang mengoendjoek ke Alas.

mendjalani verlofnja.

boeat campagne
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Penerangan listrik di Arnhemia.

melawan atasbersatoenja

Boeat orang Belanda sadja.
Karena oentoek memperbaiki Spoorstraat,
maka djalan
dari Kerkstraat
sampai ke Marktstraat. dari Marktstraat

lain-lain. Banjak

publiek jang menonton.

Perdjamoean makan dilakoekan digedoeng
Gouverneur,
kemoedian Wali Nege»12 hari toetoep“.
ri pergi ke Nagko Djadjar.
Pesakitan mengomel pandjang pendek
Wali Negeri tiba kemerin s»re poekoel
dalam bahasa Tionghoa, seperti menga- ke Toapekongstraat dan dari Toapekong- 6 di Nangko Djadjar dan pagi ini poekoel
dakan pleidooi.
straat ke Nienhuysweg, oentoek segala 8 berangkat ke Malang, boeat menghaOppas (dengan soeara keras berteriak kenderaan ditoetoep beberapa hari lama- diri conferentie resident-resident disana.
pada colleganja): ,,hei!, lagi satoe orang. nja.
Ia tiba pada poekoel 8.50.
Toetoep ini orang",
Pesakitan dipegang
leher badjoenja
Tjokroaminoto
ti-—
Oleh Burgemeesteer, pemberi tahoean
oentoek digiring dengan kesal ia me- tentang ini, dimasoekkan advertentie didak djadi ke Celenoeroet, sebab ia mesti nftndjadi korban dalam Deli CourantdanSumatra
bes."

dikantor Controleur Kaban Djahe soedah

kajoe silang dan ditoelis: , Alas“, boenji-

jang soedah banjak kedjadian

anak-anak perempoean dari
Directeur Gowv. Bedrijyen ke Medan. pendjoealan
Djawa ke Singapoera. Boeat ini diminta
Menoeroet kabar Sum. Bode dengan bantoean dariconsul di Singapoera. Anakkapal sneldienst soedah tiba di Padang anak itoe bersemboenji dalam tempatIr. De Jongh directeur Gouv, Bedrijven tempat perzinahan.
bersama familienja. Sesoedahnja memboeTidak soeka disaat pembitjaraan oeroesan dienst disana
toekan Batavia detoean De Jongh berangkat dengan djangan
Mr. Cornelis.
lan darat ke Medan. Dari sini pada hari
Weltevreden, 9 April. Burgemeester
Minggoe akan berangkat ke Europah Mr. Cornelis, mr. van Doorninck mem-

menoeroet

stent Onderneming Blankahan jang me- perintah. Tidak boleh membantah.
njoeroeh seorang koeli dengantidak berLandrechter (dengan soeara njaring):
pakaian doedoek dipanas matahari, hing-

dihoekoem.
ada.
Sibertanja ingin dapat keterangam apaKampoeng-kampoeng ini semoea tidak kah Regeering—djika hal jang terseboet
berapa lama ditinggalkan pendoedoeknja diatas benar--tidak ada djalan boeat
semoea, sebab binatang-binatang boeas bertindak memboeat pertambahan pada
mengganas.
Wetboek van Strafrecht, dengan keteraBegitoepoen moela-moela mengerdjai ngan bahwa siapa jang berboeat seperti
pasar (djalan raja) dari Tanah Karo ke dimaksoed diatas akan diantjam hoeAlas, sampai di Laoe Perboengalah ba- koeman.

hid oep.
Di Lace

kedjadian

Mrs Cornelis dengan Betawi. Ia memboeat
oea.
satoe Gemeenteblad jang lengkap tentang
Lebihdjaoeh selakan batja advertentieDengan besluit Gouvernement soedah pengoeroesan jang tidak bertjotjokan
memerintah, tiap-tiap satoe batang besar.
dan
nja jang dimoeat disoerat kabar ini.
satoe batang ketjil Goea titak maoe ta- diberi izin kepada N. V. Ned. Indische djoega menoendjoekkan politiek financieel
—0—
nam wegitoe. Goea minta pindah lain Gas Mij. boeat mengadakan penerangan jang tidak tjoekoep dari Gemeente jang
electrisch di Arnhemia.
tampat".
besar.
Koeli jang berdjemoer dipanas.
Sebagai pembatja barangkali masih
Tetamoe agoengdi
Pertanjaan Koesoemo
Roepanja koeli ini, hendak bekerdja ingat, jang bermoela mengandjoerkan
Soerabaja.
Oetojo.
hari ialah toean
menoeroet pikirannja sendiri, menoeroet maksoed ini tempoh
Soerabaja, 9 April. Wali Negeri, NoTanggal 2 dezer, Koesoemo Oetojo, lid pendapatannja, jang soedah 15 tahocn Controleur Huender. Sekarang akan kena De Graef dan alg. Secretaris kemarin
Volksraad memadjoekan pertanjaan ke- lamanja didalam onderneming tembakau. sampaianlah roepanja.
poekoel 12.40 soedah tiba dari Semarang
pada Regeering seperti berikoet:
—0—
Tetapi peratoeran tiada mengizinkan
menoeroen dilapangan Darmo. Mereka
Menoeroet kabar De VoIkscourant ia bekerdja menoeroet pikirannja sendiri,
»Bekendmaking.“
disasamboet oleh Gouverneur danpembesar

babkan perbocatan seperti itoe tidak boleh

waktoe itoe, ialah Radjatoehoe kampoeng
Martekoe jang sampai
sekarang masih

—0—

Pagi tadi, Landraad Medan telah memeriksa soeatoe perkara perang tanding,
jang terdjadi antara beberapa orang Tionghoa dengan beberapa orang Indonesier di Pekan Pertjoet.
Perkara ini beroleh perhatian banjak
dari pendoedoek, teroetama dari pendoedoek kampoeng Pertjoet, hingga pekarangan

Landraad

djadi

penoeh

Pesakitan

T April.

Tjokroaminoto

di Medan, soedah pasti tidak, akan berangkat ke
satoepoen tidak ada jang beroleh adver- Celebes disebabkan advies seorang dokter jang terkenal.
tentie itoe.
Kita boekan terlampau harap dengan
Provincie
tidak
bajaran advertentie jang beberapa roepiakan dapat subsiah itoe, tetapi mesti diingat, bahwa madie lagi.
roesia jang paling banjak liwat didjalan
Bandoeng, 9 April, A. 1. D. mendapat
Soerat kabar

anak

negeri

itoe, ialah manoesia "melajoe” dan "Tionghoa”. Oleh sebab itoe, kepada orang
”Melajoe” dan "Tionghoa" perloe diberi
tahoe djoega, dengan perantaraan soerat
kabarnja.
Kita harap, Gemeente jang terdiri dari
segala bangsa itoe, djangan hanja mengi-

kabar, bahwa Regeering soedah menetapkan tidak lagi akan memberikan sub-

sidie kepada

Provincie-provincie . seka-

rang peratoeran penoetoepan post soedah

dihapoeskan tentang subsiedie dan sebagai mengganti
atoeran lain.

keroegian itoe . diadakan

ngat satoe bangsa sadja. Kita ada samaKepoetoesan itoe membawa hal jang
sama berhak disitoe.
tidak menjenangkan kepada leden Provinciale Bestuur.
oleh

manoesia.

terdiri dari 3 orang, jaitoe:

Roeslan, Sidin dan Mail.
orang.

Weltevreden,

Post.

Pegawai

— Negeri.

Saksi-saksi 12

Provincie West Java di
bertindak boeat men

toesan

kerasakan
in kepoe-

regeering jang membawa kepada

kemoendoeran itoe. aa

Satoe dari pada
hasilnja ialah perhoeDipindahkan dari veldpolitie di Tebing
boengan .antara bahagian Oetara dengan
Tinggi
ke
Gewestelijk
Recherche
di
MeDoedoek perkara sebagai berikoet:
dan, Mantri Politie Satia Siregar glr. Ba- Selatan akan diperhentikan.
KesoeltananBjoelongan.
Pada tanggal 1 Februari 1930, Roes- ginda Hamonangan.
Betawi, 9 April. Aneta dapat” kabar
Ditambah verlofnja dengan satoe boelan berdjoealan ikan di Pekan Pertjoet.
Datang seorang Tionghoa bernama Tan lan kepada Abdul Wahab, Ini. School- bahwa sampai sekarang beloem djoega

Hiak 5.

hendak membeli ikan itoe. Ke- cpz. b/h. Ini. Onderwijs di Medan.

doeanja terdjadi

achirnja

djadi

tawar menawar, hingga

bertengkar. Pertengkaran

ini, disertai djoega dengan beberapa per-

kataan jang kotor-kotor.
Achirnja Tan Hiak Sie dipoekoel
Roeslan. Beberapa orang Tionghoa

Diangkat mendjadi Commies

pada

dapat ditetapkan
af- 'gantikan Soeltan

deeling Comptabiliteit dari -kantoor Gouverneur di Soerabaja,

Mas

Soehoed,

ta-

dinja adjunct-Commies pada afd. Comp| dibocangkan dan semoea
oleh tabiliteit dari Gewestelijk kantoor di
jang Medan.
»Laoe” soedah diganti dengan ,,Lawe” pada Oleh maling ajam
Ajam ajam didalam kandang diangkoet ada disitoe madjoe kemoeka membela Tan
titi-titi Laoe Perboenga dan Lace SiDitem
tkan didaerah Pesisir Timoer
sampai
kosong,
hingga
didalam
satoe
Poelau
Hiak
Sie.
ertja,
hoofdpolitie opziener H. W,
gara-gara.

siapa jang akan

meninggal doenia.

Boelongan
Sek:
daa

didaat jang tjakap diantara

jang

djaoeh.

Resident dari Borneo Selatan dan Ti-

moer

soedah

boeat

mengadakan

dengan

berangkat...

orang-orang

disana

besar ketadjaan.

Hindia Armada ke
g pena
Australie.
“Apa
Betawi, 9 April. Sjabunja Opperbes- Zicht
Japan
tuur soedah bersetoedjoe akan maksoed T.T.
Singapore
memboeat perdjalanan armada

Hindia ke

Australie dan Nicuw Zeeland,

Perdjalanan itoe baraugkali akan
diri dari

seboecah

kapal

ter-

perang ,,Java"

dan doea boeah kapal pemboeroe model
baroe dengan type ,,De Ruijter“ dengan
Aepalai oleh Schout-bij-nacht toean C.

C.

Kaijzer.

»

Britsch Indis

»

Hongkong

ngan mengambil djalan dari pantai Barat

pantai

oetara -Australie

ke-Nieuw Zeeland

menoedjoe

dan dari sana

meng-

ambil djalan arah ketimoer Australie dan
Selat Torres ke-Molukken dan kembali
di-Soerabaja, dimana akan tiba pada boelan December.
Kehanjakan ongkos itoe akan
goeng oleh belandja Negeri.

|» $

90.43

|»

Duitschland

Fa.

Malie1

13.2 | 4 Selakan tocan-toean mengoendjoengi @

Stockholm

Chung

1247,
35.

Belgit (per Belga)

10. Y,

Frankrijk

48.15

Kopenhagen

:

anghai

10.

hmm

ung

Fira

Daak

Hwa

&

67.

19

1

10 April 1930, poekoel 12.—

| Shanghai

mb DELI-BIOSCOOP
Adolph Zukor dengan

ditang-

Baclanova

—

Paul

»De

Wisselkoersen.

T.T.
Zicht
T.T.

Zicht

Londen

12.10.

T.T.
Zicht
T.T.

Australie
Australie
Amerika

141,
11.38.”/,
249.1,

- »

&

| "000 00000000000

Bioscoop
Moelai
bon di

dan

:

Awas !!

dari sekarang

Oostkust,

kita

oentoek keperloean kebon-ke-

soedah

adakan

,,Bioscoop” (komedi

auto

lajn-lain.

Lampoe

ziuk,

AUTO

Electrisch boeat keperloean

Pasar Malam.
Keterangan

boleh tanja sama:

BIOSCOOP ONDERNEMING
merk: THONG
Telefoon

ap

Cement,

491

Royal Bioscoop)
—

Medan.

"

1

69

dan barang klontong

,

win
NAME ANOVA

LET

TJIN

Awas

»
—
51

Carroll

and

Paul

Lukas.

dengan Ongkos perrjooma,
ju

tidak

Nancy

pertama poekoel

7

—

keloear

oesah

oeang.

dan kedoea 9.30.

35

(Boleh toekar katja jang
dengan
lagi
tjotjok
- tocan.
Keoentoengan besar bagi toean

Ui

TOELIS.

--—

ta'

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

4

Pertoendjoekan

:
tjotjok oentoek ke:

Sanggoep periksa katja ma-

1

The great
ing to wealth and power.
Wall Street lived by the
'money mart!
men who battle there. Won : loved and
lost by the czars of finar:ce. A Rowland

MEDAN

Inna katja
asia maen
segala roepa
mata.
ta jang

Tearing! Ruthlessly crash-

V. Lee production with Baclanova,

& Co, Vsreswaat No 3—

'

RROLL
'AUL LUKAS

SMASHING!

TONG
Menjediakan

Pau

.

1

TOKO KATJA MATA

gap

NI

.

Semoca Modernetijd sekarang.
Dizaman tjepat kaki ringan tangan
peri

No.

& Co.

Ini

Harga selamanja melawan!!
Menoenggoe dengan hormat.

oleh sebab

» Ad 3

Dan djoega ada mempersewakan: VRACHT

semoea dari kajoe jang baik belaka.

perkakas

Medan.

Pembajaran direken paling moerah atau boleh berdamai.

Batoe merah, Kapoer tong, kapoer goni, kapoer
kaleng, minjak kafbe, dan selengkapnja ditanggoeng
sedia perkakas mendirikan roemah-roemah.
Kalau sadja datang membeli kepada kita, pestilah
moedalnja roemah mendjadi enteng dan perkakasnja

MESIN

89 Wilhelminastraat — —

Awas !

Beurswol?”

Sedia mendjoeal roepa-roepa kajoe oentoek
perkakas roemah, seperti
Meranti Tandjoeng Balai, meranti Singapore,

Soeatoe

Modern Coiffeur,

Makaustraat (dibelakang

Atap

T

AMA

Onderneming

MOEHAMAD ASIE .

Awas!

Menoenggoe kedatangan toean-tocan

——

Lukas

Ga

Kassau,

erdamei.

&

Houthandelaar -o- Toko Spoorstraat Oedjoeng
Telefoon No. 1169
Medan.

laoet,

pangkas dan 2 kali tjoekoer — F. 1.50,

@ 3 KM. dari Station Boekit Toewa. &

ADVERTENTIE

kajoe

dan kalau menghendaki Jin peratoeran

Filmnja disediakan jang kotjak-kotjak dan ramai.
100.3
99.73
12.12”,

'Tiang

@

dan njonja-njonja dengan hormat,

1930.

Gi

nement kepada kita jaitoe 1 boelan 2 kali

KENA, (Upon yamboet he”

AA

gambar) sewain compleet sama lampoe Electriesnja.

Amsterdam
»
Londen

Gan

&

Moelai Ini hari dan seteroesnja kita ada-

?

Nederlandsch Indische
Handelsbank. N.V.
10 April

kan satoe persen dari satoe boengkoes

@

BOEKIT

berikoetnja

Carroll

&

Harga 1 boengkoes KRAMAS F. 0.15. 8

PAJONG

dalam film berbitjara jang bertitel:

Chabar Dagang

Medan,

p A N A S

Jesse L. Lasky persembahkan

Nancy

Boeat menjenangkan langganan kita !

3

?

PA

Amoy

?
»

A I E R

118”, »
4

Hong Kong

malam

v

?

PRE
dan

entaalan Oh

19

67.

1

Ini malam

| “menda

3

Zwitserland

86./
it 2

Zicht Manila
TT

123, /3
123.1,

94.

"8Amor y Pa
2

T.T.
Tai

140,7/3 | »

Zicht Frankrijk

Reka-reka perdjalanan itoe ialah: Awal
September berangkat dari Soerabaja dedan

5

Menoenggoe

dengan

boleh

hormat.

jang bergoena

itoe

kaoem boeroeh, kaoem saudagar,
ja! Siapa sadja, moesti tahoe

|) MEDAN'S WARENHUIS
|
MEDAN

memakai mesin toelis dengan ketjepatan sepoeloeh djari.

Diselakan toean-toean' moeda
dan toea datang beladjar pada
kita.
'Tempat beladjar diboeka siang

Persediain baroe dari

malam tigakali dalam satoe Minggoe. wang sekolah, f 5.— satoe
boelan. Cursys diadakan tiap-tiap

VERGUNNING

.
doea boelam boeat examen.
Keterangan lebih djaoeh min-

S EN

DJ

LEKAS

AT

A- API

DISEDIAKAN

talah pada

Keloearan

The Methodist Typewritingschool
Kapiteinsweg 9 Medan Telefoon 1394.
4

:
:

4 PASANGAN

“
.
“
?

“

“

»
»
“
'@

Boekannja omong kosong, dan
boleh tjoba bikin 'pakean sama
ini adres

jang soedah terkenal:

ABDUL WAHID
Kleermaker

Balistraat No. 6.

Telefoon No. 1426 -o- Medan
- Deli.

:
:
»
»
»
»

»

»
—t—»
Ditanggoeng bagoes serta pas »
potongannja menoeroet model ?
»
dan kemaoean orang zaman se»
karang dan sedia kain-kain.
»
Diloear kota Medan kita bisa »
kirim dengan rembours.
?
»
1. Mendenggoe dengan hormat. 2
9000000000000

Dan

&
OEAN

fabriek:

Amerika
Belgie
Dierman
Inggris
2

Lilin @rkabias nira

si

)

|

2

|

Advertentiel

Repairing 'Compan

Machine

Kapiteinsweg, No.15

Aa mba

Awas
Pentjoeri !

Moelal

pada

—“

MEDAN-DELI

NO
NN

1 Juli 1929.

kita

pangandar n

engan
VULPENHOUDER

tidak lain dari

PARKER DUOFOLD jang toelen.

soedah boeka satoe bengkel di Kapiteinsweg no. 15

memakai merk seperti tersevoet diatas.

Kita poenja bengkel sanggoep
memperbaiki ke: roesakan “dari machin-machine Typewriter,
1

Tjotjok

Underwood, Remington, Royal, Corona dan lain-lain, djoega letternja bisa dirobah menoeroet
kemaoean jang poenja.
Sanggoep
djoega memperbaiki keroesakan dari machin Reken Machine, Gramaphoon,
ng,
Camera, Duplicator dan lain-lain.
Sanggoep membocat, koentji kas besi, Stempel lak dan lain-lain, Onkost reparatie

Djagalah harta benda toean!
DENGAN
PEMBAJARAN
SEDIKIT TIAP- TIAP
BOELAN,
roemah, toko, goedang dan harta

oentoek

moerah

Bisa dipanggil dalam kantoor keboen-keboen,

Gebroeders A. M. MAARTHA

with Over-Size Barrel and
Life-Enduring Point

& Co.

T

Ambonstraat 12 Telefoon 1154.
Moelai dari boelan February 1930. Kita pocnja Firma terseboet mendjocal
segala barang dengan Huurkoop, 5 dan 10
Teroetama

.Gramaphoon

merk Od con

dan Plaat dari se-

the distinctive beauty of its lacguerred barrel, with jet black tipped ends,

gala Jagoe.

Atas segala permintaan dari kita pocnja langganan sekarang
kita terpaksa mentjari merk jang lebih bagoges dan terkenal
jaitoe: Ultraphon jang termashtber antero Doenia.
Ultraphon, Gbr: Maartha & Co. sekarang berani mendjamin (Grantie) atas kekocatan mesinnj ja teroetama dari perkara

—

NOERAIN

Kesawan No. 75
Medan.
Sekarang kita berada pada tahoen
1930, tentoe kemaoean dan kegemaran
poen membawa pendoedoeknja pada
kemaoean tahoen 1930.
Banjak

Ta

pakaianai ditahoen

1920 ini Na

suit
de mode”
petji pada

Veer

terpandang

Dalam
kita poenja
toko tersedia
sekalian potongan itoe, demikian djoega

nja.

De

Telegraaf.

De Maasbode

Residentiebode.
De Avondpost.

potongannja.

Sekarang orang soekai, potongan
pendek, orang bilang pesen SOEKARNO namanja.

somest fountain pen made, it is also
the most perfect writing instrument
American inventive genius has produced. Its native Iridium point is as
smooth and life enduring as a polished

phon,
ti : i
landa seperti

demikian djoega petjitahoen ini, banjak jang

soedah berolah

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

Ultraphon, Maartli2, tidak oesahe kasi poedjian, Ultrajoekoep dapat poedjian dari segala soerat Chabar Be-

1929 pada

De

Het Vaderland.
en

Haagsche

Courant.

|

Het Haagsche Volk.
De Nieuwe Courant.

Lebih djaoeh, kalau toean ingin hendak mempoenjai barang
Kwaliteit can bagoes, lekas bikin perho eboengan pada kita poe-

jewel bearing and should easily last
25 years or more.
The Duofold is made
by The Parker Pen Company of America, whose
fountain pens and metal
Pointas
pencilsarethechoiceofdisAiesendut
criminating buyersin Asia
bearing.
asin Europe and America.

nja Fierma. Kitakasi djoega dengan ansoeran (Huurkoop) seperti
Odeon.
Prys Courant di kirim Graties.
:
10

I

potongan lain.
Kita yoenja harga, orang
soedah Maanraun
an
ee
NAN OK NE GONE
sampai kenal, moelai dari Oostkust
PERKAKAS ADJAIB.
Apa ini?
sampai ke Tapanoeli hingga seloeroeh
tanah Atjeh.
Pesanan banjak dan
rim dengan rembours.

5

HE striking appearance of The
Parker Duofold males an instant

appeal to discriminating people everywhere, They immediately recognize

kali ansoeran.

M.

mata.

The Pen of
Ciassic Beauty

M. IDRIS,
PENGOEROES.

Oudemarkt. 7 — Medan Telefoon 992
Directeur: MULLER MASSIS
32

KOEPIAH

tapi manis dipandang

Menoenggoe dengan hormat,

PARTICULIERE
NACHTVEILIGHEIDSDIENST

TOKO

perkakas toelis dalam zaman'jang modern ini.

Tersedia dari bermatjam matjam model ketjil dan besar.
Boleh dioekirkan sekali nama pembeli pada batang
PARKER DUOFOLD
dengan 'onkost

direken moerah sadja.

benda toean, terdjaga oleh oppas
malam,
Tertangggoeng
keamanannja.

—

jang nummer wahid:

sedikit kita ki-

Menoenggoe dengan hormat.

.

The ff 15 Year Pen

SA

senja Degan

maa an

M.DAOED
TEEKENAAR

.
|

4

«

FRED.

CH.

:

Ki apiteinsweg

MEDAN.

—

9

Telefoon

—

1394.

Sanggoep memboeat gambar roemah -roemah

dan

mendjaga pe-

Adres

kerdjaan : serta menerima oepahan
memboeat

blauwdroek

dan

drozk.
Djoega sedia mendjoeal Pot - pot
boenga dari Cement: Batoe medjan:

Oempak

(sendi)

Inilah satoe perkakas jang dinamakan Electro Sathy Apparapus, soeatoe pendapatan dari Mr. Noishiki Electro. Soeatoe perkakas electrisch, jang dapat menjemboehkan penjakit di dalam badan seperi ti ngiloe-ngiloe, tidak enak tidoer, dar,
bisa dipanggil dilain tempat, tentang bajaran boleh berdamai lebih doeloe.
Dan sedia mendjocal mesin itoe, ketjil dan besar.

Mohd. DAOED

Medan.

Poeri

terkenal

LIONG

Kleermaker (Toekang djait)

roemah:

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

Djalan

jang

KIM

wit

Tanjalah

keterangan

K.

(Kota Masoem) No 261

lebih djaoch pada:

NAITO.

3 Prins Hendrikstr. — Tel. No. 1177. Medar,

Apa
Orang

Calcuttastr. 9.

sebab orang mesti pilih adres jang diatas??
jang

Gentleman,

dan maoe

mendapat

tjoekoep

aksie boeat doenia modern, memang selamanja datang
dimana kita poenja tempat.
Kita, akan memenoehi bagaimana kemaoean toeantoean dan

tengkoe-tengkoe

Toekang-toekang

sampei tjoekoep

disediakan

Straits Settlement.

jang

senang,

djempolan

“dari

Persediain kita selamanja ada kain jang nomor satoe
(kwaliteit jang baik). Palmbach, Dri, Serge dan

4

matjam-matjam

Bikinlah

warna.

pertjobaan

.

sama

adres

kita

ini

soepaja ,

mendapat kesenangan.
Menoenggoe

N. B.
Pesanan
dengan

Fotoyraaf

hormat,

loear kota MEDAN,

rembours.

boleh kirim
,

atelier

TA
YEBA
88 Meian Telefoon

Kesawan

bocat

dengan

No.

1345

—Sedia d'iocal Pathe Baby
Bioscoop,

trisch

Cinema

toestel

dan bisa didjalankan denga

Battery

motor dan

(dalam kota lain

Dinamo

Atoerlah pesenan

dipakai dalam roemah tangga dan dibawak
dikebon - kebon dan bermatjam - matjam film
arij” moelai 30-60-300 kaki pandjangnja.
»Libr

No.

Datanglah

soepaja diangan kehabisan.

harga)

Toean-toean dalam kota "

“4

boleh datang beli sendiri dengam lekas.

ini CHAN BESAR oentoek djadi kaja dengan

10222 Charlie's Double (Charlie Chaplin)

Maoe didjoeal habis:
Almanak Buning Melajoe en Djawa 1930
hadiah) barang-barang seharga £ 3000.— ' hahgar

Lot ketinggalan

10124 Harold Waiter (Harrold Lloyd)
10297 Tailaring (Charlie Chaplin)

diatas, serta banjak

tidak seboet namanja disini.
46

tempat kita

lagi film jang tersedi a jang kita
Menoenggoe

SELU

selek
- lekakmja
as '"

10278 Billy at Home

10123 Snub is Sciontifie (Snub. Piollard)
toean - tocan dan ankoe -ankoe pereksa dimana

jang terseboet

tocan dengan

dengan hormat.

poto

f. Oll5— —

Volksalmanak

Boekoz tjerita SIAPA

Melajoe

1930 berlampir almanak dinding a, 060

DIA ITOB! (Gadis Bangsawan

arik hati sekali, satoe
- satoenja Gadis
berhati
rowans DALAM KATJAUAN PERTJINTAAI Gikarang
hidcep kematinja dalam tjinta a f. 0.65 pofto £. 0.08
pesan soepaja djangan kehabisan

23

MOSKEESTRAAT

sedikit sadja lagi,

4

besi,
oleh

(Indonesia atau" Hati

harga f. 1.50 porter.
D.

IL Loebis

Boekoe ini ea

ra

TEL
ON 906
,"
An EFOSA
Ban ah. Sea
Gelala

ra tanah Japat dalam boelan:

Mei.

Ttoe RUSLAND

Sabotage

djuega menoendjoekkan-bahasa Zeppelin
dapat dengan selamat menempoeh oedara negeri2.jang panas

ja.

Penerbangan ini akan'diambil

menem-

poeh chatistiwa (boelatan: boemi)se hingga penompang pertama kali dapat menge

lilingi lingkaran boemi.
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Lembar

kedoea.

. Chabar
NEGERI

Tahoen ke

Aneta Radio,
Perempoean2
mengepoeng gedoeng
perdamaian.

perlahan-lahan

mendjadi

boebar,

itoe dibagi-bagi

keterangan atas pendjara dalam cel.
mereka
Dari Bombay Jikawatkan, bahwa Jamnal Bajaj dan doei orang verywilligers

Perempoean2 itoe mendjadi marah dan masing-masing

memprotest serta

menantikan waktoenja

dihoekoem

pendjara dalam cel dan

doea tahoen

denda 300 roedibajar

akan vergadering lagi.
piah dan lagi kalau denda tidak
Dalam beberapa hari lagiakan diadakan dihoekoem pendjara 6 minggoe.
Conferentie mengoendikan soeara apakah
boleh dikoeatkan atau tiada akan isi per-

djandjian-perdjandjian

kebangsaan

itoe

dimana diatoer bahwa deradjat kaoem
perempoean selamanja tidak disamakan
dengan deradjat kaoem laki-laki.

soedah

dapat

toekang

pemeriksa

Orang2

New

ini akan:diboeka djoega di Rot-

jang lain dihoekoem

pendjara.

jang di-

dipertjaja.

Ia commandant

da di Londen.
Londen, 8 April. Dalam kalangan conferentie timboel soeara-soeara jang keras

keberatan2 voorstel2 dari pihak
itoe.

dari

pat jang diingini boeat meneroeskan pekerdjaannja.
'Perkoempoelan disini de-

sekali, dilarang tidakboleh masoek ketemman berat.
pat conferentie, atas perintah mr. HeemsJalalpur, 8 April. Doea orang vrijwilkerk voorzitter dari conferentie.
ligers jang ditangkap pada tatkala memMeskipoen kemarin
mr. Heemskerk boeat garam di Aat. antaranja seoran,
ditengah-tengah perempoean2 dari negeri professor dari Universiteit Gandhi, soda
loearan itoe diportret, sekarang ia pandang dihoekoem
masing-masing satoe tahoen
tjoekoep dikasih

seroepa

gal 6 Maart

ngan

lajaran baroe dari Kapal Sovjet soedah|toe memberi bagi makanan kepada pendiboeka lagi dibahagian Oetara antara doedotk, ada empat orang ambtenaar jang
Moermanks dengan Hamburg. Pelajaran dihoekoem mati dan tiga poeloeh orang

dari kapal-kapal terbang balatentera diIndo China jang soedah hilang pada tang-

Den Haag, 8 April. Pada gedoeng mendjadi beberapa groep jang akan dikiperdamaian terdjadi keriboetan tatkala rim
kepada
berapa tempat oentoek
oetoesan-oetoesan perempoean
Amerika meneroeskan perkerdjaannja.
dan perempoean Inggeris jang mengepoeng
conferentie kebangsaan jang
kem
Hoekoeman-hoekoe-

soedah

terima

jang

Delhi, 8 April.

dalam

penerbangan

diwatas

Tonkin,
Conferentiearma-

sebagai hasilnja permoesjawaratan antara
delegatie-delegatie Perantjis dan Inggeris.
Boeat itoe pihak jang berkoeasa soedah
menerangkan, bahwa satoe persetoedjoean

soedah diperoleh tentang keterangan-keterangan artikel 16 dari “contract Bond
oentoek keselatannja Perantjis.

PEKERDJAAN TJEPAT DAN RAPI, HARGA MELAVAN
MEJIN BAROE DAN PERKAKAS BAROE BOLEH TJOBA
DAN SELAMANJA SEDIA BERMATIAM 3 KERTAS DAN
PERABOT-PERABOT KEPERLOEAN BOFAT KANTOR

RUBBERSTEMPELFABRILK, TR IJA TIM! » TELEFOON 1300

KKERI) PERTJA

ER-M

Advertentie
Toean

BRILLIANT dan INTAN

hendak

SAROENG

DIIKAT DENGAN, MAS JDJAD
PERHIASA NAMIO DE KN.

Hanja

SAMARINDA

dapat

V.

loeka.

membeli

SAROENG
dan

'BOEGIS

jang toelen ?! IM
JANG

TOELEN.

pada:

G. BOORHAN

TOKO SAROENG TENOENAN ASLI
Passarstraat 79—81
MAKASSAR . Post Box 72.

Pada tatkala

memboeat garam ada toedjoeh orang jang

loeka sebab berkelahi dengan Politie di
Shahdara, sebocah
kampoeng didekat
New Delhi.
Keriboetan
lekas

Kita poenja saroeng ditanggoeng sepenochnja saroeng jang
ditenoen sendiri dan barang jang toelen.

8 April. Minister Bonner

:
merambat.
Bombay, 8 April. Keriboetan di India
Inggeris itoe lekas sekali merambatnja.

Kita minta tocan soeka oedji lebih doeloe dan periksa dengan
teliti dari kita poenja keloearan, pesti menarik kesenangan toean
seteroesnja.

sebagai memberi pendjawaban pertanjaan
tocan Duys tentang satoe gijzeling jang
baroe terdjadi, dengan memboeat peroe-

loeka, ada terdjadi di Bangalore, dimana
politie menembak kepada orang banjak.

Tjoraknja teratoer dengan pantas dan memaniskan pada pemandangan, m2noeroet kesoekaan didjaman sekarang: kleurnja
bermatjam roepa seperti: hitam, copy, blauw, oemoe, hidjau,
gandaria, chocolade, poetih dan lain-lain.

Menghapoeskan
gijzeling (hoekoeman toetoep karena
oetang).

Den

bahan

Haag,

oendang dalam hal atoeran mela-

koekan

hak

atas

poetoesan

hakim jang

soedah terlaloe koeno itoe.
Kebetoelan poela disebabkan tanggal
14 Maart Alg" Handelsblad ada menoelis,
bahwa seorang
eigenaat dari toekang

menatoe ketjil di Den Haag
gijzeling,

disebabkan ia

soedah

eriboetan2 dimana

TIONGKOK-

kaan

Indonesia.

Den Haag,8 April. Hdbld. menjeroekan
selamat atas perdjalanan Raden Mas Notosoeroto dan Frans,
jang memboeat

perdjalanan propaganda oentoek

kemer-

Perang saudara.
Orang
asing ber-

tambah dimoesoehi.
Sjanghai,

8 April. Satoe perarakan

dilakoekan

oleh student - student

communist didalam concessie internationale
Perantjis.

Pergerakan anti orang-orang asing dilakoekan didalam watas disebabkan Regeering mendjaga keras djangan timboel
hal jang diloear watas.

dekaan Indonesia dibawah perlindoengan

Menjatakan
oendang perang.
Sjanghai, 8 April. Oendang-oendang
nesia dengan memboeat perlawanan pada
perang
soedah dioemoemkan di Kiu Kiang.
haloean-haloean communist dan socialist
Barang-barang
dilarang tidak boleh dikitentang tanah djadjahan tidak berpemerim kekapal.
rintah d. LI.
Doea poeloeh lima orang anak-anak
Keradjaan. Propaganda itoe akan dilakoekan di Nederland dan kemoedian di Indo-

INDIA.

8

Aneta Radio,

Perlawanan Gandhi
pada Pemerintah.
Jalalpur, 8 April Gandhi soedah mengoempoel kan garam di-Aat. Politie tidak ada
berhadir ditempat itoe.
Toko-toko orang , Hindoe dan Persi
di-Bombay ditoetoep bersetoedjoe dengan
hari peringatan Hartal, jang dioemoemkan
sebagai oentoek protest atas penangkapan
pengikoet-pengikoet Gandhi jaitoe,
Nariman dan Jamanlal Bajaj. Jang terseboet bermoela soedah dihoekoem satoe
boelan pendjara.
Kaoem-kaoem pemogok kereta api di
Bombay soedah poela toeroet melawan

boeat pakain:

Samarinda dari soetera Shanghai

no. 1: Af 10.- f 15.-

f 20.- f 27.50 dan f 35.—

di-

kemerde-

Harga

Saroeng

satoe handelaar kertas di Gouda banjak-

Oentoek

dari 6000 orang

Cavalerie soedah berkoempoel di Bangalore oentoek menindis keriboetan itoe.

soedah

1

15 orang mati dan

Keriboetan itoe terdiri
koeli2 tambang emas.

beroetang pada

nja f37. 50. dan ia soedah lebih seratoes
hari dalam tahanan gijzeling.
.

pe-

Sovjet.

Moskou, 7 April. oleh sebab kedapatan
(bersalah me'akoekan ketjoerangan sewak-

Satoe djoeroesan pe-

terdam dan Antwerpen.
Opsir djoeroe terbang Perantjis mendapat bahaja.
Hanoi, 8 April. Kabar-kabar jang di-

kali ia akan memboeat perdjalanan sampai kepada hari Ahad kedistrict Surat.
Kemoedian
akan pergi ketempat-tem-

disebabkan Vrijwilligers

Moskou, 7 April.

dalam

merintahan

kapal

njatakan dengan officieel tentang kematian kapitein djoeroe terbang Boronna,

Kawat

BELANDA.

Perdjalanan
Sovjet,

Boeat didjoeal lagi :
Menerima

oepah,

dan

soedah

sedia djoega jang
siap.

Sedia bermatjam '- matjam

permata.

PERDJ ANDJIAN:
tidak setoedjoe dengan barang jang
disoeroeh bikin, wang

EDWIN
'Toekang

dikembalikan.

TOKO

Kapiteinsweg No. 43

dan

1:

perkodi

f 180.- f 200.-

Saroeng Boegis pakaian Adat orang Sumatra .Roepanja hitam dan
oemoe,: 4 f 4.- f 10- f 15.- f 20.- dan f 35.Saroeng Boegis boeat djoeal lagi: Roepanja hitam atau oemoe,
perkodi: f 65.- f 170.- f 200.- f 250.- f 400.- dan f 600.-

Kita menoenggoe pesanan pertjobaan jang lekas dan diminta djangan loepa

en BROS

mas

Saroeng seperti diatas djoega no.
f 250.- f 300.- f 500.- dan f 600.-

tocan-toean toeliskan

intan

dengan menoeroet harga jang terseboet di SINAR DELI.

Langganan

SETIA

harga dan pembajaran boleh berdamai.

MEDAN

bangsa asing dari pegoenoengan Kuling
soedah dikirim ke Hankau, berhoeboeng

dengan kabar bahasa kaoem
hendak

Nachang.

mendoedoeki

communist

iboe kota provincie

Peletoesanpadasatoe kapal torpedo.
Hongkong, 8 April. Tatkala terdjadi
peletoesan dikapal torpedo ,Sepoy", ada
empat orang jang mati dan 3 orang jang
loeka. Peletoesan itoe terdjadi pagi ini.
Sekarang tidak ada kabar jang penting
berhoeboeng dengan hal itoe.
Seboeah bom meletoes sehingga seorang onderofficier

dan tiga

orang anak

boeah kapal itoe mati. Tiga orang loeka
parah dan seorang loeka ringan.

Kemoedian dikabarkan, bahasa seorang
pemerintah dengan: dari pada jang loeka itoe soedah
me-

peratoeran-peratoeran

menggoelingkan diri dimoeka kereta api. ninggal diroemah sakit. Keadaan doea
Doea orang diantaranja mendapat loeka orang lagi jang lain itoe mengchawatirkan.
tatkala terdjadi perkelahian dengan poliorang dari koerban" jang mati
tie. Ada sepoeloeh orang jang ditangkap. itoe terlempar dari kapal.

Loepa Darat

Gandhi minta ban- ROEPA-ROEPA KABAR.
toean di Amerika.
“Penerbangan Graf
New York, 8 April. Gandhi minta
Zepplein.
Gioemoemkan satoe seroean kepada pendoedoek Amerika Sjarikat jang boenjinja
Friedrichshaufen, 8 April. Peper berikoet : ernetoedioan sahabat- lajangan jang lamanja tiga Minggoe jang
taja jang banjak itoe tidak bergoedimoelai
al 6 Mei dengan

terang

menjoekai

India Inggeris.”

Tiga
cel.

pada

kapal terbang Graf

dalam

Surat, 8 April. Ramdas Gandhi ber-

orang2

Gandhi.

8 April. Dalam satoe peda-

toeroet menoempang.

aa Pengen ai

MODELNJA

Setelah Zeppelien pertama kali soedah

BERAKSIE:

Oval dengan Straw Tipped.

kapal oedara jang dapat

itoe dapat menempoeh segala
matjam hawa negeri.

to, Gandhi, mengatakan, bahwa ia telah dapat melampaui oedara tanah Siberie
jang dingin itoe hampir
ambil kepoetoesan akan
pada boelatan
Ta seperti itoe
Ka , maka
boemi sebelah
if
jang berkeliling
tempat itoe dan barang-

Gea

Kwaliteitnja baik.
Baoenja haroem.

ja akan memboeat penerbalama itoe, ialah boeat menja-

takan
dikemoedikan

Dandi,

Meskipoen harga moerah tjoema 7 cents
boeat 10 bidji didalam kartondoos, tapi:

lein jang dapat

akan membawa
n-pemandangan jang baroe dan bagoes sekali bagi

sama dengan pengikoet pengikorinja di- ngan
Ntatan

»FATMA' Cigarettes

kemerdekaannja dikemoedikan itoe, dan jang boleh dipandang sebagai pelajangan
doenia, tentoe

boelan

ENAKNJA

L

62

Terdjoeal di antero tempat.

Toko Auw
aa

aw

aa

Pit Seng-Medan.
aa

«

na satoe apa, apabila publiek opinie tidak

ALANGKAH

Loepa Laoet

6...

.koeasakan oleh Regeering boeat menambahkan cursus sore dari 2 tahoen lamanja,

Openbare Hollandsch Inlandsche
dan. Schakelscholen ditanah Djawa dan
Madoera jang dianggap perloe oleh beliau,
ketjoealt disekolah-sekolah dimana bahasa
Melajoe diadjarkan sebagai bahasa anak
negeri, dengan mana akan diberikan peladjaran bahasa Melajoe..
Pada itoe cursus akan berlakoe djoega
Europeesch Schoolreglement, jang diberi
tahoekan poela dengan besluit dari tanggal

cbrsus, diakoekan

Teoooooooo000000000000000020001

#

perantaraan kepala sekolah, PU. 2. ,
dakannja itoe cursus, dan dari ini dengan
rantaraan Indspecteur dari Westersch

|

naa Neo

Disana sini kedengaran ,,bersatoe",
rtikel 12—Djikalau perloe menilik »Indonesia raya!“ sama - berseroe.
1
keadaannja jang loear biasa, maka sesoeer Onderwijs

jang wadjib.

Dengan

deras menoedjoe

kemadjocan ,

dahnja mendapat koeasa dari Directeur
van Onderwijs en Beredienst, orang bisa

Anggapan baroe tidak ketinggalan,

menjimpang dari itoe atoeran.
Atoeran pemindahan. Djoembelahnja semoea peladjaran dari tiap-tiap

Sama-sama memperlihatkan.

Lihatlah poetera,: poeteri roepawan,

Poeteri-poeteri jang masih sekolah,
tara 2 dari masing-masing 60 m. Sebe- Ramboet pendek bersepeda poela,
loemnja moelainja cursus 1932/1933 maka Rok pendek tentoe beserta,
0000oii,
lihatlah
itoe akan ditetapkan poela.
—0—
Dipanas tarik boeka kepala,
Interview sama prof. van Kan.
kelas pada saban minggoe

'

3 April 1908 No. 35 (Staatsblad No. 312)

boeat semen-

Tentang

studie-

soepaja gaja, tjantik disangka,
'Tapi kesehatan mereka loepa,
Tidakah panas rasa kepala?

nja di India.
blad atas Staatsblad No. 4989), seperti
Pada Djoemahat pagi jang baroe laloe
jang soedah dirobah dan ditambah dan Het Nws. telah interview sama prof.
Apakah tak baik memakai topi,
kedoeanja itoe ada 'berlakoe oentoek ma- Van
Kan, ialah Rector Magnificus jang Waktoe berdjalan dipanas hari,
dan

Europeesche

tjam

sekolah

School

instructie (Bij-

terseboet, djikalau itoe pa- doeloean dari Rechtshoogeschool

di Wel-

tokan tidak bertentangan dengan sifatnja tevreden, dan sebagaimana orang tahoe
jang loear biasa dari itoe cursussen atau telah diangkat mendjadi lid Raad van Indie,
dengan reglement jang terseboet dibawah
Ia telah sampai disini dihari Minggoe
ini pada artikel 3.
tg. 23 Maart jang baroe laloe dari India,
Ditentoekan, bahwa itoe besluit moelai dimana ia berada tiga boelan boeat bikin
berlakoe pada school jaar cursus," tahoen studie atas perintahnja pemerintah Belanda
1930: 1931, 1930,1931.
di Indonesia.
Prof. itoe toetoerkan telah koendjoengi
Reglement.
beberapa kota di india, antara mana CalReglement pada cursus dalam bahasa cutta, Bombay, Madras, dan Colombo,
Melajoe pada openbare Hollandsch In- boeat tjari archief-archief Belanda dari
landche scholen dan openbare
schakel- zaman kompani.
school ditanah Djawa dan Madoera, boeTeroetama di Ceijlon ada banjak kenjinja sebagai

berikoet:

Artikel 1.—Cursus-cursus

itoe

diten-

toekan boeat memberikan kesempatan pada, moerid-moerid dari openbare dan

parculiere Holandsche Inlandsche dan particuliere Schakelscholen dan moerid-moerid

Boemipoetera dari Europeesche lagere scho
len, akan dapat peladjaran bahasa Mela-

joe dengan zonder pembajaran jang
pisah.

Artikel 2.— 1.

Cursus,

ter-

Tidak akan didirikan

atau itoe diadakan teroes, kalau

djoemblahnja

candidaten,

asal

dari Hol-

Kalau tidak pajoenglah beli,
Soepaja panas tak mengganggoe

diri.

Permoefakatan Islam.
Pada hari Ahad pagi jbl, perkoempoelan Permoefakatan Islam di Bandoeng
soedah mengadakan rapat di antara
orang2 toea moerid2 dan ledendari perkoempoelan terseboct dengan bertempat

digedong sekolah di Kepatihanweg.
Rapat terseboet ternjata mendapat banjak
perhatian Pemimpin vergadering t. Ardi-

winata menerangkan keadaan perkoemdari za- poelan terseboet, jang menoeroet keteraberoepa ngan beliau berada dalam kesehatan tidari roe- dak koerang sesoeatoe apa. Perkoempuetijpe Be- lan mempoenjai doea matjam sekolah, jakira-kira lah pagi dan sore, sedang fiilnja ber30.000 pendoedoek tveroenan dari Belan- samaan dengan sekolah gdebernemen keda-Belanda ,kompani“ jang doeloe ba- las doea dengan ditambah peladjaran aganjak tinggal di tempat-tempat dipasir In- ma Islam.
Pendapatan derma adalah sedjoemlah
dia.
Malahan beberapatempat ketjil oen- f300. dari sebagian mana dipakai bocat
djoek sifat Belanda koeno toelen, seperti ongkos permintaan rechfspersonlykheid
Galle, Matara Jaffna dan Tricomaloe, dari perkoempoelan.
Sehabis pidato t. Hadoen Alatas tendimana masi ada beberapa geredja-geredja
ketjil Belanda dari zaman
doeloe, koe- tang pendidikan dan agama rapat ditoeboeran-koeboeran Belanda koeno,
dan toep pada djam 11 dengan selamat.
(Cor. S.D.)
lain-lainnja jang tidak roesak.
tinggalan archief-archief koeno
mannja kompani, boekan sadja
boekoe-boekoe, tapi poen terdiri
pa-roepa pendirian menoeroet
landa, dan iagi di
sana ada

land Inlandsche dan Schakelscholen, boeat
siapa itoe cursus pertama-tama soedah
ditentoekan, paling sedikitnja tidak ada 6.
Lg
1. Pada peratoeran, jang berhoeboeng
Oudheidkundige Dienst disana perlinDilarang!
dengan didjalankannja alinea jang baroe- doengi betoel pada ketinggalan-ketingsan, senantiasa diperhatikan, bahwa ke- galan dari zaman doeloe ini.
Lid Volksraad toean Soetami meadaan jang membikin perloe diadakanpertanjaan seperti berikoet
Prof. Van Kan berbitjara banjak ber- madjoekan
nja itoe peratoeran, boleh djadi akan bergaoel dengan kaoem intellectueelen anak pada pemerintah tertanggal 25 Maart j.l.:
sifat tetap. Sebisa-bisa maka moerid- negeri di India. Dibandingkan Isama deMenoeroet warta-soerat2 kabar, antara
moerid dari lebih dari satoe sekolahan

ngan Indonesia, kemadjoean intellec di
India ada lebih djaoeh. Disana
soedah
ada beberapa toeroenan kaoem
terpeladjoemlahnja moerid soedah lebih
dari djar, inilah meskipoen kalau dibandingkan
25 atau gandanja itoe sedang itoe akan
dengan
besarnja djoemlah pendoedoek
disatoekan poela, dengan sekoetika setelah disana jaitoe 340 millioen, djoemlah kadjoemlahnja semoea dari moerid menoem intellectueel diitoe
djadjahan Ingdjadi koezang dari djoembelah-djoembelah
haroes dikoempoelkan
3. Kelasnja
akan

dalam satoe cursus.
dibagi,
djikalau

geris ada sedikit sekali,
:
itoe.
—o—
Artikel 3 Peladjarannja akan di berikan
Poeligami mendjadi boeah toetoer.

mana Djanget dan Persatoean In-

donesia

dari

tanggal

10

Maart j.l.,

katanja toean Soekemi, lid dari P.N. 1,
dan goeroe dari sekolah

Taman

Siswo

19

Artikel 4. — Djikalau satoe moerid me-

poeteri,

poetoesan

itoe tidak

sedikit me-

noeroet timbangannja leider dari itoe cur- nimboelkan keheranan dan
keketjiwaan
sus soedah tamat dengan baik dari itoe dan orang sampai kini beloem maoe percursus, maka hal itoe haroes diterangkan tjaja, bahwa poetoesan terseboet betoel2
didalam
certificaatnja
tamat
sekolah. keloear dari kaoem iboe, jang bersatoe
Artikel 5 — Peladjaaannja itoe biasanja dalam Aisjiah, tambahan poela sebab Ailaat-laatnja haroes boebar pada djam 5 sjiah soedah masoek dalam perhoebuesore.
ngan P.P.I.I.,sedang P.P.I.I. dalam congArtikel 6.— Leerplan dan lijst dari resnja achir2 ini soedah mengambil moboekoe-boekoe jang dipakai akan ditetap- si tidak memoefakati poeligami maka sekan oleh Directeur van Onderwijs en dikit banjak ternjatalah, bahwa Aisjiah soedah berlakoe tidak organisatoris
alias moEerdienst.
Itoe alat
pengadjaran
akan dikasih si P.P.LI. tidak diindahkan olehnja. Lebih2
pindjam pada moerid-moerid dan sesoe- lagi keheranan orang di Djawa membatja
poetoesan

55

N

itoe,

setelah

waktoe,
maka pada itoe sekolah j. memakai cursus bahasa Melajoe ditempatkan
goeroe
jang lebih toea dienstnja, maka

badan persediaan oentoek berdirinja seboe-

A w
"
BOELANWEG,

PADANG

I

A L M

A N

D | L I

MEDAN,

O.K.S.

Apa Inta Boeloem Taoe?
Wallah!

Anna

willan

,
betoel sadja, kafan inta ada rasja koetan

njan

nafsoe, kafan inta poenja tenaga ada koeran, lantas makan Saf oef
Hidjazi itoe obat njan betoel-betoel moedjarrab dan 'adjaib!

Harga per blik £. 0.80.
Agenten:
Badoe Alip Loebis, handelaar koepiah, Kesawan,
Hadji Sjamsoe'ddin, Hotel Sipirok, Sipirok.
Hadji Ismail, 2 Oudemarkt, Medan.

Medan.

Hadji Ismail, handelaar Onderstraat, Tag. Balai.
Siddik Marah Baginda, Kota" Nopan Mandailing.
Soetan

Kadli 'Alam, Pakantan

Lombang,

Moeara Sipongi.

Tjan Giok Soon, Tapa' Toean, Atjeh.
Lebai Aman, handelaar Paroepoehi, Laboean Roekoe.
A. Mochdan Sahaboe, Mandoemai, Bandjarmasin.
Mohamad Taris, handelaar Kandangan, Borneo.
Ahmad Nawawi, Main Road, Batu Gajah, Perak.

'S. M. NAWAWI

ALMANDILI,

0000000000000000000000000900

Awas!!
Maoe tjantik?
Maoe gaja?
Datanglah di Calcuttastraat No. 31 - Medan
na
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
jang

CemP

lain.

Pesanan

embours.

dari

«

our,

sama

toko-toko

lain tempat dikirim dengan

.
Menoenggoe
SO

Toean

terseboet

katanja

O

dengan

T OW

hormat.

kemoedian

dikirrim balik ke D'osjakarta.

Djikalau kabar

itoe

Kaoem

merah ditangkap.

Atas titah P. G. di Betawi baroe-baroe

ini doea orang bangsa Tionghoa soedah
ditangkap di Soerabaja konon sebab mereka
didakwa melakoekan aktie Communist.

Dari mode

—0—

Inonesia Moeda di Bandoeng.
Pada hari Minggoe jbl.di Bandoeng soe-

T.Moh. Jamin dari pedoman Besar soe-

dah

mengadakan

pedato tentang Indone-

sia Moeda.
Djam 11 rapat ditoetoep.
(Corr. .S.D).
tas
Kini

pada: TOKO

oleh

HADJI

ISMAIL Oudemarkstraat 2 Medan

Ada sedia mendjoeal Petji. tempahan, teroetama potongan Thamrin dan Soekarno, jang orang soekai zaman sekarang,
Djoega lain-lain potongan, badjoe anak-anak, topi anakanak. kemedja soetera.

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

—0—:

Audientie pada G. G.
Nanti tanggal 1 Apriltoean A. Wevers
voorzitter Hoofdbestuur perkoempoelan
Kolonisatie Nieuw Guinea akan datang
di Weltevreden oentoek beraudientie pada G.G.

BUROPA

SE

ada benar, pena-

Artikel 7.—Cursus-cursus ito#'akan di- soeara kaoem lelaki tentang soeal

tida ada le Inlandsch onderwijzernja, Lain tiada meloeloe kita tjoema menjatamaka jang ditoendjoekan Inlandsch on- kan KEHERANAN kita.
Gerwijzer keloearan kweekschool, jang
Kepada kaoem
iboe sendiri oentoek
Paling toca dienstnja.
membereskannja.(Corr. S.D.).
-0-—
3. Pada cursus jang diadakan pada
Schakelschool, maka jang di toendjoekan
Semarang menjoesoel.
boeat kasih peladjaran, onderwijzer BoeAtas oesoel oesaha dari perkoempoelan
mipoetera pada itoe schakelschool.
»Plen joeloeh-Semarang”
maka
14. Djikalau lantaran mutaties diantara dikota terseboet soedah didirikan seboeah

A W

nja dibilangan Trenggalek (Djawa Wetan).

memperhatikan
dah dilangsoengkan rapat pendirian daterseri Indonesia Moeda tjab,,Bandoeng dibatoetoep dalam vacartie dan hari-hari vrij boet, jang kesimpoelanja mentjela poeligamenoeroet patokan jang berlakoe oentoek mi, maka tahoe2 kaoem Aisjiah tidak soe- wah pimpinan t. Soewito. Rapat ambil
sekolah-sekolahan dimana adanja itoe cur- ka instelling itoe hapoes dari moeka boe- tempat digedong Himpoeran soedara dan
ternjata dapat banjak perhatian, teroetama
mi ini.
tentoe dari kaoem pemoeda.
Artikel 8.—1. Jang ditoendjoekan menKita sendiri tidak akan berkata terlaJang soedah mengirimkan Vvakilnja jaGjadi onderwijzer pada cursus, jang di- loe banjak tentang soeal ini, teroetama
lah: P.B.K.I.M, Pedoman Besar I.M. daadakan pada H. I. S., lebih disoekai 1e karena moedah sekali kita terseret kelaInlandsch onderwijzer dari itoe sekolah. pangan agama, hal mana tidak baik boe- ri Jakatera, Isteri Sedar, P.N.I.Bandoeng,
Pendidik Isteri, Natipy, J.l.B., ,dan Pela2. Djikalau pada itoe sekolah soedah at koran kita.
djar Indonesia.

dahnja liwat 4 tahoen dihapoeskan.

TON

16 ACENT MECCA GANGERS

, 'S, M.

2 jaar klassen. jang pertama boeat

kedoea boeat moerid-moerid dari kelas akan terapoesnja alias ingin poeligami
jang paling tinggi dari sekolah-sekolah ditetapkan) kini ramai benar dibitjarakan
terseboet.
di Djawa, teroetama dikalangan kaoem

in

di Bandoeng, oleh politie dan bestuur telah dilarang mengoendjoengi orang toea-

nja ingin dapat tahoe, apasatoe dan lain
Poetoesan, jang soedah diambil oleh
moerid-moerid dari kelas 6 dariH.I.S. dan congrcs Aisjiah di Fort de Kgck ba- telah terdjadi dengan tahoenja pemerintah
Europeesche lagere scholen dan dari ke- roe2 ini terhadap pada soeal peristeri le- dan djika tidak apa pemerintah setoedjoe
las 4 dari schakelscholen,
sedang jang bih dari satoe (congres tidak moefakat sama itoe atoeran.
—as

dalam

SAE

Pajoeng soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak
matjam

jang lain.

Harga moerah, barang bagoes.
Mode paling baroe.
Menoenggoe dengan hormat,
.

Telegram adres:
ISHAK ISMAIL

Medan.

Adres soerat-sograt dan pesanan:
H. ISHAK ISMAIL.

Oudemarkstraat 2 Medan.

22

TOKO
merk

TIMBANGAN.

HAP

di PACHT

“

LIE

STRAAT

29

Telefoon
MEDAN

Bombay - Besar)

Selamanja

No. 998

(Dibelakang

toko

“3

ada sedia roepa - roepa:

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

Perpisahan.
pemerintah soedah diambil

kepoetoesan oentoek memisahkan

actieve

dienst dari kantoordienst dari, ambtenaren
djoega

moelai

kini

terbagi djadi doea

ah Gedong-nasional sebagai di Soe- golongan, jang satoe sama lain tidak
rabaja Jan ebateta,
,
berhoeboengan lagi dan pemindahan dari
goeroe jang tadinja ditoendjoekkan boeat Terkaboellah kiranja tjita-tjita moelia itoe. satoe golongan kelain golongan akan tidak
ih
peladjaran pada itoe cursus, akan (Cori. S.D.)
diperkenankan lagi. (corr. S.D.)

tetapi

“dipasrahi boeat memberikan itoe

peladjaran.
# Artikel

oentoek
seboelan

9.

1 Pemberiannja

keroegian

.

Inpo
jakatera berpesta.
Diwartakan pada kita, bahwa nanti

memberikan itoe peladjaran,
f 5 hari 'Sabtoe malam Ahad. 12-13
boeat

tiap-tiap

wekelijksch

lesuui
(2 Lain dari itoe oentoek
itoe
berlakoe atoeran oemoem ten
Kr.

"Artikel

—0—

10.

Kepala dari sekolah

1.

pada

Berhoeboeng dengan beberapa

ketera-

boelan ngan, makaB.N.telah tjari tahoe pada fihak

ini kepandoean Inpo Jakatera akan menga-

T. Parada ke Eropah.

dima-

Pengawasannja

dipasrahkan

—0—

Perkaranja P.N.I.

berwadjib, apa benar, antara soerat-soerat
dakan pesta:
dengan bertexipat jang dibeslag dalam penggeledahan roetoelage di Gedong #National (Gang Kenari).
mahnja pemoeka-pemoeka P.N.I. pada ba20—
itoe.
roe ini, ada jang menjatetkan namanja be-

ja diadakannja itoe cursus, digega diwapg

Kabar loearan mengatakan, bahwa nanti

tahoen

1931

depan

t. Parada Harahap

0000000 600000000000000000000

Bahasa Melajoe.
Sebagai soedah diwartakan bahwa Ditecteur van Onderwijs en Eeredienst di-

Bered

»

tentang itoe

eat

sen

AN

Indonesia

v0

000000000000000000000000000000

2

Directeur van”

berapa orang koelit poetih.
Ternjata, ini ada tidak betoel. Benar da-

lam beberapa soerat ada diseboet sedikit
directeur-hoofdredacteur Bintang-Ti- namanja beberapa orang koelit poetih, akan
moer akan pergi ke Eropah oentoek tetapi boekan tjara menjatetkan (compro- Imitereden) itoe,

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

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

Pembelian banjak boleh berdamai harganja,..

.

se
.
y
Tn

p

—« Awas Batja .Ter0e5 semu

TOEKANG

Moelai ini'hairi kita baroe terima perkakas boeat pereksa
perekmata jang model baroe. Perkakas ini kalau dipakai boeat

SEPATOE

,NIO TJIANG SENG"

Tendanglah VOETBAL

dengan

sa mata jang koerang terang bisa kita djamin tjotjok
katjanja, sehingga penglihatan terang seperti sedia kala.

“LESS en. T.

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

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

toean-toean

Siapa-siapa

jang penglihatannja

koerang

merk CHAMPION

Pakailah

kaoes

voetbal

poenja toko.

dan

oentoek

terang,

Toengganglah

NEW
LESS

KIE HOEI SENG & Co.

MEDAN,

bisa terima.

(empat pocloeh tahoen)

——

Telah

Kapan

KETA!P

Tn

.

|

3

E

MEDAN

—

Telefoon Nos. 403 & 567.

jang

kasaran.

Inilah

Waktoe

adres

t—

ELI

G

S

MEDAN

—

Batikhandel merk H. ABDULHAMID Mandailing
Kesawan No. 34 en Daja
antoeng No. 5

Toapekongstraat 16

N

G

tiada berbahaja

z

F

Adres

N

E

dan

.
W

batikhandel

Menoeggoe dengan hormat. |

|

54

Jang poenja fabriek

batik haloesan

seboet diatas boeat persaksikan sendiri.

£

1

moerah|

angkoe datang ditempat kita jang ter-|

riboean

Boleh dapat beli disegala tempat:
Pesanan boleh djoega deugan rembours.

' satoe partij No. 2 atau diborgngkan|
('dengan harga jang sangat moerah di- |
harap pada toean-toean dan angkoe-|

42

botol.

kain

kepala

sampai 16 |

djoeal

TEPEKKONGSTRAAT. Ji
MEDAN, DELI.

Pakai toetoep lak merah di

2.

matjam

ada

aa

,

menjediakan

kita

seperti saroeng samarinda,
plekat, terboesj, tjapal, enz:

Lain barang

TJ AP M ATAH ARI

ada

1930

Telefoon 755 Medan.

Oudemarktstraat 53,

jang

(April

«

MEDAN

dikepala botol.

|

sekarang

MALAM

1. Pakai toetoep kaleng merah

Djoega selamanja kita ada persediaan
|
Ilkajoe laoet, roepa-roepa
oekoeran.|
| Anak kajoe, bamboe Siam, atap Nipah |

dari

potongan bagoes jang terda-

SENG & Co.

HAN

8

Djagalah tjap jang toelen, jaitoe:

I'toepa-roepa oekoeran jang terbikin |
I'oleh Fabriek N.V.S.H.M. Singapore,|
|
| dengan harga moerah.

Moelai

ladjoe dan

pat keadaannja.

tanggal 9 September 1923,
jalah

brotti
- brotti dari kajoe |
Poenak (damar batoe)|

dan lain-lain.

ringan,

kereta angin merk MAGtentoe tidak merasa tjape

mendapat poedjian (diploma) dari

PASAR

| FIRMA mao monamao TA18 & son

|

dan MATCHsoedah ketahoei

kita poenja adres:

Tjarilah

37

termasjhver teroetama di Soematra Timoer

Papan dan
| Meranti dan

merk

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

Segala matjam potongan 'jang
terbikin dari koelit Europa kita

||

pakai,

tocan

apabila

tempahan.

|
BERDAGANG

Motorfiets

HUDSON
jang toean

Djoega
NEET,

Selamanja menjediakan sepatoesepatoe jang soedah siap dan

| pake Sekarat

kita sediakan

kebagoesannja.

TOKO KATJA MATA en TOEKANG GIGI.
TELEFOON No. 1297
LUITENANTSWEG No.24

Dan menerima pesanan dari
loear kota.

kniedekker jang

toean - tocan.

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

menerima

dan MATCH-

dan lain-lain jang ada sedia

dalam kita

kita vrijkan.

soekai, djoega nanti perkara onkost memasang

Batjalah ! !

Kaoem sport !

Jang Termasjhoer.

Katja Mata

Toko

Pesenan banjak dan sedikit, kami terima
1

DJOEGA FERLOE
ORANG MENDJA-

GA

DIRINJA.

ai

-

Ka

dengan

senang hati.

5 5555 E

—

MASJHOER

TAHOEN

SEMENDJAK

4

1893

hingga hari ini memberi kepoeasan dan kegembiraan

92-—-—

dalam roemah tangga jalah:

Moeka poetjat, badan lesoe, makan tiada enak, malas bekerdja, ini semoea ada
meroegikan pada kewarasan
badan.

obat ap Doelon Hu NgiFera

Ohg oer

,
2 bandinguanja taak at
asu moesim penjakitlekas beli
sogpaja gangan digoda.

Ketjap

Japan

TAFEL

Perhatikanlah

SOJA

jang

No.

1.

tjap dan merkaja:

Orang perampoean waktoe
boelannja datang peroet mekepala dan
rasa moeles,

6

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

Tjoema

Anggoer

obat

Boelan

Tjap

antero tempat dan gampang

ada tersiar

FOO

SENG

'Telefoon No. 789, Postbox No.

86 LUITENANTS WEG
MEDAN

dibeli.

Hoofddepot:

POO-.THAI

di

KIE -Dispensary

114, Kesawan No. 61, Medan.

Ini ketjap

Tafel Soja, telah banjak dapat poedjia dari

Professor dan Thabib dinegri Japan, oleh sebab itoe sekalian kaoem saudagar perloe menjimpan ketjap ini di dalam
kedeinja, soepaja menjenangkan pada sekalian langganan.
Menoenggoe dengan hormat,

KOMAI
86 Luitenantsweg Medan
Telefoon No...666.

2 Mb Pk

1

:
3
Awas!:”
Awas!
Kn
put

LOTEN TERDJOEAL DI DELI!
"APA 'DELI BISA TANGKAP 150.000?

Tok
Toean-toean jang

d
0

ingin mem-

poenjai wang
banjak, ini
ini waktoelah ada djajannja.
Tjoekoep kirim Postwissel sadjaf 12.50.— Lot kita akan
kirim per Aangeteekend.
Persediaan tinggal sedikit lagi.
Toean

pesan

ini

lebih baik dari besok!

Inilah

am
|

M.K. KASIMAN
Dan ikhandel 5 jtendebiaat -

satoe

toko

jang baroe,

selamanja

dari

topi

anak

sampei

topi

orang

Obat

topi dan bermatjam-ma-

lain

dari itoe sedia

,SANSEY

aa

mag

Api Terang

dimakan, doea boengkoes

:

di
Djika
tocan

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

Segera tocan' mentjari tabib jang dapat mem-

beri pertolongan begi tocan,

& Co.

& Co."

tidak enak).

djoega banjak, barang-barang

kita ada

mempoenjai soerat soerat poedjian,

soerat-soerat
disemboehkan

Huttenbachstraat No. 6 Telefoon 271
Kesawan
No. 26 Telefoon 93

MEDAN

perasaan

Medjen (tjoekoep

sadja).

SIN
TIONG
KOK
Tiong Yong Hianstraat No. 48 — MEDAN.

SANSEY
Tjap

sedia bermatjam-matjam

toewa,

|

Bj

KELIN

Syrup Sohbet Djiwa (sakit batoek, dada, napas

sesak, batoek kering, 'asthma, koerang dafah, demam
lama, koerang kocat kepala, sakit djantin),
Obat Mata (Oentoek segala matjam penjakit mata,
dengan obat disapoe dari loear).
Minjak ramboet (centoek
memandjangkan ramboet dan menghitamkannja serta mendinginkan kepala.
Syphilis (penjakit perempoean, keloear nanah darah

warna menoeroet. model tahoen 1930. Seperti topi Helmhoed dan Vilenhocd
din moelai

&

BATTERIJ

1

b $ k
4 Tie

| | kelontong dan sanggoep membaroei topi jang soedah toca dan kotor.
Menoenggoe dengan hormat,

Gantoeng5 $

&

ani

MENJEMBOBI:

Paris Beauty (menjantikkan moeka):

kotor dan

hari, ada

straat 4 Madan
— Padjak

F

a

SANGGOEP:.

|

mempoenjai

boekti, beberapa banjak orang jang telah
dari penjakitnja jang
berbahaja,
berada diantara hajat dan mati.

jang

Oleh sebab itoe, djika toean, atau familie toean,

sekali matjam ini gambar

atau

Bisa simpan!'lebih satoe tahoen. Djoeal atau pakai sama sama senang

kenalan toean, bila dihinggapi penjakit,
diselakan akan .datang mengoendjoengi
Kalau tidak baik ocang dikembalikan.
S. R.B. RAM — Thabib British
India Wailhelminastraat 115 Medan
Telefoon No. 1326.

Toean-tocan

dan

njonja-njonja

Pakaian jang kotor soesah ditjoetji kalau ditjoetji sendiri mendjadi loentoer atawa soedah hilang dia poenja
warna. Kita sanggoep tjoetji kering matjam baroe,

Dan Agent:

,OBAT

NJAMOEK"'"

STATION

Boeroeng

Tjap

Tjenderawasih.

dari £ 250 — f4—
Je

Goentingan atau potongan

»C

0

toean.

HOTEL

Huttenbachstraat No. 6B (Telefoon 271) MEDAN
jang bersih.
5 menit dari Station, jang selamanja menjediakan kamar-kamar

e

pakai obat-obat 'idak roesak dan toekar warna kembali. Diloear kota toean kirim sama Bestelgoed, Postpakket. Saja pak jang baek, saja kirim kembali adres

BD

THE GLOBE Chemische Wasscherij
Ongkos

"

kamar

Huttenbachstr. No. 4

31

—

pakaian jang paling bagoes dan netjis, tjoema didapat

RN

F

1

E

MEDAN

—

pada:

L Ds.

Kleermakerij.
en
Kleedermakerij
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.

»——

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
KESAWAN

88 MEDAN

TELEFOON

266

Tel. No. Maa?”

