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Sabtoe 12
Bagi mereka, doea tahoen dimoeka
telah mengadakan perdjandjian-perdjandjian dengan pihak pembeli, dengan
menetapkan
harga didalam soeatoe waktoe
Karet.
jang ditentoekan lamanja lebih doeloe.
Oleh sebab itoe, meskipoen harga djaTelegram dari Betawi, jang dimoeat
didalam ,,Sinar Deli" kemarin, mewarta- toeh, mereka dapat menjadap dengan

dap karet, soepaja achirnja harga barang djian.
itoe akan naik kembali.
.
Tiada demikian anak negeri. Anak negeri,
Toean Marinus, jang baroe datang dari semata-mata bergantoeng kepada harga
negeri Belanda, jang mengandjoerkan ge- pasar. Kalau hari ini harga itoe naik, merakan ini, selain dari beroleh toendjangan reka beroentoeng, djikalau besok djatoeh,
dari pihak Pembesar Pembesar, poen ber- mereka mesti poentoeng.
oleh persetoedjoean poela dari pihak
Itoelah sebabnja, pihak anak negeri
kaocem penanam karet.
akan
menjamboet actie jang diandjoerkan
Antara lain-lain didalam telegram kita
oleh toean Marinus, apalagi dengan tidak
batja:

pilih boeloe dan deradjat,

Sumatra.

tocan pembesar-pembesar oentoek me-

Sesoedah Landraad Palembang selesai
njampaikan maksoed mendirikan organisatie jang terseboet. —
memeriksa pesakitan - pesakitan, didalam
perkara Hamzah dan kawan
- kawannja,
Dari pihak anak negeri, andjoeran toe- seperti verslagnja telah dimoeatkan, maka
Mr. Maramis memboeat pleidooinja, oenan Marinus ini, akan diterima as€st
toek
membela pesakitan Hamzah.
Pihak Penanam karet anak negeri, soedah semendjak beberapa lamanja, dengan
Kepada Sinar Deli dikirimkan plei“tidak diandjoerkan oleh siapapoen djoe- dooinja itoe, jang karena ada pentingnja,
ga, telah banjak jang memperhentikan me- berikoet ini kita moeatkan:
njadap karetnja.
Mr. Maramis moelai dengan mempePenjetopan itoe, telah berlakoe, karena dipaksa oleh keadaan.

Biasanja,

bahwa

pe- sebagai

njadapan karet anak negeri, dikerdjakan
boekan oleh orang gadjian. Di Soematera Barat, Djambi, Tapanoeli dan Palembang, biasanja, antara jang poenja pohon
karet dengan jang menjadap berbagi-bagi

doea.

ringatkan

perkara ini dihitoeng

kesalahan tentangan ketertipan
oemoem. Djika dibandingkan
Indisch
Strafwetboek dalam hal ini dengan Nederlandsch Strafwetboek, maka njatalah,
bahwa wetboek jang pertama adalah satoe

copie dari wetboek jang kedoea. Dimoeka
artikel
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Dari Deli ada seorang. koeli kontrak
Ketika lima orang kawannja: dapat: Iipelarian Doellah Oemar namanja. Ia da- hat itoe kedjadian, teroes - lari
'me-

TJATETAN, k .

tang ke Sibolga.

loekai sesoeatoe
gi meloekai

jang hidoep, apala-

sesadgaMmanoesia, djoega me-

reka itoe terba
warga kita.

:

dp

pada

d

kami

Pembela. meng

Sesampainja ia: disini ia soedah
koekan pembongkaran

mela-

dipasar lods kota

kita dan keloe- ini, .Moela-moela ia diperiksa politie rendahan, ternjata bahwa orang itoe ada
bisoe sebab ia tiada pandai mengomong.
Kemoedian 'ia dibawa kekantoor politie:
dimana ia diperiksa Politieopziener.
Pn
Digini.paen-ia. main toendjoek menoen
yaa pasa

(artikel mengasoet) dari Ind.

raad dalam

Hal

dan kasih taoe jang ia poenja ahlie mati
diterkam. matjan, di oemboelan' Serap Tapi itoe familie tidak maoe taoe, agaknja
ia djoega ketakoetan. Waktoe 'tempat ke-

pa tegas tjaja jang ia ada bisoe tiada bisa berkata pasoekan politie,

ja penjataan day Prof. van kata.
Hamel, seorang ahli jang ternama dalam
Dari kantoor politie ia dihadapkan pastrafrecht itoe.
da Hoofijaksa. Betapa soesahnja HoofdKesalahan jang ditoedoeh, hoekoeman- djaksa Sibolga memeriksa orang ini dan
nja terdapat
dalam Strafwetboek semen- menggelikan hati poela sebab memerikdjak tahoen 1918 dan kesalahan menoe- sa orang jang tiada pandai perbitjara tiroet artikel 153 bis dan ter moelai dari ada perloe semoea kitatoeliskan. Sesoedah
tahoen 1926, mendjadi pada waktoe se- itoe orang terseboet ditahan boeat medarnja pergerakan politiek dikepoelauan noenggoe perkaranja diperiksa.
ini, berhoeboeng

rapport kepada Kepala Kamp:,jang seketika djoega kepala Kampong kasih taoe
lagi kepada Chefnja jang lebih atas:
Tidak lama kelihatan doea orang Veldpolitie memboeroe pada familienja simatt

sadja. Melihat ini orang soedah per-

atkan,

dengan berdirinja Volks-

bin

Begitoelah seminggoe jang liwat per

1918- dan pada masa karanja diperiksa Landraad disini. Wakactie itoe di- pergerakan communi:t dengan keras men- toe hakim memeriksa perkara ini terpakdjalar ketanah ini.
sa memakai tolk jang bisa mengerti -atau
Njatalah, - bahwa wet-wet jang dis- jang soedah bertjampoer gaoel
dengan
boetkan itoe telah diadakan dengan goe- orang jang bisue.
poeh-goepoeh
dalam satoe sa'at jang|. Sebab terang salahnja ia dihoekoem
dipandang berbahaja.
tiga boelan.

Toean Marinus mengatakan bahwa djalankan bersama-sama.
maksoed
jang teroetama ialah akan
mengadakan
satoe organisatie dari
segalaorang-orang jang bersangkoetan
kepentingan
dengan soal rubber dengan tidak membedakan bangsa atau
pangkat dalam satoe perkoempoelan.
Pertama kali dinjatakan tjara bagaiPleidooi Mr. Maramis.
manakah penjetopan penjadapan itoe
dapat dilakoekan dalam boelan Mei.
Toean Marinus besar sekali harapan- Dalam perkara Hamzah dihadapan
Landraad Palembang.
nja akan berhasil, sebab melinat ban-

I”

April 1930 213 Zoel'kaedah 1348.

kan tentang vergadering jang telah dia- mendjoeal hasil itoe menoeroet contract,
dakan oentoek mentjari daja oepaja, oen- Penjadapan teroes meneroes dilakoekan,

"menja:
.toek sementasa..memperhettikan

DEL

ini dapat memboektikan,"bahwa

Hari

itoe
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Boekan merampok barangnja,
hanja...... orangnja.

(Corr. S.D.). Pemeriksaan politie dalam
perkara rampok dikampoeng Koeboe (An-

:

|

Sw., jang seroepa toedjoeannja dengan
Koeli-koeli jang biasanja 'melakoekan artikel 131 dari Ned. Sw. ada terdapat 8
pekerdjaan imenjadap, dengan
beroleh artikel, jang soedah dimasoekkan dalam
seperdoea dari karet jang disadapnja, Sw., bersamanja artikel 161 bis, jang dinapada masa ini, tiada hendak lagi menger- makan artikel pemogokan.
Lebih djaoeh pembela membilang, bahwa
djakan pekerdjaan- itoe dengan djalan strafproces ini, boekanlah satoe proces
berbagi doea, karena pasar amat djatoeh, biasa, karena kesalahan jang, ditoedoeh
hingga dari pekerdjaan itoe mereka tiada haroeslah dihitoeng termasoek dalam kalangan kesalahan politiek (politieke misberoleh oepah jang sepadan.
drijven).
Penjadap-penjadap soeka djoega tnealam proces sedemikian akan terdangerdjakan pekerdjaan itde, kalau oem- pat factor-factor,
lebih baik tinggal
pamanja dengan oepah harian. Jang poe- diloear bilik pengadilan. Tak oesah djoenja pohon karet tiada soeka akan meng- ga dioeraikan, bahwa proces sedemikian
api.
gadji, sebab hasil jang akan diperoleh, akan memberi tanggoengan jang lebih njata teroes terang bagi Pemerintah, jus:
Oepik ada oentoeng sekali sebab ketika
tiada sepadan dengan oepah jang mesti besar dan lebih berat, baik atas pembela titie dan politie, sedang perkoempoelan
maoepoen atas hakim jang akan memoe- itoe tidak didjadikan satoe perkoempoe- iasedar dari pangsannja soedah bisa merajap boeat tolong dirinja dari bahaja
lan jang terlarang.
3e. Perkataaniperkataan didalam pem- kematian.
Jang berwadjib disana lantas diberi
flet tsb. membikin critiek atas perhoeboe.
outen
ngan terlebih-lebih dalam pengertian eco- tahoekan dan soedah kasi pertolongan
»bagaimana aneh boleh terdjadi kekoea- nomisch, dan tidak seboetkan dengan seperloenja pada Oepik, ialah dikirim
saan Hakim dalam waktoe-waktoe perge: sepatah kata perkataan ,.geweld” atau ia pada dokter seketika itoe djoega, dan
Bemaboet: KO:
penghtnaan” atau begitoelah paginja hari Kemis ia soedah
neral
permi
antara golongan-golongan berada diroemah sakit militair di Padang,
aa
ngan an manoesia biaditanah ini.
dimana" dokter telah oepajakan boeat tosa sadjadan tak selamanja berdiri diloear
4e. Kekoeasaan.. (Gezag) sama sekali long djiwanja.
dimaksoedi apa lagi diseboetkan.
Bahoea jang berwadjib di Periaman seAtas sebab-sebab diatas ini, pembela karang bekerdja keras boeat tangkap orang
mintak, soepaja jang terdakwa keempat- jang melakoekan kedjahatan dengan tjara
nja dibebaskan.
jang
ganas itoe, inilah orang bisa mengerti.
.
..
loedah-moedahan sadja pendjahat itoe

Landraad memoetoeskan, seperti-dahoe-

loeBgn

kabari Hamzah Na

tjit dihoekoem 6 tahoen pendjara

(potong

waktog tahanan), Kgs Achmad dan Kgs
Soeleman masing-masing 1 tahoen 6 boelan, sedang perkaranja Kgs Aboebakar
akan diperiksa oleh Rapat, sebab Landraad
tidak mempoenjai hak boeat memeriksa
ra itoe, berhoeboeng dengan tempat

tinggalnja

terdakwa.

dimana ia telah
pamflet itoe.

dan tempat-tempat

menjebarkan

pamfiet-

Jang dihoekoem ketiganja meneken ap-|

pel.
Selama dalam perkara
orang bisoe.

Kemoedian dalam
ia mengomong...
Satoe kedjadian

soedah kedjadian di

seperti
pendjara

dalas) seperti kita kabarkan beberapa hari

jang soedah, berbeda dari pada jang
Kana sendiri ada tjeritakan ben
Nan
onderdistrictshoofd Padang.
Sekarang tentang perampokan itoe dapat:
ditoetoerkan seperti berikoet:
5
Matari itoe kira-kira poekoel 2 safoe
orang telah masoek dalam kamar anak
pe-'
tempoeannja nama Tinoer jang Stolatgtah

djoega ia dibawa kedalam

ntedactie" dari artikel-artikel itoe oemozm- pendjara.
nja
tidak teratoer dan boekan seperti
Tapi tanggal 31 Maart 1930 dengan
mestinja. Conclusie ini dapatlah toendjatiada
disangka-sangka Doellah Oemar ini
n
dari keangkatan satoe commissie
obb.
pemerintah boeat menjelidik ,,re- soedah bisa mengomong.
Roepanja selama ini ia boekannja orang
dactie” dari artikel-artikel terseboet diajang
bisoe. Apa sebabia perboeat dirinja
tas ini.
seperti
orang jang bisoe itoelah
tiada kita
Lebih djaoeh pembela mengoendjoek,
bahwa setjara alasan hoekoeman j. sebe- ketahoei. Tapi bolehlahdiseboet April
narnja,
ia tidak bisa mendapat boekti, m ap met terug werken de kracht!
Ada-ada sadja! (Pertjatoeran).
bahwa penoedoehan jang diperiksa, ada
—0—
benar, oleh sebab:
Rampok jang ganas.
le. Menoeroet hikajat kedjadian dari
(Corr. S. D.)
artikel 153 bis dan ter dan dari arHari Raboe malam tg. 2
April 1930
tikel 156 dan 157, maka propaganda
satoeroemah di Kota Hilalang Sikoetjoer
politiek jang berdasar ,,geweld“ sadja
dalam bilangan Periaman soedah. dikoenkena dihoekoem:
djoengi oleh kawanan rampok jang de'Conclusie ini pembela dapat dari ke- ngan meroesak pintoe maoe masoek keterangan jang diberikan oleh wakil Pe- dalam.
merintah boeat Justitie, Mr. Schrieke, jang
Satoe
anak perempoean jang baroe
pada tanggal 17 Pebruari 1930 berbitjara beroesia 13 tahoen nama Oepik koetika
demikian didalam Volksraad:
dapat dengar ada apa-apa jang mengan»Maksoednja Pemerintah, njata-njata tjam roemah dan hartanja, laloe pergi
soedah terang dari Memorie van Antwoord, memboeroe
kepintoe roemah jang soejang memoeatkan hikajat djadinja artikel dah
terboeka. Akan tetapi malang ba153 bis dan ter, karena didalam Memorie ginja, sebab ketika ia sampai dikepala
van Antwoord itoe dapat dibatja, bahwa tangga roemah itoe.ia soedah dibatjok
didalam artikel 153 bis dan ter itoe, moela- kebetoelan koedoeknja, dan batjok j. kemoela ada terdapat perkataan ,,aantasting", doea dan ketiga mengenai poendak dan
sedang perkataan ini kemoedian ditoekar telinganja masing-masing sebelah kanan
dengan perkataan ,omverwerping” (pe- dan kiri oleh lantaran mana Oepik djaroeboehan) dan ,,aanranding” (pengantja- toeh berloemoeran darah.
Sesoedah perlakoekan begitoe kedjam
man) kekoeasaan, agar soepaja melaloekan
boleh djadi akan dikenai hoekoem propa- pada Oepik, perampok jangia kira ada
ganda politiek atas djalan parle men- delapan orang, pintoe roemah terseboet
tair atau atas djalan jang tidak me- laloe diikat dan roemahnja dibakar oleh
pendjahat, hingga boekan sadja roemah
makai geweld.
2e. Penoelis dari pamflet itoe maksoed- itoe jang telah moesnah seanteronja,
nja tjoema boeat adakan propaganda oen- djoega iboenja Oepik soedah hangoes dan
toek satoe perkoempoelan, jaitoe P.N.L., mati dimakan api. Sebagian dari hartanja
jang maksoed dan toedjoeannja 'telah digondol oleh perampok, sisanja dimakan

in “s0

lagi masoek kedalam hoetan, dan'sikorban tinggal kepalanja sadja jang beloem
dimakan habis.

tidak terkoentji itoe. Tinoer jang telah beberapa lama tidak poenja soeafni (djanda)

telah diperkosa iapoenja kehormatan,
ibarat: main voetbal sampe
Lebih doeloe dari' itoe, itoe- perampok.
koerang adjar masoek
dalam “kamar:
dari adanja Tinoer nama “Gadis, - tapi:
sebab

Gadis

ada - kibarkan

,,bendera"

merah“ perampok -oeroet

maksoed-.

nja, boleh djadi sebab tahoe 'jang kala:
bikin goal djoega bisa offside.
Sesoedah itoe baroe ia pergi
dari Tinoer dimana ia - oendjoek
perlakoean jang tidak -netjes.
Sesoedah

lakoekan

perampok

itoe

perbocatam

mengilang

sama Gadis boeka tjerita
toeanja dan
toe djoega
soeaminja Gadis.

dan Tinoer

.sama
pada

ini,

E
Ht
2

Sebab .merasa maloe maka Joeng

ikat dirinja sendiri gama tali dan

djoega dirinja Lamat
dan kemoedian
soeroeh 'anaknja bertereak boeat minta.
toeloeng.
:
ae
Achirnja pada kepala kampoeng dari,
Andalas ia tjeritakan jang ia
J
oleh. 6 orang jang tjontreng
sama arang, ialah sebagai kita
toetoerkan pandjang lebar. T'
gitoe djoega besoknja ia atoerkan ps

onderdistrictshoofd

Padang- jang ' telali

datang lakoekan pemeriksaan.

Boleh

Pa

djadi sebab Assistent Wedang

Politie tidak pertjaja sama itoe tjerita, maka:

Joeng Itjik berikoet anaknja didesak dan

begitoelah achirnja sibapa' mengakoe seperti jang ditoetoerkan, sementaraitoe doea:
perempoean (anak dari Joeng Itjik).akoei
teroesterang jang ia diadjar oleh bapa'nja
boeat terangkan seperti apa jang doeloe ia

toetoerkan sama onderdistrictshoofd. Le-

bih djaoeh Timoer dangadis sangka jang
itoe perampok kehormatannja ada bekas:
socami dari Tinoer nama Rasid.
«
Tjerita tentang ia dirampok oleh&
orang, barang masnja jang disimpan dalami:

padi diambil, itoe semoga bikinan belaka.
'Tentoe

sadja

si Joeng Itjik sekarang

dimasoekkan dalam tahanan dan begitoelahia pasti akan ditoentoet sebab masoeks
kan pengadoean palsoe.
x

0m

Miss Rika meninggalkan Padang.
(Corr. S.D.) Miss Rika, itoe actrice

jang terkenal jang lebih setengah tahoen
tivggal di Padang, kemarin dengan Melchior Treub soedah berangkat menoedjoe Java. la jang boeat sekian lamatelah bikin Padang djadi tergetar teroetama dalam doenia pemoeda-pemoeda, sekarang telah hilang dimata mereka itoe.
Banjak diantara pemoeda-pemoeda kebisa ditjekal hendaknja.
marin di Emmahaven jang kelihatan me—0—
tah matanja, setaoe sebab kena aboe'keDimakan matjan.
reta api, setaoe karena terlaloe bergadang
Beberapa hari j,l, oedjar Fadjar dimalam pandjang .. ...
Dengan kibarkan iapoenja selendang
Sum. 6 Peng
akan
Pan
1
merah djamboe pada semoeanja Miss.itoe
Menggala
poeng, 'soedah
ramairamai
masoek.
kedalam oemboel Serap tinggalkan pelaboehan Padang boeat be-'
dalam hoetan 5 K,M. djaoehnja da- berapa waktoe jang tidak dapat dikirakan:
dan dengan tidak loepa djoega
'e
ri
Maksoednja hendak petik bocah doe- kan air mata, sebab sedih ang sa
koeh. Sesampainja dibawah pohon, tiga dang? (Alaitoenjo).

—0—
Ajam berkaki

Dari kampoeng
Lampoeng,
orang kabarkan,
-|sana ada seekor ajam
pat, doea dibelakang
Jang aneh, kedoea kakinja

menggelikan hati

itoe,:

dibelakang

koening roepanja dan jang dimoeka
: Sum).

'T. Lawak contraT. Lawak.
3!

1

(Corr. S.D.) Hari Raboe sore satoe In-

P
sier jang beroesia “antara 60 dan 70
('tahoen, ketika melaloei djambatan Kam““poeng Doerian dari Padang hendak ke

Ketika

Jang seorang mek
e
ngakoe djadi Hoofd| lang, membawa Bai
Rechercheur.

t

politie

Oleh Politie ia dito
jian jang telah
Kedjadian ini kemarin sore di Belawan. kan diri, dengan p
"Banoearan, telah dapat kelfilakaan jang
diatoer
lebih
doeloe
dengan
toke Kedai
Seorang Indonesier, jang terkenal: memerachir dengan tiwas djiwanja.
jang hendak membeli sgmsoe ioe.
gang
berbagai-bagai
pekerdjaan/“soedah
'
-Itoe orang toea nama Labai Mansoer mengalami sesoeatoe kedjadian jang menleh Landgerecht perkara ini ditolak,
/ “alias Adjo asal dari Priaman waktoe medengan
membebaskan Toke Kedai.
"langkah menjeberangi djalan spoor di- djengkelkan.
Toke kedai itoe menerangkan, bahwa
Orang
ini
loetjoe
djoega.
Hari
ini
ia
“ djambatan itoe soedah djadi kaget ketika djadi Crani, Besok ia djadi Goeroe Se- samsoe itoe dibeli oleh orangnja, dengan
| sekoenjoeng-koenjoeng mendengar socara
kolah. Lain hari ia terkenal sebagai Pe- maksoed hendak didjoeal kembali.
“kereta api mendatangi. Ia terdjatoeh ke- noelis boekoe tjerita. Tidak lama kela ada mempoenjai vergunning oentoek
(“bawah djambatan, tapi tidak masoek air
mendjoeal. samsoe, sedang boekti-boekti
moedian
ia
terkenal
poela
selakoe
posebab tempat itoe dioedjoeng djambatan.
jang menoendjoekkan ia memperboeat
krol.
Ketika orang dapati ia terbaring keliDemikian dari sehari kesehari, orang samsoe gelap tidak ada sama sekali. Lahhatan paha dan kepalanja loeka dan ia ini hidoep didalam keloetjoean. Pakean- gi poela tidak ada keterangan bahwa ia
' sendiri dalam keadaan pangsan. Bermoela njapoen loetjoe. Dengan satoe tjelana membeli samsoe gelap. .
Orang mengira jang Adjo soedah kena di-

monjet

hitam,

dilapis

ana ' peni
kota Medan,

Hina nga.

M'aloemat
Administratie :

kedai oen- teroes
bertambah
banjak.
han, orang
Dalam tahoen
Gemeente Medan
, telah lenjap. menerima kan
izin: mendirikan
telah melenjap- toemah ada 720 permintaan, sedang dalam

dari loear dengan

Dengan alasan ini si'Toke dibebaskan.
langgar kereta api, tapi setelah ia sejoe- jas koening, ia melantjoeng kesana sini.
—0—
man dapat keterangan dari ia sendiri apa
Dengan pakaian jang loetjoe itoe, ia
Derama
dalam
satoe pentjoerian.
jang sebenarnja terdjadi.
pergi ke Belawan. Di Belawan roepaJang ketjoerian diAdjo dibawa ke roemah sakit di 'Gan- nja ada poela seorang jang loetjoe. Orang
toedoeh mentjoeri.
itoe
soeka
memperolok-olokkan.
la
roepating, tapi setengah djam sesampai disana
nja melihat siloetjoe dari Medan datang
Seorang soepir namg' K. pergi dengan
"Ha menoetoep mata boeat selamanja.
»kedjadjahannja", ia merasa ngiri.
—0—
mengenderai kereta angin kedalam seDengan gagah ia menghampiri Indo- boeah
kedai Tionghoa di-Kampoeng
Kepala menoesia'jang soedah dipotong.

kwartaal Ha

soedah

diterima

sadja dalam tahoen ini

70

dari selama kwartaal
toen jang silam.

permintaan

pertama

Moelai

hari ini dan seteroesnja, oen»

lebih toek menjenangkan toean-toean Langga-

dalam ta- nan kita disebelah Pangkalan Berandan,
soedah
kita angkat Agent kita disana,

Begitoe banjaknja roemah bertambah, jaitoe toean Mohamad Noech,
tetapi. dimana-mana sadja kita melihat
p/a B.P. M.
roemah ada berisi. Soesah djoega menMaka siapa sadja toean-toean jang be-

tjari roemah kosong boeat disewa.
Tapi, meski begitoe, menoeroet rama-

rasa berkeperloean perhoeboengan dengan

Toko

dan Drukkery Serta soerat kabar
lan kita, dalam beberapa boelan lagi ini, kita Sinar Deli, kepada toean ini daakan moelai poelalah diantara roemah- patlah dipenoehinja kehendak toean itoe,
toemah itoe berkosongkan sebab penga- seperti: mintakkan djadi langganan soetoch kesoesahan economie jang sedang rat kabarkita, pesankan barang tjetakan,
mengantjam sekarang.
masoekkan Advertentie dan menerimakan
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wang oentoek peroesahaan kita terseboet.
Pembatasan pengeloearan karet.
Medan, 11 April 1930.
Dari Den Haag Aneta kawatkan, bah-

wa
Nederlandsche Rubberproducenten
menerima kawat dari Rubber Grouwers leh dikira. Ini, tentoelah baharoe ongkos
Association,
boenjinja seperti berikoet: jang dengan sekaligoes sadja, dalam mana
Satoe
circulaire soedah dikirim jang tidak poela masoek harga roemah-roemah
boenjinja seperti berikoet:
sendjata-sendjata jang roesak.
'
Rupber Grouwers Association meneSemoeanja ongkos-ongkos itoe tentoe
bahwa reka-reka boeat kerdja tidak koerang dari 250 millioen roepiah.
nesier jang datang dari Medan,
dengan Madras. Keretanja di
kannja dimoeka tangkan
Satoe pemboenoehan
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bersama-sama antara Commissie-commisgagah
ia
berkata:
,,hei,
akoe
ini
ada
kedai,
sementara
ia“aflptak
ini
dan
ito
jang gelap?
sie
Nederland
dan
Inggeris
sekarang
soeHoofd Rechercheur,
kau tahoe? Akoe dalam kedai.
Politie
toekan
g kuntau......?
Pada hari Rebo malam jang baroe laloe, maoe periksa kau poenja koffer, ajo boeRoepanja ia masoek kekedai itoe soedah dah lebih dari 80 pCt. j. bersetoedjoe daPoekoel 7 pagi-pagi beberapa hari j.b.I.
koetika doea agent Veldpolitie lagi mela- ka !"
diintip oleh seorang toekang tjolong kereta 'ipihak pertanaman orang Eropah di In- soepir auto B.B. 1546 memperhentikan
koekan patrolie di-Padang Simiak, negeri
Siloetjoe dari Medan menjerah kalah. angin. Baroe sadja sedikit matanja tersi- donesia dan didaerah pemerintahan Ing- autonja di Simpang
Empat Kampoeng
'Goenoeng, onderdistrict
Pariaman, ma- Ia menjerahkan dirinja diperiksa.
lap, pentjoeri teroes menjambar kereta geris.
Gani
hendak
isi
gasolin
e dan sylinder
reka dengan terkedjoet soedah menemoei
Mereka mengira bahwa djoemlah jang olie.
Kemoedian si Hoofdrechercheur pergi, angin itoe dan dilarikannja menoedjoe
satoe kepala menoesia jang soedah ber- dengan tertawa didalam.... peroet.
soedah bersetoedjoe menghasilkan karet
ke Medan.
Roepanja sesoedah abang soepir selesai metjerai dari toeboehnja.
Orang kedai melihat hal ini laloe kasih lebih dari seperdoea dari hasil karet se- ngisiminjak
Tiada lama kemoedian, siloetjoe dari
itoe, ia poen meninggalkan auPertemoean itoe penting, adalah
didoenia.
tahoe kepada soepir.
tonja
lantara
satoe rimbo, dekat sana, dan roepanja Medan mendapat keterangan dari pihak
n terpaksa.... hendak maoe
Comite rubber Nederland mengirim
Dengan tidak pikir pandjang, teroes ia
itoe kepala ada kepala seorang perem- Politie, bahwa orang jang memeriksanja melompat keatas seboeah kereta angin soerat kepada orang-orang Indonesia jang boeang air
Politie datang! Kowe melanggar. geitpe, boekan Hoofd Rechercheur. Ia se- jang terletak dimoeka kedai itoe djoega, mengoesahakan karet, dimana dinjatakan
poean.
benarnja
terkenal
seorang
jang
loetjoe
menteverordening. Minta rybewijs !“
soepaja penjadapan karet dalam boelan
Tapi siapakah orang itoe jang bertjikepoenjaan orang kedai.
boeat
di
Belawan.
»Saja
tidak salah abang !" kata soepir,
Mei akan diperhentikan, sementara dalam
laka sampai sekarang belondjoega dike-

tahoei, dan didoega didalam haliniada
terselip pemboenoehan
jang gelap.
Politie lagi melakoekan pengoesoetan
“dengan terliti, dan diharap sadja ini per-

kara soelit akan bisa dibikin terang dengan

lekas. (Sinar Sum).
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Ketjilakaan dalam permainan.
(Corr. S. D.) Sebagai dalam verslag
kita ada toetoerkan, ketjilakaan jang didapat oleh Tinggal ada begitoe roepa.
Ia poenja keliling mata kiri biroe betoel
seanteronja, sementara satoe bengkak ada

Ia kedjar sekoeat-koeatnja pentjoeri itoe
Siloetjoe jang loetjoe mesti menange sambil berteriak-teriak mengatakan ,pengoeng keloetjoean itoe, kabarnja akan me- tjoeri." Pentjoeri itoe berpoesing kembeli
masoekkan pengadoean, sebab ia merasa arah ke Padang Boelanweg, sedang sisoetertipoe diloetjoe loetjoekan dengan mem- pir bersama politie soedah mengedjar dari
pergoenakan nama dan kekoeasaan Politie, belakang. Tiba pada satoe tempat jang
agak lengang sedikit, pentjoeri itoe poen
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kelihatan dekat itoe mata dan pipi. Ia
mendapat kemenangan.
poenja gigi katanja ada terasa sakit. DaDisebelah roemah itoe, ada tinggal seDrama itoe boekan berachir disitoe sadanja kelihatan semoea merah. Semalaman orang bernama S. Ditempatnja ada meitoe ia diverband oleh dokter dan seolah- nompang seorang bernama A., jang peker- dja, tetapi sipentjoeri bersama “kereta
olah ia tida bisa berdjalan dengan baek djaannja tidak ada, selainnja mendjadi angin tjoeriannja tentoe dibawa kekanmeski djoega dalam kamarnja hotel.

koetoe

toor politie. Begitoe djoega bersama-sama
dengan sisoepir jang ketjoerian itoe.

djoedi.

A. Diperiksa oleh Politie, dan ia meDari tanah lapang ia begitoe parah,
Tapi
disana, dimoeka politie soedah
ngakoe atas perboeatannja. Kain-kain itoe
sampe ia dinaekin oleh orang-orang keapoela berada seorang Tionghoa memberi
digadaikannja
diroemah
gadai
di
Medan
tas auto dengan digendong antara siapa
rapport bahasa kereta anginnja dilarikan
dan di Bindjai.
oleh Mr. Koesoema Atmadja.
oleh seorang pentjoeri kereta angin. Jang
Diwaktoe berangkatnja kemaren TingRoepanja ketika L. tidak diroemah, ia meraportkan ini ialah grang kedai j.tergal soedah baekan sedikit, meskipoen itoe
tanda biroe dan bengkak kelihatan dan
kentara sekali. Ia poenja mata katanja
soedah djadi silo dan kita rasa itoe sebab

telah memasoeki

Chabar
Fabriek
Seorang

Kota
Samsoe.

perempoean Tionghoa
ditangkap.

roemah

itoe dan

mela-

koekan pentjoerian.
Ia sekarang ditahan oleh Politie.

bengkaknja belon lagi ketjilan.

Tinggal poenja djalan sampe koetika
maoe naek kapal masih semponjongan.

boelan

Juni dan Juli akan disadap seba-

gaimana menoeroet biasa sadja.
Algemeen Landbouw Syndicaat dan
A.V.R.O.S. dimintas soepaja soeka mendjalankan controle (pemeriksaan).
——
Seorang
gadis
Voor
Indier didjoeal.
melompat dari atas kereta angin dan maTanda Negeri tidak aman.
soek kesemak-semak dipinggir djalan.
Atas perintah Magistraat disini, tiga
Banjak pentjoerian.
Kereta angin itoe ditinggalnja didjalan. orang Voor Indier Sheks soedah ditangkap
Beberapa hari jang laloe, L. pendoePolitie datang mengedjar dan dapat dan dimasoekkan ketahanan preventief, didoek dari Djalan Amalia, merapportkan menangkap pentjoeri itoe dan beberapa sebabkan mereka tjampoer dalam pendjoea
kepada Politie, bahwa dari roemahnja te- persenan dikasih sedikit kepada pentjoeri lan seorang anak gadis bangsanja oemoer
lah lenjap beberapa lembar kain dan ba- itoe bocat oepahnja, sebab dalam per- kira kira 12 tahoen. Orang jang pertama
djoe.
lombaan lari itoe boleh dikata ia tidak ditahan, ialah jang mengambil gadis itoe
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Toekang

pada politie.

Karena itoe sisoepir

djoedi di kampoeng

Madras.
Sesoedah berkali-kali kita toelis, tentang pendjoedian di Madras, tiga orang
Tionghoa jang sedang berdjoedi disana,
telah

seboet.
Oleh
sisoepir diterangkan bagaimana
doedoeknja perkara jang sebenarnja ke-

ditangkap oleh politie.

Tadi pagi mereka dihadapkan kemoeka
Landgerecht, dan dihoekoem masing-masing sepoeloeh roepiah denda.
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Merampas didjalan oemoem?
L. datang mengadoe kepada Politie,
bahwa
oeangnja sedjoemlah f 50 telah
dirampas oleh G. di Soengai Kerahstraat.

tidak

dikenakan

perkara apa-apa, melainkan kereta angin
orang kedai haroes dipoelangkannja kepada jang berkedai dengan oetjapan se-

| DARI PERGAOELAN:

telah ditangkap sekoempoe-

memasoekkan

versnelling

auto

Siantar.

Abang politie panas! .Ia kedjar itoe
auto seraja berteriak-teriak dari belakang:
»Tangkap! Tangkap !"
Lain politietahan itoe soepir bersama-

sama dengan autonja.
Si politie jang mengedjar,

belakang
han

datang dari

ia tiada dapat

mena-

am-rahnja, teroes sadja mempergoe-

nakan s.etoepet bangkahoeloenja

menempelengi

siaban

Ir tadi.

Soedah habis dome baroelah itoe
atas nama jang soepir dipr »ces-verbaal dan dibawa ke-

dari India Inggeris, dan
menjoeroeh dianja, ia membajar f 4000.kepada orang toca anak itoe.

Orang jang tertangkap
sebagai

tengkoelok

orang jang ketiga

Kita beloem tahoe bagaimana
ialah hannja perkara ini. (Persato kesoedaea n).

kedoea

dalam

hal

ialah jang

ini dan

membajar

harga anak itoe. Tetapi sebab teroes
halangi oleh politie tidak djadi lagi
terimanja anak itoe. Sekarang anak
ditompangkan diroemah
luitenant
Bengaleezeen. (DCrt).

Ganti

kantoor politie.

didiitoe
Ber
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Gouverneur van

SPORT.
'Medan Sport versus Internationaal,
Esok di padang Hakkastraat bakal di

Sandick.
lakoekan pertandingan competitie Ie. KlasD. Crt. mendapat kabar, bahwa jang se antara Medan Sport dengan Internabakal mendjadi ganti Gouverneur van fionaal itoe bekas champion dari MeSandick
disini, ialah toean H. E. K. lan.
Ezerman.
Sebagaimana
dikabarkan toean
van
Sandick akan pergi verlof sedikit waktoe
ke-Eropah. Sekembalinja nanti dari sana,

Kedoea belah pihak keloearkan spelernja, jang paling koeat dan tanggoeh.

Padang

voetbal tentoe akan penoeh,

karena maoe tahoe siapa jang roeboeh
dan djempol dalam pertandingan ini.
| ipendirian kedoea djempolan ini, ija-

lamat dan terima kasih dan kereta angin ia tinggal disini bocat 18 hari sadja, kejang dilarikan pentjoeri itoe ditahan di- moedian ia berangkat ke-Betawi menekantoor politie bocat boekti, sedang si- iima djabatannja sebagai lid Raad van
lah :
pentjoeri tentoe sadja ditompangkan diIndie.
roemah penjimpanan orang Boemipoetera
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LV.C.
dikota ini menoenggoe
perkaranja dipeMemberikan keterangan palsoe
Kamaroeddin
riksa.
Ahmad
Saibir
dalam hal belasting.
sin jawa
Sjarief
—
Ramli
Mansjoer
Tadi pagi Landraad Medan, telah meBeloem djoega djera djeranja.
O.K. Adram Berahim Ahiiad T.
meriksa perkara Harnamsingh jang diSoemadi
Kemarin sebocah auto vracht B. K. toedoeh telah memberikan keterangan Amtnoeddin
“0
8284 jang datang dari Belawan menoe- palsoe dalam hal pentjahariannja, dengan
djoe arah ke Medan, tiba didekat Station maksoed soepaja djangan berat dikena- Ali T.Noor Adogng R. Tobing Wondo
Titipapan soedah mendjoeloer keparit.
Sajuti
Kassim — Halim
kan belasting.
Jang mengganggoe perdjalanannja tidak
Tadi telah diperiksa 16 orang saksi,
Otto
Hardjo
ada satoe apa, karena baikpoen auto atau jang menoendjoekkan berapa pentjahaKemis
kereta lain lain tidak ada berselisih de- rian jang sebenarnja dari pesakitan.

G.ditjari. Ia dibawa kekantoor politie.
Pagitadi, oleh Politie dilakoekan soeaIa
moengkir
melakoekan
perampokan.
toe pengepoengan diroemah seorang Tiong
Betoel
ia
ada
menarikkan
boekoe
notes
hoa
di Frederick Hendrikstraat, sedari
kantong
L.,
tetapi
pada
ketika
itoe,
bab didoega disana ada fabriek samsoe
sebetoelnja ia meminta oeangnja pala L.,
gelap.
Dimoeka dan dibelakang roemah Tan jang soedah beberapa lamanja tiada di- ngan auto itoe didjalan tefseboet.
A Boen dikepoeny, sedang sebahagian bajar.
Tetapi dapat dipastikan, tak lain seSedang dilakoekan penjelidikan lebih babnja karena terlaloe kentjang mendjaPegawei Politie masoek kedalam roedjaoe.
lankan autonja, kebetoelan disitoe ada
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satoe pembelokan pogla. Karena kenPolitie mendapati 10 blik samsoe jang
Studie ke Europa.
tjangnja auto, soepir tidak sempat mesoedah dimasoek, dan beberapa banjak
Kemarin
telah
berangkat
ke
Europa,
moesing autonja menoeroetkan belokan
s perkakas, jang memenoehi satoe
lemboe, ketika mengangkoetnja toean Ho Tin Yien, bekas Hoofdredacteur itoe, hingga achirrja &ut6 terdampar keSumatra Bin Poh.
parit.
n
,
kekantoor Politie.
Toean ini akan meneroeskan peladjaranPenoempang
loeka
seorang
Tionghoa,
Di Datoestraat, kamarin sore, oleh Po- nja di Perantjis. Ia doeloe sekolah mesedang
sisoepir
tidak
mendapat
apa?
litie dilakoekan poela soeatoe penang- nengah di Shanghai, kemoedian bekerdja
Kalau
tjoema
begitoe
sadja
beloem
kapan. Disini telah dibeslag 2 blik sam- pada Sum. Bin Pohkira-kira setahoen
djoega
ia
djera.
-soe dengan 10 tong tapai.
lamanja.
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Seorang perempoean Tionghoa j. meKita oetjapkan selamat djalan kepada
Filiaal
Volksbank
di Tandjoeng Balai.
pemasakan samsoe itoe, ditang- collega itoe, dan bila kita bertemoe lagi
kap oleh Politie.
Dalam
vergadering
tahoenan dari Medengan dia, kita harap ia soedah sampai
dansche
Volksbank
jang
dilansoengkan
(Tadi pagi, Landgerecht soedah meme- ketempat jang ditoedjoenja.
kemarin malam, ada dibitjarakan maksoed
HO
"fiksa perkara ini. Tan A Boen dihoekoem
akan mendirikan satoe filiaal (tjabang)
Telegraafkantoor.
13 boelan pendjara, sedang perempoean
Moelai 1 April jt.l. Hulptelegraaf- dari Medansche Volksbank di Tandjoeng
1 Tionghor terseboet 300 roepiah denda.
kantoor
di-Lammeulo
'Lho'
Soekon, Balai.
Kedoea-doeanja memasoekkan gratie.
Meurendoe, dan Peureula, diboeka boeat
Maksoed ini timboelnja, kita rasa tenPubliek.
toe sebab melihat banjaknja crediteurcrediteur dari sebelah Asahan sana. Sebab
Moelai 1 April j.t.l. dienst kapal Soe- itoe bisa diharap tjabang itoe akan men1 Soeatoe boekti, bahwa negeri didalam rabaja-Radio, bekerdja seperti biasa, dan dapat kemadjoean disana.
““kesoesahan, ialah: pertama, banjak pe- dicega pada waktoe hari vrij, siang dan
sapi
m.
““kerdjaan politie: kedoea, banjak toekang
:
Medan
teroes
madjoe.
naa
minta, ketiga,
banjak orany jang
mang Fa moral dengan Medan teroes
21
Indangan jang tiada mempoerijai
Penangkapan
politie jang ditolak
joe,
tentang kepada
banjaknja
“pekerdjaan: keempat, toekang rekening
oleh Pa
ag
roemah-roemah bertambah. Tidak salah
smenarik napa8” .............
Beberapa hari j. ., oleh Politie di Poe- kalau didalam sesoeatoe kota, roemah
lau Berajan,

seraja

dan djalan teroes menoedjoe kota Pematang

teroes meneroes bertambah

bilangannja,

Karena perloe akan diperiksa lagi beberapa orang saksi, perkara itoe dioendoerkan sampai tanggal 2 Mei j.a.d.
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Peperangan mihjak.
Soemoer

minjak

ditoetoep.

Gratis

Advies.

..
Rahsia negeri.
Pertanjaan Langganan B. dari Pematang

boelan ini Siantar: Apakah jang dinamakan soeratsoerat rahsia negeri jang berhoeboe
'
akan ditoetoep, berhoeboeng dengan sebab dengan kesedjahteraan ?
toeroennja harga minjak jang berasal
Kabarnja pada penghabisan

tambang minjak di Paja Bilik dekatLangsa

dari persaingan itoe.
Pepagawai-pegawai Eropah dan Boemipoetera disitoe akan dilepas atau dipindahkan ketempat lain. Tjoema disana
ditinggalkan seorang mandoer dan seoppas boeat mendjaga roemah-roemah dil.
Sebagai diketahoei, koeli-koeli boeat
tambang

ini

ada beberapa

ratoes orang

Djawab: didalam kitab oendangoendang hoekoem oentoek Indonesia, ada'dinjatakan seterang-terangnja, apa - jang
dinamakan soerat-soerat cahsia
,
Ada diantjam djoega'dengan hoekoeman,
barang siapa jang menjiarkannja. «
Lebih djelas didalam kitab oendangoendang hoekoem dinjatakan :

Barang siapa jang menjimpan soerat radi Langsa, tentoe kelak kalau tambah ini
ditoetoep menjebabkan Langsa tambah hasia, peta: boemi, bagan, gambar atau
benda, jang bersangkoetan dengan pertasoenji.
hanan atau kesedjahteraan Hindia
Chabarnja tambang minjak di Soengei tentang negeriasing atau jang Belanda
Raja akan di toetoep djoega. Tapi be- hoei isinja soerat-soerat rahsia mengetajang demiloem dipoetoeskan.
kian itoe atau bangoennja
dan tjara mem—0—
boeatnja benda rahsia itoe dan kemoedian
Berapa ongkosnja perang Atjeh?
ia dengan sengadja mengoemoemkan-atau
Begitoelah seorang diantara pembatja mengabarkan atau menjampaikan soerat
D. Crt. bertanja kepada
soerat kabar itoe.

Hoofdredacteur

Oleh redactie soedah diberi

bahasa
wabnja

atau benda rahsia itoe kepada orang lain,

jang
djawaban

pertanjaan itoe tak dapat
dengan pesti. Tetapi
ia

-tiada

berhak

akan

mengetahoei

soerat atau barang rahsia itoe atau isinja,

bangoennja atau tjara memboeatnja sama
sekali atau sebagiannja, maka orang itoe
emongkos dihoekoem pendjara selama'lapanja
didjadapat

lan sarrisoe didalam seboeah kedai disa- bahwa
kota itdeg maujoe
begitoe menerangkan bahwa djoemlah
“
sementara
dalam
tahoen
1929 dan perang itoe sampai pada tahoen 1893 ada pat tahoen.

na,

Kewadjiban pihak jang memerintah, ia-

Politie menoedoeh, bahwa samsoe itoe

“ah: memperbaiki hidoep jang binasa itoe, dibawa oleh seorang jang tiada

dikenal

1930 ini dimana-mana tempat peri perdjalanan economie moendoer, tetapi boeat

10 millioen roepiah dan ongkos boeat 20

tahoen berikoetnja ialah 50

Patoet mendapat perhatian dari

millioen bo- hceloe kampoeng.

Peng-

itoe se- memboeka satoe pintoe bamboe. “Setetoesnjaia berkeliling pada roemah ketiilnja dan teroes menoedjoe kamar tempat
Kemoedian dikabarkan, bahwa penga- gadis itoe tidoer,
Dengan. hati-hati
koean- pengakocan Karim ada (menjata- ia
menoendjoekkan — bagaimana
ia
kan, bahwa ia didoega keras.empoenja memboeka lat dari djendela dan teroes
perboeatan itoe. Waktoe diatjoekan ba- memboekanja. Seorangpoen tidak jang
gaimana ia melakoekan pembongkaran tahoe bagaimona djalannja pembongitoe
dihotel Bakkering dengan
tidak karan ini, ketjoeali jang poenja perboeat
diadjak oleh politie, ia teroes mene- tan atau jang toeroet berboeat itoe.
rangkan dengan tidak berpikir lebih dahoeloe, bahwa djalan jang ia ambil, ialah dari halaman moeka menoeroet sam—0—
ping kanan
dari hoofdgebouw
menoedjoe kehalaman belakang dimana ia

Dimana Djalan Djaparis adalah seboe- mengakoe memboeat perboeayan
ah roemah jang “didiami ' oleh seorang dang' ia diakoei tidak bersalah.

nda. Soenggoeh poen perempoean ini

Sabaja nja sekian
sel
ARSOitagi
joengi orang
oran

laki-

laki pada malam Wa
"
1
Karena tempat itoe adalah pendoedoeknja orang baik sadja, seharoesnjalah toean
Penghoeloe kota Ma'soem menoendjoekkan

kekerasannja,

akan

memoesnahkan

keadaan jang kotor dalam ia poenja dja-

Chabar' Kawat.

Tan

jang tersangka

memboeat

hannja.
Pengakoeannja

Telf.

penganiajaan

atas dirinja mej. Bakkering itoe, bernama
Karim bin Abdullah asal dari Makassar
soedah mengakoe kemarin atas kesala-

Belawan
Atapweg

1119.

tampaknja sebagai

nja kedalam air dekat sluisburg.

Kemoedian

ia menerangkan poela de-

Telf. 42.

BERDAGANG

ia mengakoe dengan maksoed

apakala

nanti

ia akan

April

1930

kita

ada

| satoe

partij

No.

2 atau diborongkan |

ketahoean

Gn

Toekang
Bagi

0» @anan
koepiah

toean-tocan

memakai

tempahan.

jang

berkehendak

koepiah jang tjantik, memoeas-

kan hati jang memakainja, djangan loepa
datang, atau pesan kepada ahlinja, jaitoe

adres jang terseboet dibawah ini.

Segala roepa warna beloedoeroe jang
modern dan potongan jang menarik hati,
kita sediakan selamanja dengan setjoekoepnja. Kirimlah oekoerannja dan model
apa toean-toean kehendaki. Koepiah ka-|
sar ta'oesah toean mintak kita tidak ada
sediakan. Dan kita djadi agent obat-obatan

H.A.A. Hamid Medan.

S.M. Nawawi dan
Menoenggoe dengan hormat,

B. A. LOEBIS
Kesawan
MEDAN.

6

c».»

am.»

5—

000000000000000
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Boekannja omong kosong, dan
boleh tjoba bikin pakean sama
inisadres jang soedah terkenal:

ABDUL WAHID

Kleermaker Balistraat No. 6.
Telefoon No. 1426 --o- Medan
- Deli.

Ditanggoeng bagoes serta pas
potongannja menoeroet model

dan

kemaoean

orang zaman Se-

karang dan sedia kain-kain.

Diloear kota Medan kita
kirim dengan rembours.
Menoenggoe

mb

dengan

bisa

hormat.

000000000000

MOEHAMAD ASIE

Aedefoon No. Il69

roemah seperti:

4

"Meranti

4

Tandjoeng

, Tiang

kajoe

Balai,

laoet,

M. K. KASIMAN
Batikhandel & Lotendebitant
| Datoestraat 4 — Padjak Gantoeng5
Medan
8

0

KATJA MATA

dan barang

TJIN TONG

klontong

& Co, "artoroat No 3— MEDAN

Menjediakan

segala roepa katja mata.
Sanggoep periksa katja mata jang tjotjok oentoek kesehatan mata toean - toean
dengan ongkos pertjoema.
Boleh toekar katja jang

Selamanja menjediakan sepatoesepatoe jang soedah siap dan
menerima tempahan.
Segala matjam potongan jang

moerah |

terbikin

dari

ta'

tidak

Dan

oesah

keloear

oeang.

Keoentoengan

tjotjok

besar

lagi

dengan

bagi toean
- toean.

koelit Europa kita

bisa terima.
menerima

loear

pesanan

Djoega sedia: barang - barang klontong.
kita kasj rabat jang pantas.

dari

kota.

Boeat beli banjak

boleh

37

dengan hormat. |

35

Menoenggoe

Bioscoop

Ini malam dan malam berikoetnja
Pertoendjoekan

jang

paling

besar

dengan

hormat.

dangsa

Special jang berbitjara, bernjanji,
merdoe.

.Cameo
dengan

J. Harold Murray

Kirby”

bon di

dan

gambar) sewain compleet sama lampoe Electriesnja.

Norma

Satoe tjerita djaman doeloe kala kedjadian di

Balcon F.

Terris.

New

kesodalam

Tempat,

Ik belaka,
selanianja melawan!!

Menoenggoe dengan hormat.

kita

Pembajaran

Orleans

adakan ,,Bioscoop” (komedi

direken paling moerah atau boleh berdamai.

dan

auto

lain-lain.

Pasar Malam.

Telefoon

fabriek:

No. 491 —

& Co.
Royal

Bioscoop)

Medan.

MEDAN'S WARENHUIS
MEDAN

DISEDIAKAN

Amerika

OTanoano payetan,

boleh tanja sama :

Makaustraat (dibelakang

AWAS.|
Keloearan

Electrisch boeat keperloean

merk : THONG

dan kedoea 9.30.
Pertoendjoekan pertama poekoel 7
51
000000000000000 000000000000000

LEKAS

AUTO

BIOSCOOP ONDERNEMING

3.60 Stalles F .2.40 Klas I. F. 1.20 Klas 2. F. 0.75.
(Inc. Belasting.)

Lampoe
Keterangan

Awas,

Persediain baroe dari
VERGUNNING

soedah

Dan djoega ada mempersewakan: VRACHT

meranti

dan perkakasnja semoea dari kajoe

Oostkust,

Filmnja disediakan jang kotjak-kotjak dan ramai.

kajoe

Kassau,

Awas !!

Moelai dari sekarang oentoek keperloean kebon-ke-

dan daerahnja. Satoe drama jang amat menarik hati di atas di
Soengei Missisipi dan banjak pemandangan jang logar biasa, dari
pakean-pakean diitoe waktoe dangsanja beserta Music.
Didahoeloei oleh satoe gambar pemandangan jang berbitjara.
(Fox Mevietono News). Seperti di Oergen: tempat perkoempoelan Cowboy dan Indian. Sport dan lain-lain,

Harga

Awas !

serta musics jang amat

Kedoeanja bintang film dari Fox jang terpilih pandai dan
hor, soearanja jang amat bagoes penonton dapat dengar
ini Film.

Awas,

Onderneming
——

dan loear biasa: Satoe Fox

Dan

zink Cement, Batoe peras) Kapogg
kaleng, minja
goni, kapoer
kapoer
ng sedia
ditanggoe
aja
eelhngkap
“ Ba
kas mendirikan roemah-roemah.
Kalau sadja datang membeli kepada
, pestilah moedalnja roemah meadjadi

&

36

0 Ga

TOKO

Medan.

mendjoeal| roepa-roepa

(Sedia

|

Medan.

Medan.

Movthandelaar -- Toko Spoorstraat Oedjoeng

“5.

hormat,

AMA T
Modem Coiffeur,

DELI-BIOSCOOP

orang
- orang jang

Advertentie|
“

Menoeggoe

| kirim per Aangeteekend.

moeng-

kiri pengakoeannja itoe soepaja ia lepas.
Dan lain hal boleh djadi ia tidak waras otaknja, dan ia poera-poera seperti
jang berboeat kedjahatan itoe, sebagaimana soedah banjak kedjadian, sehingga

kemoedian

663

| roepa-roepa

ia soedah tjoekoep men- (2

dapat tempat j. pertjoema,

Tel.

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

djoeal

njonja-njonja dengan

ini

| Persediaan tinggal sedikit lagi.
Toean pesan ini hari, ada
| lebih baik dari besok!

Menoenggoe kedatangan toean-tocan

1888 — 1930.

berdiri moelai

|
|

ngan lain ketpsangan. Politie beloemlah | dengan harga jang sangat moerah di- |
memoetoesk:fi
bahwa boekan tidak ber- ''harap pada toean-toean dan angkoe- |
salah, tetapi ia mengakoe hanjalah dise- |langkoe datang ditempat kita jang ter- |
babkan
ia lapar dan ketiadaan roemah | seboet diatas bocat persaksikan sendiri. |

djadilah

—

Kesawan No. 79

oekoeran jang terbikin |
loleh Fabriek N.V.S.H.M. Singapore, |
sedikit ia kebingoengan.
dengan harga moerah.
|
Kemoedian dikabarkan, bahwa meskiDjcega selamanja :kita ada persediaan |
poen jang tersangka, Karim bin Abdullah
kajoe laoet, roepa-roepa
oekoeran. |
soedah mengakoe teroes terang jang
Anak kajoe, bamboe Siam, atap Nipah
memboeat
penganiajaan itoe, beloemlah
|
dan lain-lain.
lagi tjoekoep boektinja. Begitoelah ia me|
Moelai
dari
sekarang
sampai
16
|
nerangkan bahwa pisau itoe dilemparkanitoe

lain peratoeran

Harga 1 boengkoes KRAMAS F. 0.15,
dan

banjak,

|| waktoelah — ada
djalannja.
Tjoekoep kirim Postwissel sadjaf 17.50.— Lot kita akan

,NIO TJIANG SENG"

HADJI MOHAMAD TAIB & SONS |

Penganiajaan mej.
Medan
Il
Bakkering.
Paleisweg Soekaradja.
Weltevreden,
Il April. Orang

dan kalau menghendaki
boleh berdamei.

wang

| .poenjai

nement kepada kita jaitoe 1 boelan 2 Kali
pangkas dan 2 kali tjoekoer — F. 1.50,

Ga

SEPATOE,

TOEKANG

| Tocan-toean jang ingin mem-

pada tocan-tocan jang berlangganan Abon-

89 Wilhelminastrat ”— —

————

Aneta Radio. | FIRMA

Moelai ini hari dan seteroesnja kita adakan satoe Beo
dari satoe boengkoes
OBAT KRAMAS (Tjoetji ramboet) ke-

M

Advertentier

Katja Mata

Awas!

katjanja, sehingga penglihatan terang seperti sedia kala.

Semoea Modernetijd sekarang.

kita,

Tempat

toean-toean

datang

moeda

beladjar

beladjar diboeka siang

Beauty, (menjantikkan

Minjak

ii

moeka)

ramboet

(centoek

memandjangkan

ram-

boet dan menghitanikannja serta mendinginkan kepala.
Syphitis (penjakit perempoean, keloear nanah darah
kctor dan

perasaan tidak-enak).

Obat Medjen
sadja).

SENG & Co.

KIE HOEI

TOKO KATJA MATA en TOEKANG GIGI.

(tjoekoep dimakan doea boengkoes

27

TELEFOON No.

No. 24

LUITENANTSWEG

MEDAN,

1297

Djika

toean dihinggapi oleh sematjam penjakit, djangan

toean

toenggoe

pada

malam tiga kali dalam satoe Minggoe. wang sekolah f 5.— satoe
boelan. Cursus diadakan tiap-tiap
doea boelan boeat examen.
Keterangan lebih djaoeh mintalah pada

5

Menoenggoe kedatangan toean-toean dengan hormat.

memakai mesin toelis dengan ketan sepoeloeh djari.
toea

1930

31 Augustus

sampai

da

Segera

0000000000004 00000

7

4

The Methodist Typewritingschool
Kapiteinsweg 9 Medan Telefoon 1394.

termasjhoer teroetama di Soematra Timoer

MEDAN

akan

bila dihinggapi penjakit,
datang

mengoendjoengi

Kalau tidak baik oeang dikembalikan.

KETJAP TJAP MATAHARI

DIIKAT DENGAN "MAS DJADI
PERHIASAN MODERN.

toean,

diselakan

tanggal 9 September 1923.
jalah

BRILLIANT dan INTAN

mentjari tabib jang dapat mem-

atau kenalan

mendapat poedjian (diploma) dari

MALAM

mendjadi besar.

Oleh sebab itoe, djika toean, atau familie toean,

144

PASAR

toean

itoe sampai

kita ada mempoenjai soerat soerat poedjian, mempoenjai
soerat-soerat boekti, beberapa banjak orang jang telah
disemboehkan dari penjakitnja jang
berbahaja,
jang
berada diantara hajat dan mati.

(empt poeloeh tahoen)
Telah

penjakit

beri pertolongan bagi toean.

000000000000

40

S. RB. RAM

Djagalah tjap jang toelen, jaitoe:

— Thabib British

India.

Wilhelminastraat 115
Telefoon No. 1326.

dan

njonja -njonja

1. Pakai toetoep kaleng merah

Medan

dikepala botol.
TEPEKHONGSTRAAL |

MEDAN. DELI.
SAT LAMA

2. Pakai toetoep dak merah di
kepala botol. “

Kak

Boleh da@#t beli disegala tempat:
Pesanan bole djoega dengan rembours:

54

Jang poenja fabriek

WENG
Toapekongstraat

SENG
Telefoon Nos. 403 & 567.

MEDAN

16

000000000000000000

000000000000

Gebroeders A. M. MAARTHA
Ambonstraat

Menerima oepah, dan sedia djoega jang
soedah

Sedia

Moelai

siap.

bermatjam - matjam

permata.

1930. Kita poenja

dengan Huurkoop,

Firma terse-

kita terpaksa mentjari
merk jang lebih bagoes dan
ijaitoe: Ultraphon jang termashoer antero Doenia.

TOKO

BROS

-' Toekang mas dan
Kapiteinsweg No. 43 —

February

segala barang

5 dan 10
&

Teroetama Gramaphoon merk Odeon dan Plaat dari segala lagoe.
Atas segala permintaan dari kita poenja langganan sekarang

tidak setoedjoe dengan barang jang
disoeroeh bikin, wang dikembalikan.

en

& Co.

12 Telefoon 1154.

kali ansoeran.

PERDJANDJIAN:

EDWIN

dari boelan

boet mendjoeal

Toean-tocan

Pakaian jang kotor soesah ditjoetji kalau ditjoetji sen-

terkenal

diri mendjadi loentoer atawa

Veer

nja.

2

pakket.
togan.

Ultraphon, Maartha, tidak oesah kasi poedjian, Ultraphon, tjoekoep dapat poedjian dari segala soerat Chabar Be-anda seperti :
De Maasbode
De Haagsche Courant.
De Telegraaf.
Het Vaderland.
Het Haagsche Volk.
Residentiebode.
De Avondpost.
en
De Nieuwe Courant.
.
Lebih djaoeh, kalau toean ingin hendak mempoenjai barang
Kwaliteit dan bagoes, lekas bikin perhoeboengan pada kita
poenja Fierma. Kita kasi djoega dengan ansoeran (Huurkoop) seperti

. Batjalah
.Sinar
- Deli"

Odeon.

Prys Courant di kirim Graties.

soedah hilang dia poenja

warna. Kita sanggoep tjoetji kering matjam baroe,
pakai obat-obat 'idak roesak dan toekar warna kembali. Diloear kota toean kirim sama Bestelgoed, Post-

Ultraphon, Gbr: Maartha & Co. sekarang berani mendjamin (Grantie) atas kekoeatan mesinnja teroetama dari perkara

intan ”—
MEDAN

Saja

pak jang baek, saja kirim kembali adres
.

THE GLOBE Chemische Wasscherij
Huttenbachstr. No. 4

MEDAN

10

00000

Goentingan atau potongan

»C

0

pakaian jang paling bagoes dan netjis, tjoema didapat

RN

F

I

E

L

pada:

Ds.

Kleermakerijj.
Kleedermakerij
en
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 dam Iain-dain,

M———?

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
“"KESAWAN

00000

#1

Syrup Sohbet Djiwa (sakit batoek, dada, napas
sesak, batoek kering, asthma, koerang darah, demam Ff:
lama, koerang koeat kepala, sakit djantin).
Obat:Mata (Oentoek segala matjam penjakit mata,
dengan obat disapoe dari loear).

siapa-siapa toean-toean jang" beli katja mata dari kita akan kita
kasi persen satoe pasang katja, matjam mana jang goean-tocan
soekai, djoega nanti perkara onkost memasang kita vrijkan.
Siapa-siapa toean-toean jang penglihatannja koerang terang,
soeka tolong pereksa dengan tiada memoengoet onkost.

MESIN TOELIS.
Soeatoe perkakas jang bergoena
olehygebab itoe
kaoem boeroth, kaoem saudagar,
ja! Siapa sadja, moesti tahoe
iselakan

1 Maart

djoega moelai

Dan

Dizaman tjepat kaki ringan tangan
perloe

dan

Paris

Jang Termasjhoer.

Moelai ini hart kita baroe-terima perkakas boeat pereksa
perekmata jang model baroe. Perkakas ini kalau dipakai boeat
an
'sa mata jang koerang terang bisa kita djamin tjotjok

Awas

Pa

SANGGOEP ' MENJEMBOEHKAN«'

Sas'Awas Batja Teroes sum
Toko

-

88 MEDAN

TELEFOON 266

Tel. No. 796 .

3

Djika mereka itoe tidak dapat -dihinperarakan kaoem Hitidoe dilangsoengkan itoe ditanda tangani dan conferentie itoe
akah
Tepe- dimoendoerkan dengan satoe perdjandjian, darkan, maka penghasilan kapas.
kong Rama berdjalan disepandjang djalan. bahasa Perantjis, Italie dan Inggerisboleh mendapat kebinasaan.

dimana satoe kereta besar dengan

Politie menghalau orang banjak dengan meneroeskan pertjobaannja oentoek men-

(Sebagai

tjapai satoe perdjandjian jang bertjotjokan
tongkat.
1
Sekarang soedah terang. ada 26 orang dengan perdjandjian jang soedah diperoleh
Japan dan
Hindoe dan 2 orang Paria jang -menda- antara Amerika Sjarikat,
Inggeris.
pat loeka.

Tahoen ke I INGGERIS.

EGYPTE.

—

Lembar

kedoea.

.Chabar

Kawat

NEGERI-BELANDA.

Pertjobaan pelajaran kapal ,,Joh. v.
Oldenbarneveld”.
Aneta Radio.
Familie keradjaan
Dienst oedara Holland - Indonesia.
toeroet kekapal.
Den Haag, 10 April. Dengan officieel
Den Haag, 10 April. Familie keradikabarkan, bahwa lapangan penoeroenan djaan bersama Gemeenteraad pada tangdi Britsch Indiz soedah diboeka.
gal 29 April akan toeroet berlajar dengan
kapal Johan van Ordenbarneveld sampai
Penerbangan kem- di Timuiden.
bali boelan OctoBerhoeboeng dengan sebab familie kober.
ningin toeroct berlajar itoe, maka raadsDen Haag, 10 April. Berangkatnja fractie dari kaoem socialisten tidak soeka
post oedara pertama kali soedah ditetap- memenoehi oendangan itoe.
kan 2 October, dan berikoetnja 9 October dan kemoedian teroes-meneroes antara Haknja perempoean jang soedah kawin.
14 hari sekali, ketjoeali kalau waktoe
Protes njonja-njo-

'moesim

penghoedjan

lapangan penerba-

ngan di Britsch-Indie djadi tidak terpakai.
Oentoek Indonesia merdeka.

Den Haag, 10 April. Berhoeboeng dengan soeara pers di Holland dan Indonesia tentang niatan Noto Soeroto dan

nja kepada Hoover.
Den Haag, 10 April. Satoe delegatie
dari
njona-njcnja
mengirim — kawat
pada president Hcover boeat memprotest
terhadap pada deiegatie Amerika diCodificatieconferentie jang menjokong pada
artikel-artikel te-iang hak jang
tidak
bersamaan.

Toean2 ini
ngoempoelkan
goenanja boeat
jang baik bagi

Perlawanan kepadapemerintah.
Cuttack, 10 April. Poedjonggo pemimpin congres, bernama Orissa, Cuplakobasaan, seperti mendirikan soerat2 kabar bandu dan Chaudhurij soedah ditangkap,
tatkala mereka pergi ke Balsore

harian jang baik.

Pertama kali kedoea toean-toean Raden
Mas Notosoeroto dan Frans maoe mem-

rintahkan

kepada

kepala

'meme-

vrijwilligers

boeat melawan oendang-oendang garam.
persaksikan dahoeloe dari publiek bang, Moerid-moerid sekolah dengan keadaan
sa Belanda akan kepentingan ini dan ke- jang hebat meninggalkan sekolah-sekolah
moedian memoeat propaganda di Indone- dan berbaris-baris didjalan-djalan.
Satoe comite pendjaga soedah
dibasia boeat mendapat bantoean goena bengoenkan
oentoek
mendjaga
djangan
timkerdja bersama-sama.
Propaganda vergadering.
Ned. Ind. Verbond.

dari

Gandhi.

land termasoek dikepala lijst Amerika.
Rapport itve menjatakan Standard itoe
ialah keperloean jang sangat penting bagi industrie. Sebagai tjontoh adalah band

Dalam

ada

hadir

generaal

vergadering

propaganda

gouverneur

Swart,

van

itoe

Heemstra,

generaal van Terwisga,

bekas minister Treub, dr. Nederburg, dan
bekag minister De Visser. Toean jang
terseboet kemoedian ini, atas nama aanbevelingscomite menoendjoekkan mak:
persatocan jang mengehendaki soenggoeh
soepaja mengadakan propaganda diwaktoe ini. Ia mengatakan bahwa toean-toe-

an pembitjara mengehendaki soepaja tem-

topi

jang

diperboeat

mereka

sendiri) jaitoe , Gandhi

itoe terdiri

dari

pada

150

matiamnja.

Satoe model diinginkan
soepaja dapat
ditjoekoepkan keperloean keradjaan jang
berserikat ini sahadja (jaitoe Engeland
dan Terland).
»Pengakoean seloeroeh keradjaan Ing-

geris terhadap standard biasa dan

PERABOT-PERABOT

DDUKKERU

oeroesan techniesch adalah

IM Toean
Hanja

4

niaal dan perdamaian doenia. Ia menoendjoekkan- kesoesahan di Indonesia disebabkan hasilnja asoetan-asoetan membentji, menghapoeskan gezag dan tindakantindakan jang menimboelkan keroesoehan,

parah

kelima

Brittannie

tentang

oeroesan

tidak perloedan

dapat

didikan dalam

toeroet

memaki-

ja me-

njokong Verbond oentoek mendoakan
werkprogramma

ji

berdjalan

dan

BOEGIS

jang toelen?! IN
JANG

TOELEN.

G. BOORHAN

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

ke-

saroeng jang

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.

Harga boeat pakain:

Saroeng
f 20-f

sama

10 April. Beratoes

27.50 dan f 35.—

Boeat didjoeal lagi:
Saroeng

seperti

diatas

djoega

no.

1:

perkodi

f

180.-

f 200.-

1 250- f 300.- f 500.- dan f 600.Saroeng

Boegis pakaian

/dat orang Sumatra .Roepanja hitam dan

oemoe,: &f 4- f 10- f 15.- f 20.- dan f 35.-

tidak dikehendaki

5

Saroeng Boegis boeat djoeal lagi: Roepanja hitam atau oemoe,
perkodi: f 65.- f 170.- f 200.- f 250.- f 400.- dan f 600.-

-

itoe ia maoe

Kita menoenggoe pesanan pertjobaan jang lekas dan diminta djangan loepa
tocan-toean toeliskan dengan menoeroet harga jang terseboet di SINAR DELI.
Langganan SETIA harga dan pembajaran boleh berdamai. MI LG

AA Aa”

59906

1

Loepa Darat

|

Ibeka pada tatkala terdjaai pertelabian

te- antara orang-or:

Dyah dalam pekerdjaan Indische Regeering:

dengan Paria di

Hindoe kaoem

kolot

jaitoe pada ketika

Loepa Laoet

ALANGKAH

ENAKNJA

»FATMA" Cigarettes
Meskipoen harga moerah tjoema 7 cents
bocat 10 bidji didalam kartondoos, tapi:

Kwaliteitnja

Baoenja

MODELNJA

baik.

haroem.

BERAKSIE:

Gift That

Oval dengan Straw Tipped.
n

L

Terdjoeal di antero tempat:

Toko
Ja

Gn

CG
CG
&

Samarinda dari soetera Shanghai no. 1: & f 10.- f 15.-

Bombay,

Bombay,

2

pada:

melawan.

10 April. Politie memboeat
dalam hoofdkwartier dari
Nationaal Congres dan menangkap secre. menerangkan bahwa orang-o:
taris Abidali, commandant -dari militie
natioanaal
di Mehrali.
Kaoem-kaoem
mengehendaki satoe radicalisme dan natiperempoean melawan
ionalisme ada kerdja bersama-sama berse- pada tatkala Politie memasoeki gedoengtoedjoe
dengan
haloeannja De Kat
Ccongres, tetapi mereka ini ditolakkesamping.
“Angeline.
boleh membangoenkan
Tanah djadjahan
Perkelahtan pasal
oentoek mengikat persatoe
agama.
saudaraan dan perdamaian. Spr. menga-

djak

ER - MEDAN

membeli SAROENG

V.

programma

jang soesah itoe: oleh sebab

IDERU.- TELEFOON 1500

seteroesnja.

armada, dalam mana dimasoekkan segala

bahwa

BOEAT KANTOR

karenanja.

Peroesak oendang
dihoekoem.
Patna, 10 April. Narayand Prasad Singh,
tadinja lid dari Wetgevend Vergadering

tanah

meroesakkan tanaman. (Red. S.D.)

KEPERLOEAN

SAMARINDA

jang kebanjakan dibangoenkan oleh koe- dihoekoem satoe tahoen pendjara disebablit poetih jang berboedi rendah, salah kan melawan oendang-oendang garam.
faham akan rasa kebangsaan, merendahPerempoean-perempoean
kan martabat regent-regent dan radja-raselamanja

disebelah

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

voorstelkan pada zetting jang bakal datang
tinja dengan ,,Gandhi-pet“ pada tatkala jang
akan dilansoengkan
pada awal
masoek dipasar kapas dan effecten.
minggoe didepan ini, soepaja perdjandjian
jang soedah diperoleh persetoedjoeannja
Penjerangan atas
congres Nationaal.

partij-partij itoe dan mengehendaki kerdja - Sekarang semoeanja ada aman ketjoeali penjerangan-penjerangan
terkadang
bersama-sama.
Toean Frans membitjarakan
soal kolo- terdjadi terhadap pada parija.

harga

itoe

belalang itoe tidaklah

toem- rampas kedoea boeah koeali itoe.
Chabarnja ada tiga orang jang loeka

poean dari
dirian doea keradjaan jang
bersatoe. Verbond itoe berdiri diatas dari

dja, dan ketiadaan

berapa

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

Italie.
Londen, 10 April. Dalam Lagerhuis
Mac Donald menerangkan, bahwa sore

Dalam congres Nationaat, Politie soedah
mendjalankan penjelidikan pada kantoor
congres itoe dimana ia merampas
sejang paling tinggi dari pimpinan.
Mas Noto Soeroto menerangkan, bahwa bocah mesin memboeat garam dan seKemoedian
vrijwilligers
persatocan pikiran keradjaan itoe perloe dikit garam:
boeat menghabisi akan seboet-seboetan melawan atas pembeslagan pada doea
»Lepas dari Holland”, disebalkkan per- bocah koeali tempat memasak garam,
himpoenan jang sekarang antara Neder- tetapi achirnja politie dapat djoega me-

pera Indonesia jang

belalang

sana. Disini

DERIJA T

hendak

SAROENG

radjaan itoe bersetoedjoe.
Apajang diperboeat
oleh Perantjis dan

Haag jang sebagai kedoedoekan

land dengan Indonesia itoelah aa

besar

5s

Pertjobaan-pertjobaan oentoek mendapat
satoe perdjandjian “antara kelima boeah
keradjaan itoe tidak diterangkan. — Hari
ini ada dibitjarakan beberapa pasal jang
penting.
Terhadap atas beberapa punten dalam

"pat bertoempoehnja propaganda ini ialah

di Den

ma sekali, Begitoelah besarnja ganggoean

binatang

KKERIJ PERTJA

speci

petten“ jang de- soepaja segala gedelegeerden membiarkan
ngan sebentar soedah dipakai oleh penberhoeboeng dengan peratoedoedoek anak negeri di Bombay. Sedang- di-Londen,
ran jang bersih darioeroesan orang Europa
kan saudagar-saudagar jang tadinja memakai serban, sekarang soedah menggan-

peladangan dihingga-

pinja, maka dalam sebentar semoea tanamtanaman moeda disitoe- habis poenah sa-

PEKERDJAAN TJEPAT DAN RAPI, HARGA MELAWAN
MEJIN BAROE DAN PERKAKAS BAROE BOLEH TJOBA
DAN SELAMANYA SEDIA BERMATJAM 3 KERTAJ DAN

Den Haag, 10 April. Bekas minister
matjamnja kapal2 dan dimasoekkan djoega
Bombay, 10 April. Satoe dari pada ha- pasal pengoerangan armada dengan tetap.
di Visser moelai memboeka propaganda
pertama dalam hotel de Tweede Steden silnja oesaha Gandhi ialah satoe djoemLebih djaoeh diterangkan, bahwa Pelah khaddar jang loear biasa banjaknja
di Den Haag.
rantjis, Italie dan Inggeris memoetoeskan,
(sebangsa

Djika sesoeatoe

tjahaja

lah karet jang terpakai di-Amerika Sjarikat.
Pasar-paser jang teroetama boeat band
Inggeris didoenia ialah Indonesia, Afrika
Selatan, lerland dan 'Nieuw
Zeeland,
sedang Argentinie, Spanje dun Duitsch-

diperoleh
perdjandjian
antara Amerika Sjarikat, Japan, dan Groot

Topi-topi

menoetoepi

bahwa

boel peroesoehan Ada empat orang jang hari ini soedah
ditangkap.

dapat

matahari, bagaikan awan roepanja.

75”, dari karet kasar jang 'dipergoenakan
didalam peroesahaan-peroesahaan doenia
fabriek band, atau 85 pCt-dari segala djoem-

Radio. gi antara ketiga boeah keradjaan itoe.

Aneta

bermaksoed djoega
mewang dinegeri Belanda,
memadjoekan pengaroeh2
Boemipoetera dalam ke-

disebelah

mendjadi toekang borong karet ka-

sar bagi Amerika Sjarikat.
Rapport itoe menoendjoekkan,

Frans memboeat actie, maka atas pertaficatie barang-barang jang seroepa
njaan Aneta, seorang dari lid Aanbevelingsini akan boleh mempengaroehi kemad,
Kemoedian dikabarkan, bahwa codifi- an dari inter-imperialen handel.”
Comite menerangkan, bahwa actie jang
menarik hati ini maksoednja boeat mintak catieconferentie menerima baik dengan
Rapport itoe mengambil pertimbangan,
bantoean dari tenaga orang banjak diln- 40 lawan 1 soeara akan rantjangan per- bahwa pemakaian boeat barang-barang
donesia dan dinegeri Belanda akan be- djandjian berhocboeng dengan haknja lain akan karet kasar itoe lain dari pada
kerdja bersama-sama, boeat melawan se- kaoem perempocan jang soedah kawin. fabriek-fabriek band, teroetama ialah mesgala peratoeran pemerintahan jang berla- Jang tidak setoedjoe ialah Amerika sebab ti dinanti akan kemadjoean peroesahaan.
menimbang akan keberatan-keberatan itoe.
koe sekarang atas tanah djadjahan.
Conferentie
armada.
Lebih djaoeh Aneta dapat kabar, bahwa
Londen,
10 April. Pada waktoe
Advocaat generaal djatoeh.
haloean t.t. propagandisten itoe sebahavergadering hendak ditoetoep hari ini,
gian besar diambil dasar dari pada boeDen Haag, 10 April. Mr. Royer, advokoenja De Kat Angelino jang terkenal caat generaal pada Haagsche Hoogge- dengan officieel bahwa satoe perdjandjian
itoe. Mereka bermaksoed menghidoepkan rechtshof terdjatoeh dari tangga istana jang lengkap soedah diperoleh tentang
kembali Nederlandsch Indonesisch Ver- Raad van Justitie hingga pahanja patah. punt-punt jang masih beloem selesai itoe.
Oleh pers memandang
hal ini sebagai
bondnja jang hampir mati itoe. 'Mereka
satoe tanda, bahwa djalan soedah meringin mentjegah pengaroeh2 jang berbahaja
deka oentoek memboeat perdjandjian baitoe baik dengan pedato2 atau poen dengan INDIA.

toelisan2.

itoe terbang

Pemakaian karet di-Inggeris
Ganggoean belalang.
dan lerland.
Londen, 10 April. Menoeroet sepandjang
Cairo, 10 April. Satoe koempoelan
boenji rapport dari Imperial Economic besar belalangj. beloem pernah kedjadian
Committee oentoek perniagaan karet jang sampai begitoe, terbang menoedjoe tanah
dikerdjakan bersih adalah pemakaian karet Simenandjoeng
Sinai dan mengantjam
jang beloem dikerdjakan itoe berlipat doea dengan
bahaja pada bahagian sebelah
kali dari empat tahoen jang laloe dalam hilir dari Egypte.
Keradjaan jang berserikat.
Keradjaan jang berserikat ini sekarang
masih

tahoe

5 15
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pembatja

tanah Mesir dan Arabia, belalang itoe
sangat banjaknja satoe kawan, dan mereka berpindah-pindah dari satoe tempat
ketempat lain. Ketika kawanan belalang

Ga

Auw

Pit Seng-Medan,

GI

OA

GAS

3 G5

Gioega jang djadi djoeragan, ' jaitoe jang

Indonesia

Puasa

koeli dengan “kasih

bajaran,

pada orang-orang jang bekerdja padanja,

serta voorschoot-systeem poen
tinggalan.
lap-tiap

Alimin dan Moeso.
Inilah ada nama jang boleh djadi sekarang soedah banjak diloepakan. tapi
toch masih tinggalkan riwajat jang tjoekoep besar boeat orang dengan
segera
bisa ingat, bahwa orang-orang jang pakai
itoe nama-nama pernah mendjadi kepala
pemimpin dari tahoen 1926, tapi belaka-

ngan keboeroe bisa singkirkan dirinja.
Berselang

doea tahoen

mereka

moen-

tjoel di Singapore, ditempat mana Alimin,
jang menjeroe sebagai orang Tionghoa
dengan nama Ah Lee, bikin persediaan
boeat terbitkan pemberontakan, tapi pemberontakan
mana beloem pernah ke-

djadian.

.

tahoen

ke-

diwaktoenja

“akan

moelai kerdja tjari' intan, lebih doeloe
bikin pesta, malahan controleur B: B.
di Martapoera ikoet datang pada pesta
itoe diboeka dengan officieel.
Satoe blik petroleum biasa boeat tjoetji intan ditjoetji dan dipereksa dengan
teliti. Sebab beberapa tahoen jang telah
laloe, diwaktoenja orang moelai. bekerdja
ambil intan, ada kedapatan satoe boetir
jalan jang bagoes terselip dalam itoe

!ONO-ONO
seperti Betawi dengan
Banten,
jang beloem diliat soedah diliat,
tjoba pikir...

(Batavia c, 8

tikoes djadi penganten.

. besarnja

Sawah tanam kelapa,
hari panas paritpoen kering,
wah, doenia soedah toea,
tikoes kawin sama koetjing.
Abang soeka
kantjing lima
abang kawin
soedah kawin

£. 2000.000.—
Hoofdprijs
dan

main djoedi,
tinggallah doea,
sama babi,
beranak koeda.

Per Lot
£ 12.35 franco

Menoeroet tjatetan jang diboeat oleh Ada boeroeng pandai terbang,
Kantoor Statistiek, pendapatan intan di soedah terbang hinggap kekintiir,
Borneo dalam tahoen 1925 hanja (52.000. koeda kawin sama abang,

(dalam kota lain
harga)

seuan tosan dengan selekas
- lekasnja

soedah kawin abang poen lahir.

Begitoelah dalam tahoen 1928 hanjadapat
20.000'— roepia sadja.
Itoe kemoendoeran hasil tidak sadja Pendekar-pendekar pena maoe bersatoe.
Tapi diini kota jang mendjadi poesatlantaran
tanah jang banjak intan soedah
Dikabarkan, bahwa tidak lama lagi di
nja pergerakan communistisch, roepanja
habis,
djoega
lantaran banjaknja hasil Jakatera akan dibangoenkan seboeah perMoeso berada dalam keadaan jang tidak
enak. Moskou tidak bisa pake lagi orang tanah teroetama karet.
serikatan journalisten Indonesia. Salah
Soedah djadi kebiasa'an pendoedoek seorang dari promotor keras konon jalah
jang giginja soedah lontrok, sebagai pemimpin Moeso tidak poenja pengaroeh disana dihari Djoem'at tidak maoe beker- t. Saeroen dari s.k. KENGPO.
dja tjari intan.
(Corr.S.D.).
lagi.
Didaerah Martapoera ada diberdirikan
Lantaran itoe maka ia- sekarang menanggoeng kesoesa'an jang tidak bisa di- tempat pengasahan intan, jang mempoebilang enteng, segala keperloean boeat njai, seorang hadji (S. T. P.)
—0—
hidoep ia mesti tjari dengan soesah pajah dan kadang-kadang itoe pentjarian Kedoedoekan Ambtenaar B.B. Priboemi.
Hari Keempat.
Aneta mengabarkan, voorzitter Hoofddjoega tidak tjoekoep. Di Indonesia senHari Kemis, dilansoengkan lagi pertandiri Moeso poenja tenaga memang bisa bestuur dari Perkoempoelan Ambtenaar
dingan
Combinatie S. Tu K, dengan
dipake oleh Moskou, tapi ketika ini pe- B.B. Priboemi jang terdiri di Semarang,
mimpin berada "di Moskou, sendiri, ia di- toean Soedarnadi danlid dari perkoempoe- Nieuwe Kwitang jang disoedahi dengan
tatoeh disamping, karena Moskou poe- lan itoe, tocan Soeprapto, pada hari Se- (4—2) boeat kemenangan Westkust.
Pasangan jang dimadjoekan oleh manja orang-orang ada tjoekoep banjak dan nen jang laloe soedah mengeloearkan pemsing-masing
fihak seperti berikoet:
lebih tjakap dari Moeso sendiri. Disana bitjaraan pada Directeur B.B., berhoeboeng
Moeso tidak disoeka dan boleh djadi pa- dengan poetoesan dari vergadering tahoeCombinatie S.W.K.:
gi atau sore ia akan dioesir keloear se- nan jang soedah dibikin oleh perkoempoeMawoentoe
bagai satoe orang asing jang tidak disoe- lan itoe pada boelan December ji.
Chatib
Alikin
ai.
Berbagai-bagai soeal jang penting bagi
Itam — Mahjoeddin St. Oemar
Dan Alimin sendiri? Ah Lee masih ambtenaar B.B. Priboemi telah dibitjarakan Willem Rasid Barjau Brandes Taher
mempoenjai tjita-tjita jang tjoekoep be- dengan directeur B.B., antaranja jang paling
sar boeat teroeskan apa jang ia satoe kali penting soeal perbaikan kedoedoekan dari Kosim
Tojib
Oka
Amsar
Sahe
Soedah niatkan. Sampai sekarang ia masih ambtenaren ini.
Said Rohadi aliasSaaro
Maing
bekerdja oentoek bikin Asia mendjadi
Seperti soedah diketahoei pendidikan
Mas'oed
Harry
laoetan dari pembrontakan. Dari mana dari B.B. Pers Priboemi telah dibikin leTinggal
ia hidoep, ini tidak diketahoei,
kerena bih lama satoe tahoen, hingga peladjaran
Nieuwe Kwitang:
sekarang Moskou soedah lepas tangan, itoe sama beratnja dengan peladjaran
Poekoel 4.45 fluitnja toean Saleh Ismail
hingga boleh djadi Alimin sekarang de- | boeat djadi ahliwet Priboemi (rechtskun- jang pimpin
pertandingan kedengaren dingen soesah pajah tjari pekerdjaan goena dige).
tioep dan sebab sekarang
Boleh djadi djoega
menjesel jang marika

itoe

doea

soeda

orang

singkirkan

dirinja. Boven Digoel betoel (boekan ada
satoe sorga, tapi

disana

makanan

dan

Kwitang menang
At arie
B.B. Priboemi ingin akan (015,
jangtendang bola doeloean ada West
mereka poenja kedoedoekan disamakan
ust.
dengan itoe rechtskundigen.
Kombali Batjau
Seberapa jang bisa keinginan itoe akan bersama temannja dapat bola dan giring
menoedjoe kalangan
dikaboelkan. Akan tetapi sebab loeasnja

minoeman tjoekoep banjak dan peker- corps B.B. dari kebetoelan pengasilan nedjaan jang dilakoekan ada enteng sekali, geri ada koerang menjenangkan, hingga
apa lagi djika orang tinggal dibagian jang ada mendjadi keberatan sekali bagi oeditempati oleh orang-orang jang sampe roesan oewang, makanja hal itoe barangsekarang masih beloem maoe taoe tekoek kali akan tidak kedjadian dengan selekasbatang lehernja.
nja.
—0—
Didoega Moeso dan Alimin satoe kali
akan balik poela ke sini dan minta oen- Holl.In!.Shool. oentoek Anak-anak Arab.
toek dikirim sadja ke Boven Digoel atau
Terkabar pada tanggal 1 Juli jang akan
kelain tempat pemboeangan. (S.T.P.)

—0—
Intan di Borneo.
Hasil
intan
anak

datang, pemerintah akan mengambil over
soeatoe sekolahan di Solo boeat didjadi-

dari

periboemi

di

Borneo.
itoe ada socatoe barang

kan satoe

sekolahan

Arab
sadja.
terseboet, ada

boeat

anak-anak

Voortaal
dari
bahasa Djawa

sekolah
tapi di-

waktoe sore kabarnja akan diadakan les
dalem bahasa Arab. Ini ada terpisah da(mineraal) jang berharga, sebegitoe djaoeh ri leerplan diwaktoe pagi. (J.B.),
(S. P.)

soedah

Intan

diketahoei

di Indonesia

jang ada

—0—

Eindexamen Osvia di Fort de Kock.
Dioendjoek sebagai gecommitteerden

soepaja

K. M.

jaitoe diantara kali

Banjoe Irang

Staatsrecht

dan

Engelsch,

AJ.F.

van

boeka peroesahaan
intan disana tidak
dapatkan
keoentoengan
jang
diharap.

drijkskunde,

B.J.

Hagreis,

tijd. wd.

landbouw-consulent
1 ste klasse di PaBoleh dibilang antero peroesahaan intan dang.
—0—
jang diboeka oleh orang-orang Barat
di
Borneo tidak dapat keoentoengan, Kerewelan di Ambon dan Makassar,
tetapi keroegian jang tidak sedikit.
Soedah beres,
". Oleh pendoedoek Boemipoeterafroepanja
katanja.
sedari abad jang kedelapan belas soedah
Menoeroet oedjar t. dr. Pyper, seorang
bisa dapat keoentoengan

besar bolehnja

mengoesahakan intan.
Sultan dari Bandjarmasir telah kasih
perintah pada ra'iatnja didalam dienst

tjari itoe permata jang berharga.

Dalam tahoen 1886 dari bestuur telah
moelai dikeloearkan licentie, begitoelah

pada pendoedoek jang mentjari intan mesti

Gapat satoe licentie dengan bajar satoe
Toepiah boeat seboelan lamanja. Mengam-

Menoeroet raport inspectie pekerdjaan
gian besar dilakoekan oleh anak priboe- pada maskapai Borneo-Timoer soedah
imi dengan dapat licentie dari controleur terdjadi pemboenoehan oleh seorang koeli
kontrak T.H. atas doea orang
h
B.B. Martapoera.
Itoe peroesahaan jang dilakoekan oleh pegawai dari itoe maskapai bernama SchilBoemipoetera sendiri masih beloemsem- lings dan Van Schyndel. Hoofdtandil dipoerna.
sana ditoedoeh “toeroet tjampoer dalam
Begitoelah orang-orang jang soedah pemboenoehan terszboet.
. banjak pengertian sama bikin soemoer
Pemboenoehan masih dalam oeroesan
'jang dalamnja satoe sampai empat meter lebih djaoeh. (Corr. S.D.)
—0—
ditempat-tempat jang ada intan. Kalau
itoe soemoer Soedah terlaloc dalam, makaRoemah pemondokan di Bogor
dipinggirnja lantas dipasang papan kajoe,
Atas andjoeran P.G.H.B. tjab, Bogor
Bea
jangan sampai tanahnja disana akan diadakan seboeah roemah

Maoe

pesan soepaja djangan kehabisan.

23

lid Volksraad dan Sastbekas lid Volksraad,

|didjoeal

jang

KIM

dalam kota

habis :

“Diangan kliroe adres kita,:

42

TELEFOON

906.

terkenal

LIONG.

Kleermaker (Toekang
Apa
Orang

-

MOSKEESTRAAT

Adres

djait)

Calcuttastr. 9.

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

aksie boeat doenia modern, memang
dimana kita poenja tempat.

selamanja datang

Kita, akan memenoehi bagaimana kemaoean toeantocan dan tengkoe-tengkoe sampei tjoekoep senang.
Toekang-toekang disediakan jang djempolan dari
Straits Settlement.
Persediain kita selamanja ada kain jang nomor satoe

(kwaliteit

jang baik).

matjam-matjam

Bikinlah

Palmbach,

Drill,

Serge dan

warna.

pertjobaan

sama

adres

kita

ini

mendapat kesenangan.

soepaja

9”

Menoenggoe dengan hormat,
N. B.

Pesanan boeat I8ear kota MEDAN, boleh kirim
inoesoeh, kotjok itoe bersama Bernadesdan
dengan rembours.
58
Rasid, tapi satoe longsbot dari Rasid telah
melampaui tiang goal sebelah atas.
Bola jang ditendang dari depan goalnja
ai
Kwitang djoega didapat oleh voerhoede Gea
Westkust jang giring kombali ketempat
moesoeh. Kwitang dapat hoekoeman freeVULPENHOUDER jang nummer wahid
kick dan waktoe Batjau maoe tendang menoedjoe goal, Mas'oed:telah bikin bola djadi |
tidak lain dari
corner. Tapiin tida mdmbawa keoentrengan
sebab waktoe bola dari satoe kaki pindah
PARKER DUOFOLD jang toelen.
Lkelain kaki dipintoe goalnja Kwitang, WilTjotjok oentoek perkakas toelis dalam zaman jang modern ini.
lemjpoenja schiet meliwati tiangsebelahatas
Tersedia dari bermatjam matjam model ketjil dan besar.
Lagi bolajang didapat oleh Batjau dikotjok kekalangan moesoeh' tan sekarang
Boleh dioekirkan sekali nama pembeli pada batang
orang baroe teringat Taher disebelah kiri.
PARKER DUOFOLD
dengan onkost
laini jang poenja lari kaja terbang soedah
moerah tapi manis dipandang mata.
bawa ngiprit disepandjang zijlijn setelah
mana bikin satoe voorzet, tapi Harry telah
bisa tolak itoe dengan bagoes.

jang

dengan

senang

terima

The Pen of
Classic Beauty

itoe serta

with Over-Size Barrel and

loentjoerkan kedalam djala hingga keeper
Tinggal dari Kwitang tangkap angin.

Life-Enduring Point

Stand sekarang telah djadi 1—0.

TEE striking appearance of The

Bolah di bawak oleh Oka, ketengah
tapi Mahjoedin soedah bisa retour sikoelit boender itoe hingga djatohnja betoel dikaki
pada Rasid.

Harry

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

Brandes jang kasikan
koetika

maoe

boeroe

telah djatoh dan ini sebab dengan bersih
telah bikin djalan Kwitang tergetar poela.
Stand berobah djadi 2—0.
nangan Westkust.

red barrel, with jet black tipped ends,

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

boeat keme-

Bola dibawa ketengah dan digilindingin
Kombali Westkust dapat bola dan kombali

somest fountain pen made, it is also

boeat beberapa lama ia difihak me:

American inventive genius has proGuced. Its native Iridium point is as

longchot Harrij, dapat

merampas

smooth and life enduring as a polished

|

jewel bearing and should.easily last.
25 years or more.
The Duofold is made
by The Parker Pen Com-

pany of America, whose
fountain pens and metal
Ccriminating buyersin.Asia
asinEurope
and America,

meski-

poen dengan bikin bola djadi corner
dikalangannja.
Taher kasi tendangan dari kocek jang
djatoeh didepan - doel moesoeh. Satoe
serimmage terdjadi dan disaat ini fluit

referee kedengaran halftime Ipada waktoe

mana stand tetap2-0 bocat Westkust.
Sekarang Oka giring si. koelit boender
dengan satoe samenspci betoeroet temannja. Achterhoede Westkust semoea dikotjok sampai Alikin jang palings penghabisan oleh Amsar

dbikin djadi bingoeng

Sea

setelah mana Oka
menjerboe dengan satoe schiet jang bikin Mawoente londjor1.
penondokak oentoek anak-anak sekolah. kantangannja ditempat kosong sebab borang jang ambil intan itoe ada
maksoed terseboet mendapat baoeroesan familie djoega
di Borneo. Orang njak perhatian dan persetoedjoean dari la jang ditendang rendah itoe masoek dehitoeng penghasilan dari orang-orang
jang pendoedoek, diantara mana terdapat t. t. ngan menjamping stand berobah djadi
2-1,

ambil intan tiap-tiap boelan ditaksir ada

Toean-toean

Almanak Buning Melajoe en Djawa 1930 ) pakai”loterij
" (hadiah) barang-barang seharga f 3000.— hargaat I.—
porto f. 015.— — Volksalmanak Melajoe 1930 berlampir almanak dinding a f, 0.60 porto f 0.15.—
Bcekoe tjerita SIAPA DIA” ITOE? (Gadis Bangsawan Indonesia atau Hati Wadja), sangat
menarik hati sekali, satoe -satornja Gadis jang berhati besi, harga f. 1.50 porto f. 0.08. Boekoe
romans DALAM KATJAUAN PERTJINTAAN dikarang oleh D. I. Loebis, seorang journalist dari
hidoep kematinja dalam tjinta a f. 0.65Xporto f. 0.08. Boekoe ini ketinggalan sedikit sadja, lekas

njerang. Satoe pengerebekan terdjadi dimoeka doelnja Kwitang dan Brandes kirim tembakan djitoe, keeper Tinggal deambtenaar dari kantoor Ind. zaken kgre- ngan sabar tangkapsitee bola dan boeangi,
welan antara orang-orang Arab dan pen- katengah.
doedoek Islam anak negeri Ambon serta
Satoe corner kemoedian terdjadi dikaperbantahan faham Igama di Makassar
itoe soedah boleh dibilang selesai. Ter- langan Kwitang dan Taher tendang dari
njata, bahwa hal-hal terseboet soedah hoek jang djatoeh didepan tiang goal
betoel. Tapi tidak. mengoentoengkan.
sangat dibesar:besarkan. (Corr. S. D.),
gaga
Sekarang Taher dapat bola dipinggir
kiri, Itam-ia. kasi boeat melepas satoe
Doea orang toean diboenoeh.

bil intan jang terpendam sekarang seba-

kehabisan.

boleh datang beli sendiri dengan lekas. Djangan liwatkan
ini CHAN BESAR oentoek djadi kgja dengan lekas.,
Lot ketinggalan sedikit sadja lagi.

di Borneo sadja. Beberapa tempat di Borneo sebelah Barat dan dibilangan MartaSekarang Itam dari blakang soedah mapoera, sebelah Timoer dari Bandjermasin. dalam
eindexamen dalam tahoen 1930 djoe kesebelah depan dan bawa bola samSebagian besar bisa didapati di Tjem- dari Op'eidingsschool
voor Inlandsche bil kotjok djoega beberapa achterhoede
paka, djaoehnja dari Matapoera ada 9 Ambtenaren
di
Fort de Kock, boeat moesoeh, setelah mana laloe kasi Batjau
dan Riam kanan.
Weezel Errens, controleur dari SiDalam tahoen 1881 daerah disini telah djoendjoeng:
boeat
Rechtswetenschap
diberikan sebagai conceseie pada doea dan
Economie, H.J. de Groot, coningeneurs dan loeasnja ada 2100 H. A.
troleur di F.
oeat Nederlandsch dan
Rothschild di Parijs dan belakangan Geschiedenis,
C.J.G. van Spandonck,
De Beers telah memberi sokongan oewang directeur dari Holl. Ini. Kveekschool di
pada peroesahaan ini, tetapi itoe peroe- F.d.k.:
boeat
Maleisch dan Landen
sahaan tidak membawa hasil jang menje- Volkenkunde,
J.MJ. Morsink, connsngkan. Dalam tahoen 1885 Borneo iroleur
dari Manindjau: boeat LandMijnbouwmaatschappij iang djoega mem- bouwkunde
dan Economische
Aar-

prijs

£ 1000.000.—

Menoeroet kabaran jang kita dapat, sekarang katanja Moeso berada di Moskou.

idoep.

1073

lain-lain djoemlah

ik.

dan dipenghaeisan tahoen itoe djadi toeroen

“

£. 150.000.—

(Ada Samboengan).
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CH.

Kapiteinsweg

L

9

-

angan
FRED.

MEDAN
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—.i........!

Teletoom 1394.

d

Bala

Machine

ha)

Repairing

Kapiteinsweg, No. 15

Telefoom

“Awas

—

NB

1451.

Co

ME

Panti

kita soedah boeka satoe Xbengkel widi: Kapiteinsweg no. 15
Moelai 'pada 1 Julinan1929,
diatas.

Monika, merk Na
ita poenja

Pentjoeri !

joep

memperbaiki keroesakan

dari machin-machine

kemaoean jang poenja.

Sanggoep djoega memperbaiki keroesakan
Camera, Duplicator dan lain-lain.

Sanggoep memboeat, koentji kas besi,

dari machin

Stempel

Reken

lak dan

Machine,

lain-lain.

Gramaphoon, '

Onkost

reparatie

Bisa dipanggil dalam kantoor keboen-keboen.
Menoenggoe dengan hormat,

BOELAN,

roemah, toko, goedang dan harta

nannja.

Awas!

Toko

!

dan

Awas!

a

Pakailah kaoes

f

toean
- toean.

CG

Toengganglah

5

NEW

G5)
Ia
D|

dan MATCH-

poenja toko.

5)

$g

merk

Motorfiets

HUDSON

dan MATCH-

LESS jang toean
kebagoesannja.

soedah ketahoei'

:
L

ja

.

:

Djoega kereta angin merk MAGNEET, tentoe tidak merasa tjape
ringan, ladjoe dan potongan bagoes jang terda5

toean

I

dan kniedekker jang kita sediakan

oentoek

apabila

! !

dan lain-lain jang ada sedia

voetbal

Ta

pakai,

pat keadaannja.

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.

kita poenja adres:

Tjarilah

SENG & Co.

HAN

"

Medan.
pada tahoen

Kesawan No. 75
Sekarang kita berada

Batjalah

dalam kita

Fabriek

.

—

2

ojlojlaj615

merk CHAMPION

LESS en T.

5

Pari MITLER MASSIS

KOEPIAH

Tendanglah VOETBAL

Ga)
5
GH)

PARTICULIERE
NACHTVEILIGHEIDSDIENST
Oudemarkt. 7 — Medan Telefoon 992

TOKO

aj

sport !

c
Tb

IDR IS,
M.
PENGOEROES.

benda toean, terdjaga oleh oppas
malam. Tertangggoeng keama-

—

Kaoem

Typewriter,

direken moerah sadja.

“

ENG, NN ar PEMBA JARAN

M. NOERAIN

ui

Underwood) Remingtom Royale Corona dan lain-lain, djoega letternja bisa dirobah menoeroet

Djagalah harta benda toean!

gg

G5

Gala

Sal

sy

aOaaa5

aa

|

AW

kas!

Telefoon 755 Medan.

Oudemarktstraat 53,

1930, tentoe kemaoean dan kegemaran

pada

Bana pakta ditaboen 123 pada Sr AG Sa aaPAN Pe ag
ne

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

hormat.

ada

dengan

jang

MDAOED |

batikhandel

TEEKENAAR

Sanggoep memboeat gambar roeblauwdroek

dan

wit

Djoega sedia mendjoeal Pot - pot
boenga dari Cement: Batoe me-

Inilah satoe perkakas jang dinamakan Electro Sathy Apparapus, soeatoe pendapatan dari Mr. Noishiki Electro. Soeatoe perkakas electrisch, jang dapat me-

djan : Oempak (sendi) roemah :
Kelimah -kelimah jang ditoelis
dengan

dinding
Mohd.

njemboehkan

tangan oentoek perhiasan

Medan.

badan

Tanjalah ,keterangan

K.

Pn

3 Prins Hendrikstr.

(Kota Masoem) No 261

banjak

Pesenan

dengan

1

TERMASJHOER

SEMENDJAK

trisch'

Battery

TAHOEN

1898
5

hingga hari ini memberi kepoeasan dan kegembiraan

dalam roemah tangga jalah:

Ketjap

Japan

TAFEL

SOJA

jang

No.

1.

tjap dan merknja:

atelier

A
ATTelef
YLEB
oon
n
88 Meda

Sedia dj
merta

£

senang hati.

Tel. No. 1177. Medan.

Perhatikanlah

Kesawan No.

kami terima

sedikit,

NAITO.

PAnasnnNENNeaLaANNANSNNANANBANNNNNGAS

Fotograaf

dan

lebih djaoeh pada:

www
-

Aa.

5

Mandailing
Ts

dilain tempat, tentang bajaran boleh berdamai lebih doeloe.

DAOED
Poeri

v
8

seperti ngiloe-ngiloe, tidak enak tidoer, dan

Dan sedia mendjoeal mesin itoe, ketjil dan besar.

Harga melawan

—Djalan

dipanggil

bisa

dan Kreemaker.

penjakit di dalam

-

Inilah

memboeat
drozk.

adres

mah -roemah dan mendjaga pe- |
kerdjaan : serta menerima oepahan

ELI

Menoenggoe

5

MEDAN

Pesanan banjak dan sedikit kita kirim dengan rembours.

No.

ini?

antoeng

Apa

Bada

ADJAIB.

PERKAKAS

34 en

soedah

dari Oostkust

hingga seloeroeh

sampai ke Tapanoeli
tanah Atjeh.

!

Batikhandel merk H. ABDULHAMID

orang

kasaran.

kenal,

sampai

harga,

moelai

menjediakan

poenja

riboean

Dalam kita poenja toko tersedia
sekalian potongan itoe, demikian djoega
potongan lain.
Kita

1

5.

aa

namanja.

Saji

.

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

otongan
Bea Be
Sa
pendek, tang bilang pesen SBEKAR. I"
NO

agdn

kelontong dan sanggoep membaroei topi jang soedah toea dan kotor
2
hormat,
dengan
Menoenggoe
ini, banjak jang

tahoen

ea

dan

et

batik haloesan

pada

petji

An

Es

toko fjangrbaroe, selamanja sedia bermatjam-matjam topi dan bermatjam-ma-.

kain

0,

satoe

matjam

Bana

Inilah

Kesawan"No.

poen membawa pendoedoeknja
kemaoean tahoen 1930.

1346

mem aynban

Pathe Baby Cinema toestel
bisa didjalankan dengan Elec-

86 LUITENANTS WEG
MEDAN

Dinamo

motor dan

dipakai dalam roemah tangga dan dibawak

dikebon - kebon dan bermatjam - matjam film

»Librarij” moelai 30-60-300 kaki pandjangnja.
No. 10278 Billy at Home
»

10124 Harold Waiter (Harrold

Lloyd

10123 Snub is Sciontifie (Snub

)
tempat kita

dimana

- ankoe
- toean dan ankoe
Datanglah toean

a
jang kita
banjak lagi film jang tersedi
serta as,
diat

namanja disini.

M

Gea

Temat,

Ini ketjap Tafel Soja, telah banjak dapat poedjia dari
Proffessor 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.

SANSEY
i

KELIN

Tjap

,SANSEY

& Co.”

Api Terang

NG

TO

Co.

di PACHT

Telefoon No. 998

LIE

HAP

merk

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

MEDAN

j BATTERIJ

&

,

LE

sa

Ig

45) 16716)

STRAAT

29 MEDAN

(Dibelakang toko

Bombay
- Besar)

Selamanja ada sedia roepa - roepa:

sekali matjam ini gambar

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

Timbangan -piring dari kajoe, 10, 15, dan 25 kilo.
Timbangan - kajoe besar“dari 125, 150, 175, 200 kg.
Timbangan - medja

Timbangan-maas,

Oekoeran me-

ter, pengoekoer kaen, Gantang beras ketjil dan besar.

Tjanting - minjak, Tjanting - soesoe, Timbangan Ame-

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

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

G

SG05

Pembelian

banjak boleh berdamai

harganja.

&

Dan Agent:

,0OBAT

NJAMOEK"

Tjap

Boeroeng

Tjenderawasih.

Huttenbachstraat No. 6B (Telefoon 271) MEDAN
5 menit dari Station, jang selamanja menjediakan kamar-kamar
jang
dari f 2.50
f4.—

S5

Waktoe

sasssonoo6Ga

S3

bersih.

Ongkos

kamar
31

EBUROPA

Dari mode

sapa ame”
pada:

TOKO

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.
Pajoeng soetera, alas kaki dari boelog kambing, banjak
matjam

jang lain.

Harga moerah, barang bagoes.
Menoenggoe dengan
.

Telegram

ISHAK
22

adres :

ISMAIL

300494505400

Adres

Mode paling baroe.
hormat,
soerat-soerat dan pesanan:

Medan.
H. ISHAK
Oudemarkstraat 2 Medan.

ISMAIL.

000000000000000000

In)

000000000000000000 |

&

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

jang

Ini toko Speciaal Kleermaker,

dan sengadja

baas

tiada berbahaja

jang

DJOEGA FERLOE
ORANG MENDJAGA DIRINJA.

mempoenjai kepandean jang tjoekoep.
Pekerdjaan ditanggoeng tjepat dan netjis dan
sedia segala kain-kain seperti palmbeacn -lenen-flanel
dan keper poetih. Harga bersaingan sama toko
- toko
jang lain. Pesanan dari lain tempat dikirim dengan
rembours.

soedah

biasa

kerdja

di toko

Menoenggoe

Cornfield

dengan

dan

hormat.

SOO TOW

Onggoerobat ep Boelan Hu Nidrfera
"0 kondingonnya dak Ta

Kalsumoesim penjakitlekas beli
agoda.
506paya Gengan

Orang perampoean waktoe
boelannja datang peroet mekepala dan
rasa moeles,
pinggang

sakit, kaloe

Tjoema

esa

tiada di openin lama

Anggoer

obat

lama

djadi sangat berbahaja

Tjap

Boelan

antero tempat dan gampang

ada tersiar
dibeli.

Hoofddepot:

POO THAI FOO SENG KIE -Dispensary
Telefoon No. 789, Postbox No.

114, Kesawan

No. 61, Medan.

di

,

000000000000 000000000000 000000
000000000000 000000000000000000000

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

TOKO OBAT & AGENT MECCA “GANGERS
S.M. NAWAWI AELMANDILI
55

PADANG

BOELANWEG,

MEDAN,

Apa Inta Boeloem

O.K.S.

Taoe?

Wallah!
Anna willan njan betoel sadja, kafan inta ada rasja koeran
nafsoe, kafan inta poenja tenaga ada koeran, lantas makan Safoef

Hidjazi
Harga

itoe obat njan betoel-betoel moedjarrab

dan 'adjaib!

per blik f. 0.80.
Agenten:

Badoe

Alip Loebis,

handelaar

koepiah,

Kesawan,

Medan.

Hadji Sjamsoe'ddin, Hotel Sipirok, Sipirok.
Hadji

?
“
“
0“
.
“
“
4
“
0
0
0
“
@
“
:

Ismail, 2 Oudemarkt, Medan.

Hadji Ismail, handelaar Onderstraat, Tdg. Balai.
Siddik Marah Baginda, Kota Nopan Mandailing.
Soetan Kadli 'Alam, Pakantan Lombang, Moeara Sipongi.
Tjan Giok Soon, Tapa” Toean, Atjeh.
Lebai Aman, handelaar Paroepoeh, Laboean. Roekoe.
A. Mochdan Sahaboe, Mandoemai, Bandjarmasin.
Mohamad Taris, handelaar Kandangan, Borneo.
Ahmad Nawawi, Main Road, Batu Gajah, Perak.
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S. M. NAWAWI

00000 000 000000000000
000

“

