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tahoen lamanja mengembara ditanah Atjeh,
keterangan, jang
ada menoelis soeatoe
djadi artikel keini
hari
n
kita moeatka

doea.
Keterangan dari Correspondent
ringkas sahadja, tetapi berisi.
Kepala-kepala

Anak Negeri di

kita,
Atjeh,

oleh Correspondent kita, ditempatkan pa-

da 6 golongan. Berikoet
kembali:

ini kita oelangi
.

1. Antara Volkshoofd banjak jang
berhaloean P.E.B. jang soedah terang
T. Nja Arif, boekan?

2. Kaoem setengah kolot banjak.
3. Kaoem doeitisme, tidak lain ingatannja, melainkan ' mengoempoelkan
dan mentjari wang dengan roepa-roepa
djalan.
4. Jang memimpin raiat oentoek pertanian dan berniaga (tapi ini djarang).
5. Jang berlakoe sebagai poehpen
aroe.
6. Oeleebalang jang menoedjoc ke-

pada kemadjoean menoeroet tjara aliran
ada, tapi
zaman kini, (ini soenggoeh
tidak djoega banjak).

Kebanjakan

dari kaoem

kolot atau

diantara kolot dan moeda soeka
njaboeng ajam.

Demikian
kita.

penoetoeran

me-

Correspondent
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Atjeh,

Politiek

Pik djoedjoer, sekagengenal kebaikanudjangan kau harap
kebaikanmoe.

Moesoehmoe

menanam

“1

Toedjoean dan keadaan Kepala-Kepala bangsa Atjeh.

(Ditoelis oleh Correspondent ,Sinar Di
, jang telah
Ye
BATAKLANDEN.
25
tahoen
lamanja
mengembara
ditariah
Atjeh).
Verkiezing Negerihoofd peroesahaannja md
Ih didjoealkan dalam
Samosir.
lini diantara
pekan
itoe pekan, 'Temj
Intervieuw Aneta dengan Wd. GouPada 26 Maart 1930, jang berkoeasa
Keterangan saja, lain dari keterangan
di Samosir telah melantjoengkan Verkie»Atigh,toean, Philips,
mendjadi
cator
an jang pandjang
didazing ncgerihoofd di Negeri Samosir Onlam
pers.
derdistrict Onan Roenggoe.
ialah:
.
Gadis tenggelam mati.
Ada
pentingnja
akan
ditoetoerkan
keCansidaat terdiri dari:
Pada minggoe jang lewat seorang gadis
l. Tengkoe Boedjang ,,Oeleebar
1. Cijrus glr A. Manggiling
remadja telah mati tenggelam disoengai adaan Politiek didalam Gewest itoe, dari lang Nissam,
diasingkan ke Marouke
319, 369, 391, 461 dekat pasar Porsea (Balige). Gadis terse- pemandangan jang boekan sepintas laloe, (N.Geneo)
.
R. Paraloangin 259, 251 : 233,— boet sebagai biasanja pergi mandi dalam tetapi dari pengalaman jang telah berpoe2. T.Moh. Said, oeleebalang TjoeaK.K. Karel 236, 334 352, 515. soengai itoe, tiba-tiba ia terbenam dan loeh tahoen lamanja dipertjermin.
Pa
diasingkan ke Atamboea (Timoer),
Natoes
$
tidak dapat ditolong lagi djiwanja, meski
Terlebih
doeloe,
perloe
diterangkan
:
Salomo
3. T. Abdoel Latip, poeter3 T,
arts di-Balige beroesaha 'sehabisnja.
Siam "
—0—
Radja Mangkoeto Zelfbestuurder di GeuDitanah Atjeh ada 2 roepa pemerinta- dong baroe sadja keloear dari Kweekschool
Dorma
Kemenjan.
han.
Satoe roepa pemerintahan didalam Fort de Kock, sekarang di-Bogor ketiga
. Paoeloes
Pada Persatoean dikabarkan, ChabaP/
Soeara pemilih ada sedjoemlah 976. selentingan, diantara kacem saudagar Ti- Gouvernement gebied, jaitoe dalam af- Bangsawan ini saja kenal baik, dan «
Djadi jang menang soeara adalah Karel. onghoa di Sibolga jang ada memoerjai deeling Groot Atjehs dari watas Padang pandang anak-anak mozda jang djinak. T.
Siapa jang be-oentoeng dapat besluit perkongsian oeroesan dagang, telah se- Tidji sampai ke-Lok Nga, Sdiperintah oleh Abdoel “Latip saja kenal semendjak dia
Kepala negeri diantara A. Manggiling fakat men-stop bgeat 3 boelan lamanja Ass. Resident groot Atjeh dan beberapa beroemoer 10 tahoen, beloem lagiiamadengan Karel, adilah atas ketetapan jang memberentikan pengiriman kemenjan ke- Controleur. Dafam afdeeling ini tida ada soek sekolah.berkoeasa menentoekannja.
loear negeri, teritoeng moelaitanggal
1 Zelfbestuur, jang djadi Oeleebalang, iaSaja tidak bisa menjangka jang diadjadi
lah sebagai Ambtenaar sahadja diangkat
Adapoen A. Manggiling jalah anak April ini.
orang
jarg berbehaja sampai di-asingkan
dan
dibenoemd
oleh
Gouverneur
Atjeh.
soeloeng dari Kepala Negeri Panggiling
Djika chabar diatas ini ada benar tenkenegeri
lain. Oleh sebab itoe, saja dapat
Kepala boemi poetra terdiri dari:
jang telah meninggal tahoenj. laloe di Sa- toe membelinja tidak diberentikan, dengan
mengatakan:
Atjeh boekan Palemle Sagiehoofd,atau Panglima
mosir, dan sekarang schrijver Demang memakai tactiek oentoek menahan harga
bang!
2
Sagie
ada
4
orang,
le
dari
moekim
masdi Siborongborong, tetapi Karel adalah sampai pendjadi rmoerah.
djid
Raja,
2e
dari
25
Moekim,
3e
dari
Jang mengikat ketiga bangsawan itoe,
anak dari R. H.A. toean Singa jang teHal ini baik djoega diperhatikan oleh
lah soedah lama berhenti dari djabatan R. 2. kaoem saudagar dan. perkeboenan keme- 26 moekim, 4e dari 22 Moekim. Jang saja ialah: —Sarikat Islam.
njan di Bataklanden, soepaja berhati-hati kenal Panglima moekim 22, jaitoe TengMereka amat Sympathi kepada S. I. ”
Penting boeat Orang dan lebih baik dihematkan doeloe mena- koe Panglima Polin, jang termashoer na.
Pahae.
kik getah kemenjan itoe selama3 boelan manja dimana Pidie Esx peditie, dan
Baroe ini, dalam Sinar Deli, ditjePada tanggal 20 April jang akan datang ini, atau disimpan didalam goedang (voor- Panglima moekim dari 26. Tengkoe Nja riterakan, bagaimana -seorang bangsawan
Arif, lid volksraad. Panglima moekim 25
Pahaefonds akan mengadakan Algemeene raad).
Atjeh, tiada senang, sebab diperkamoe
doeloe T. Radja Item, dan dari Masdjid
Djika
orang
kita
di
Bataklanden
tahoe
Vergadering dipeesat tanah airnja, jaitoe
oleh seorang
Bestuursambtenaar bangsa
menghan tidak mengeloearkannja semen- Rajadi seboet Panglima Masdjid Europa.
dinegeri Pangaloan.
Jang akan diperbintjangkan dalam ver- tara, tentoe kemoedian naik harganja kem Raja doedoeknja di Koeta Radja, iniMeskipoen saja djaoeh dari Ooskust,
gadering itoe, jaitoe akan menetapkan bali, sebab' kemenjan jang terkenal baik- lah jang bisa diseboet volkshoofd: didan
saja tiada melihat copy, toelisan
bawahnja.
statutent dari Pahaefonds. Dahoeloe kita nja dan teroetama disoekai oleh pendoe-
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en Be

NUN

Berhseboeny dengan soeatoe bantahan,
—jang dibantah oleh pihak, jang asal
membantah sadja—, tentang pendapatan
kita perkara Atjeh, maka seorang Correspondent Sinar Deli, jang telah 25
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» Kepala-Kepala Anak
Negeri di Atjeh.
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Dari 1 sampai 5 baris f1,50 Sekali mocat sekoerangkoerangnja f 1.50. Berlangganan boleh berdamai, |
Pembajaran
lebih docloe.
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soedah kabarkan dalam

roeangan

soerat doek negeri loearan

kabar ini tentang maksoed dan toedjoean loearan negeri Batak.
Baik- kalau
di
vereeniging-ini. Tetapi meski poen begitoe terpaksa

kita

mengabarkan

sekali

ialah
sdi

kemenjan

ke-

Bataklanden

berseikat dah
Bmhperhatikah” Sabar

2e

itoe,

Oeleebalang.

saja

tahoe siapa

@danja

itoe anak

bekas Zelfbestuurder jang diperkamoekan oleh seorang Gezaghebber: itoe saja"
dapat gadji seroepa Ambtenaar dan tiada taloe dari saja- kenal, tapi apa hendak
dikata.
dapat hasil apa2.
3e Imeum.
Panglima sagi, Geleebalang dan Imeum

.
lagi maksoed vereenigingini pada waktoe diatas ini.
Sekarang saja misti teroeskan kepada
Ae
perkara jang sebenargja. jang achir ini jaitoe:
Pertama katanja, doeloe ia telah perpemerintahan
Zelfbestuur bermoela dari
1. Mendirikan Volkskredietbank
- Pa- Orang Digoel Tapanoeli bevergadering.
nah memoekoel
seorang Gezaghebber
Kerap tardjadi, kalau kita melahirkan hal
Dalam seboeah roemah kepoenjaan onderafdeeling Pidie sampai ke Koeala Sim- tentoe karat anak telah merosok dari 24
hae, jang maksoednja
seperti Volksjang sebenarnja, ada orang jang tiada
sebelah Barat, jaitoe Tjalang,
penghoeloe pasar pang dan
bank Tapiannaoeli jang gouvernement engkoe Hadji Nadi,
djadi 18 karat.dan seteroesnja hampir tibersenang hati terhadap kepada kita.
dirikan dinegeri Sibolga dan pada tem- Teloekdalam, soedah dilansoengkan ver- Meulaboeh dan lain2 djoega Gajo dan Alas ap boelan mesti menghadap medja hidjau,
gadering terdiri dari Inl. Ambtenaren dan landen: inilah bagian-bagian jang diberi boeat berbagai-bagai perkara overtreding,
pat-tempat lain.
soeka menimbang
Kita harap, orang
2. Mendirikan Import en Export Handel, kaoem saudagar serta lainnja pada malam nama Zelfbestuur, boeloenja, tapi isinja
apa maksoed kita melahirkan hal jang se- jaitoe membeli hasil keloearan Pahae serta Ahad 23 Maart 1930. Maksoed vergade- hampir sama djoega, tjoema bedanja crinineel dan Civizi. Tentoe sadia dari
18 karat sampai toeroen djadi 9 karat
Zelfbestuurder diberi kocasa menghoekoem (mas
benarnja itoe. Kita lahir.an—meskipoen mendjoeal ketanah asing, dan membeli ring akan mendirikan Leesgezelschap.
Atjeh).
Roepanja njamoek malaria di Teloek- rajatnja didalam perkara jang ketjil2 jang
oempamanja tiada menjenangkan telinga:—, barang dari tanah asing boeat keperlocan
Dari itoe, djadi..orang bangsawan badalam soedah hampir habis dibasmi koeli- diseboetkan Landschap Rechter, itoelah
adalah dengan maksoed, soepaja hal-hal orang Pahae.
kekoeasan
Oeleebalang,
tapi
perkara
jang
njak
soekarnja, djika tidak pandai mem3. Studigfonds, jaitoe akan mendirikan gemeente disana dengan menoetoep rajang tiada baik, kita perbaiki.
agak
besar
sedikit
dipoetoeskan
oleh
bawa
kabangsawananja: Tida oesah seH.LS. Schakelschool, Meisjeskopschool- wang-rawang tempat bersarangnja njamoek
Gezaghebber,
maskipoen rajat "
Berapa banjak dari pihak sanakita danmenolong anak Pahae jg. madjoe dan itoe. Oleh karena itoe pendoedoek negeri moesapat dan jang djadi Presidentnja orang
mendengar keloehan, seperti baroe sele- orang toeanja. tak sanggoep membelan- itoe roepanja. soedah ada kesempatan Controleur atau Gezaghebber. Mereka sendiri tentoe tidak akan orang hormati,
membatja- batja dengan tidak koeatir di- mendapat bajaran (gadji) menoeroet jang kepada seorang Bangsawan jang mentasai bekerdja keras: ,,kita soedah sekian djainja.
soedah ditentoekan masing2, besar ketjil- liteitnja rendah, sebab sekarang djaman
Sekarang njatalah kepada toean-toean goda njamoek malaria lagi
poeloeh tahoen lamanja bekerdja oentoek
nja, jaitoe menoeroet besar negerinja dan »Contant”.
Poekoel
9/,
vergadering
diboeka
engpembatja betapa bagoes dan moelia makAtjeh”.
, soed vereeniging ini. Tetapi kita senioea koe Dja Alinoeddin. Spreker menerang- dapat djoega hasil lain, tapitiada banjak.
Saja mengakoe kenal seadanja hal keDari pihak militair, lebih-lebih lagi kita mengetahoei djoega, bahwa dimana-mana kan kesedapan-persatoean bangsa, agama.
Oentoek memberi sedikit keterangan adaan
ditanah Atjeh dan tahoe seloek
ada kebagoesan dan kemoeliaan disana- »Peloeklah mana jang diingini dan dipermendengar oetjapan itoe.
dari
sabda
wakil
Gouverneur
djadi
kita
beloek
Atjeh.
Dari moelai Gouverneur
Kita haroes merasa ntaloe kepada diri poen bertjaboel pertjobaan (critiek). Tetapi tjajai dengan tidak ada ganggoe meng- misti menerangkan doeloe dari hal par- J.B. van Heutz saja tinggal
ditanah.
ganggoe
dan
paksa
memaksa,
sebab
dasendiri, mendengar oetjapan jang demikian. walaupoen begitoe Bestuur Pahaefonds lam adjaran Islam poen tidak ada paksa- tij, sekalian Oeleebalang- Oeleebalang itoe Atjeh: djadi telah lebih ", abad. Saja
tidak poetoes asa maoe teroes sebolehSelakoe orang jang tjinta kepada negeri bolehnja mengangkat deradjat tanah airnja, an pada agama. Soenggoehpoen kita da- masing-masing.
selamanja begacelan dari moelai velk
le.
Diantara
volkshoofd
ada
banjak
jang paling rendah sampai kepada volks,
dan bangsanja kita haroes merasa maloe, dan dia djoega berharap pertolongan sa- lam agama jang» berbeda-beda, kita diikat
jang
berhaloean
P.E.B.,
jang
soedah
hoofd jang paling tinggi." Dari moelai
mendengar orang mengeloeh tentang ne- nak saudara jang soedah mengetjap dja- oleh bangsa dan tanah air," demikian
terang T. Nja Arif, boekan?
periok belanganja sampai kekamar tidozrseroean
beliau,
man
kemadjoean.
geri dan bangsa kita.
"
2e. Kaoem setengah kolot banjak.
nja saja kenal, tapi saja beloem dapat
Sesoedah sama-sama
mengeloearkan
Dari sebab itoe kita seroekan kepada
3e. Kaoem doeitisme, tidak lain inga- mengakoe specialiteit hal Atjeh, apa lagi
tanda
setoedjoenja
disjahKepala-kepala anak negeri, haroes mem- semoea sinocantoenas Pahae jang tersiar pikiran
tannja
melainkan: mengoempoclkan dan kalau saja baroe 1 atau 2 tahoen di
perhatikan perkara ini. Kepada bangsa- disoedoet Hindia ini, soepaja kita sama- kanlah berdirinja Leesgezelschap Zuid mentjari wang dengan roepa-roepa djalan. Atjeh.
sama
mendjoendjoeng
maksoed jang Nias jang bernama:
wan itoelah, terserah pekerdjaan jang indah ini.
4e. Jang memimpin rajat oentoek per»Taman pembatjaan zuid Nias."
seberat beratnja.
Inilah nama jang terpilih diantara be- tanjaan dan berniaga (tapi ini djarang).
Kita berharap dengan sepenoeh-peVasco Di Gama.
5e. Jang berlakoe sebagai poehoen eroe.
noeh pengharapan bahwa sebeloem Al- berapa candidaten jang mana setengah6e. Oeleebalang jang menoedjoe keEnam fasal jang dikemoekakan oleh gemeene vergadering
ini jaitoe tanggal njadari pada candidaat nama itoe! ,,MaCorrespondent kita, tentang Volkshoofden 20 April 1930 di Pangaloan kita akan laria Leesgezelschap" Kalau tidak salah pada kemadjoecan menoeroet tjara aliran
di Atjeh, banjak diantara fasal-fasal itoe mendapat banjak soerat-soerat adyiezen ada poela jang mengkandidatkan: Pem- djaman kini (ini soenggoeh ada, tapi
»Wilhelmus."
tiada djoega banjak.
dari djempolan-djempolan Pahae dan maoe batjaan Digoel.“
jang mendoekakan hati.
»Nieuws Blad voor
Palembang“
Kebanjakan dari kaoem kolot atau
Kemoedian distem pengoeroesnja, djamendjadi lid Pahaefonds.
Fasal jang baik baik, oempama fasal
mengkabarkan bahwa di Societeit Palemdiantara
kolot
atau
moeda
soeka
menjatoeh
mendjadi
:
Sebagai penoetoep kalam kita serahmemimpin anak negeti kepada pertanian kan ini kepada mereka jang merasa dirinja
President — Dja Alinoeddin hoofd der boeng ajam. Pantas djikalau wakil Gou- bang baroe-baroe ini ada dibikin oeroeverneur Atjeh
mengatakan ditanah san antara tetamoe-tetamoe, soepaja mudan perniagaan, fasal menoedjoe kema- 100 pct orang Pahae serta- merindoe school.
ziek jang berhenti main, bisa ditahan leAtjeh
Pe-enie
ada sedjoek.
Vise President O. Siagian G. A. I. B.
Gjocan menoeroet zaman, ditjatet dengan : melihat kemadjoean “tanah airnja. Kita
bih lama.
Djoemlah oeroesan ada tjoeTerang
sekali
pergerakan
di
Atjeh
le. Secretaris J.R. Hoetagaloeng Klerk
semoea haroes memikirkan bahwa onder-

Ini,

soeatoe

DJARANG SEKALI.
Kita boekan akan
mengadjari.

wijs

menoendjoek

Selakoe satoe soerat ka-

bar, jang senantiasa memperkatakan mas-

#lah negeri dan bangsanja, kita rasa Sinar Deliberhakakan melahirkan critiek-

en Economie

jaitoelah

djoean-semoea bangsa.

SIBOLGA 20 Maart 1930.
De Secretaris van het Pahaefonds.
Pekan Baroe,
Toba

bakal diadakan satoe pekan baroe.

lama

pekan itoe dihentikan

Sekarang orang soedah mengerti,
perloe £
diadakan pekan disana,

Dengan alasan ini, kita akan teroesmeneroes bekerdja.

koep-banjak,

hingga moezik

bisa

lagi doea djam lamanja.
2e: Secretaris Tahir Hareva Hulponder- dengar dari moelvet seorang , Zelfbestitur
jang
set
Kaoem
moeda,
mengatakan:,.
wijzer Peningmeester Moersijd HulppostDimainkan lagoe Wilhelmus,
OrangDjawagila”. Teroes terangia
commies Commissaris:

main

jang di-

mentjatji pergerakan orang-orang Djawa samboet dengan berdiri oleh semoga orang

Abd. Gafar Agent kapal Hong Hwat:
jang ada disitoe malahan ikoet' 'djnega
(Kita maoe bilang apa).
Chalidin Agent kapal K. P. M.
Tapi..... saja tida bisa membilang- bernjanji, meskipoen parasnja seperti akan
M.
Sitoemeang Mentrie verpleger
kan pasti tjara j
apa saja seboetkan maoe menanja. Seperti ..biasanja. : boeat

Doeloe Samaladjo Sioeloe Hilidjihono.

kalau kita tidak silap, memang dinegeri

beberapa

amat sedjoek, malah saja sendiri telah men-

ziel kema-|B. B.

Sya

Penjakit Medjan.
Di Parmaksian negeri Oeloean (Batak-

sebab Aejeh boekan Djawa, dan memainkan itoelagoe kebangsaan- moesti
ada sebabnja?
|Atjeh boekan Palembang.
dibatas,

Didalam tanah Indonesia tidak ada
satoe bangsa jang melebihi dari bangsa
kit terseboet diatas. Penjakit seroepa ini Atjeh jang pandai menjimpan rahasia dan
ja,
sangat berbahaja dan moedah menoelar jang lekas sekali menoekar
dari “doea
sebab" pendoedoek kampoeng-kampoeng bangsa Atjeh kita boleh oedji

Ilanden) kabarnja telah berdjangkit penja-

disana

masih

kebersihan.

kberang pandai mendjaga

perkara ini djadi tiada

lihatkan jsmenja.—

Pertanjaan

ini dari orang

tidak “ dioetjapkan,

telah

banjak, ji

didiiea

oleh segretaris, katanja satoe tetamoe da-

ti lain gewest, kasi oeroenan- sedjoemlah
besar dengan perdjandjian, dimainkan la-

perloe memper- goe Wilhelmus sebagai demonstratie boeat menentang kedjadian di Madioen.

habar

Kota

Berhoeboeng dengan

adoea

kepada Druk: Ldbukkeny
loearkan Dagblad, Weekblad,

mengeNong
Landilad

Pes Da

lah

n

an

ot

An

keboenan koeli-koeli telah didirikan rocmah-roemah: batoe danaa jang teratoci

Lim Nio 0 Hi Hong dan
T. pu
sedang
roemah-roe- tidoer-tidoer diata4s Teh
pa
ka
.
dipenerangan lampoe electric, Geloegoer, Tiba-tiba
datang

letaknja, Karena bertambah
mah. itoe serta

Asalnja perkara @Mfpmpoean.
Itoe menambah djajanja kampocng B.P. M.
| laki dari peremp
itoe pergi ke Tetapi kalau berlakoe penghematan oen:
d.s.b. dan protest itoe Drukkerij kepada
»R.” Propagandist P.N.I.?
edan,
belandjaan.
“S#Mlsteri
melihat hal toek pegawaiuja entah-soenji agaknja.
Kantoor Post, maka Kantoor Post mem| memanggil ke- &
boeat lijst dari itoe soerat-soerat kabar, itoe lantas teringat b
3
3
Zwembad.
Jang dikatakan menghasoet koeli-koe- jang tidak mempoenjai adres tiba disini kasihnja jang lama.
Disinipoen ta' maoe ketinggalan poela
li B.P.M. di S. Raja.
Kekasihnja itoe d f g masoek keroe- tentang tempat bersenang-senang. ToengDiantara toean-toean jang ada berlanggaBaroe ini ada dikabarkan, bahwa seorang bernama R. Propagandist P.N.I.
Pangkalan Berandan telah ditangkap, karena ditoedoeh telah menghasoet koelikoeli

B. P. M. di Soengai Raja.

Kepada kita disampaikan kabar lebih
. djaoeh sebagai berikoet:

R.

dahoeloe oppas B.P.M. P. Beran-

dan. Ia terhitoeng seorang perendah'hati dan pandai poela berkata-kata, hingga
hampir

selamanja

ia banjak berteman.

Boleh djadi karena ia sering dikoendjoengi teman-temannja, boekan perkara moes-

#ahil

spion B.P.M. memboeat rapport, j.

oleh

chef Aziatisch Personel, laloe dila-

koekan

pemeriksaan, dengan

tiada bero-

leh boekti.
Tidak

Raja,

lama ia poen dipindahkan ke SS.

ditempat

mana ia diangkat djadi

kerani.
Pangkat tidak mengoebah pergaoelannja.
Hal ini tidak menjenangkan kepadaseorang Krani disana laloe menegoer dia
dengan
mengatakan:
pergaoelan
dengan koelie-koeliemenoeroen
kan deradjad Kerani. Oleh R. tegoran itoe didjawab: Koeli dan Kerani sama-sama
manoesia, ta
patoet

si Krani

memandang

ren-

dah akan si koeli.
Sedjak itoe R.
koerang
manis dipemandangan collega

tadi.
Diantara koelie-koelie ada j. mengadoe,
mengatakan:kerap
mereka tidak
tjoekoep menerima oepahnjabekerdjasepertioverwerkatau
premie.
'Boekan tidak boleh djadi si

m itoetoep pintoe dan
nan dengan soerat kabar loear negeri, mah itoe laloe.
djendela.
4
kalau tidak menerima itoe soerat kabar
lang dari MeLaki si perempoean!
selakan datang lihat di Kantoot Post
0-1
ndela bertoetoep,
dan, ia lihat pinto
dari lobang pinia ketok-ketok dan
Tiga orarg pelarian Eropah
ki lari dari pintoe. Dilihatnja seorang
ditangkap.
ja kebelakang,
toe
belakang.
Beberapa hari jang laloe disini soedah
han.
Oentoeng
disinilah
terdjadi
p
ditangkap tiga orang Eropah, serdadoe
a
kedoeanja
jang
benar
tidak
ada
d
i
a
m
jang lari dari Balatantera Djawa.
menjimpan
sendjai
djam
kalau
tidak
oea orang
diantaranja
menompang
kapal Kota Baroe dengan djalan semboe- pastilah akan terdjadrfpertoempahan darah.
Orang banjak Pong datang, laloe pernji jang maksoednja maoe poelang ke
kelahian ini dipisahs,
Kabarnja jang emNederland.
poenja
isteri
mi
mengadoe
kepada
Roepanja mereka soedah ada kira-kira
hakim.
5
satoe Minggoe disini. Mereka berdjalan
kesana kemari menantikan waktoe jang
Ada
tjandoe?
baik baginja boeat melarikan diri ke NeHari Saptoe sogg,-ketika Satoe auto gederland.
iantar liwat dekat
Sekarang mereka soedah dikirim kem- robak dari: Pemi
bali- ke-Djawa, dimana mereka nanti akan Politicpost di. Esplanade, 'telah ditahan
dihadapkan kepengadilan militair (Krijgs- oleh Chef Opium Recherche,
Auto ini digeledah, tetapi tiada kedaraad).
Apa sebab mereka nekat hendak poe- patan soeatoe apa. Boleh djadi didoega
lang ketanah airnja, tidak dikabarkan. auto itoe membawa tjandoe.
—0—
Boleh djadi karena rindoe kepada iboe
Alamat negeri soesah.
bapa atau tanah air dan boleh poela disebabkan hal lain.
Seorang Perempocan di Soekaradja,
Toeroet kata D. Crt. pada tanggal 2 pada malam Minggoe, pergi berdjoealan.
April mereka itoe soedah diserahkan ke- la poelang kira-kira poekoel 2 malam. Kepada pembesar di-Belanda jang meng- tika ia sampai keroemah, didengarnja
oeroeskan pengiriman mereka itoe kem- Wkoeara jang loear biasa.
bali ke-Djawa.
Pintoe telah terboeka, roepanja pen--0—
tjoeri sedang bekerdja didalam roemah
itoe. Socaminja jang sedang tidoer, segera
Chabar perkoempoelan.
Pada hari Minggoe tanggal 13 April, dibangoenkan. Sipentjoeri jang mengetavereeniging Salatoerrahim Setia Perana- hoei, bahwa orang tefah mengetahocei kekan—PASAR LOMBA, soedah menga- datangannja, ia laloe mengambil langkah
dakan Algemeene Leden Vergadering di seriboe,
Langgar (lama) Oranjenassaustraat.
Roepanja pentjoeri telah membor dinSesoedah selesai memeriksa dan membitjarakan dari hal perkiraan wang ma- ding dekat pintoe. Dari dinding jang telah
soek dan keloear didalam tahoen j.., ma- dibor itoelah ia memasoekkan tangannja
ka vergadering memilih Bestuur's baroe memboeka gerendel pintoe.
—G—
boeat tahoen 1930.

Menoeroet soearaj. terbanjak, diangkat
mendjadi
Bestuurs boeat tahoen 1930, iaR.

college R. bertambah bentji kepada
Persangkaannja, koeli-koeli itoe diadjar lah toean-toean:
Voorziiter Mohammad
oleh R. meminta haknja (oepahnja ber-

Sait

Waterleiding boeat Bindjei.

Malam

Sabtoe

meente Bindjei
boeat

jang

baroe

laloe Ge-

mengadakan vergadering

membitjarakan

perkara persediaan

A
Sing menghantam mereka deng Wong
an bamboe,
hingga

kedoea mereka loeka-loeka ' dan
tiada dapat bekerdja.
Tadi pagi Wong A Sing
dil
kemoeka

Landraad, dito

h benar
-1
. Ia liada pandai 'bahaedeo
sa
Melaj
oe,
Totk
jang Oi gosroeh meme

goe sedikit hari lagi telah siap B.P.M.
riksanja, didjawabmemboeat tempat mandi oentoek bereja..... ja...
nang-renang dan lontjat-lontjat. Tetapi nja sadja: ,ja....
ja a"
. Apa sadja ditanjakan kepadanja
boeat pegawainja Eropah sadja!
“gi
djawabnja: ,ja.... ja.s... jaaaaaaaa",
. Bahaja api difabriek
Landraad mendoega boleh djadi
B. P. M.
kitan mereng otaknja. Sebab itc dah
Kira-kira poekoel tengah sepoeloeh si- Kim kepada Tabib oentgek
diperiksa
ang hari
Minggoe ddo. 13—4—1930, korkar
na
anja
na dioendoerk
erkan
: , Sanpai i diten
diten-Orang-orang semoea terkedjoet mende-

ngar fluit besar berboenji

3 kali bertoe-

roet-toeroet. Itoe soeatoe tanda bahwa
bahaja api atau kebakaran didalam fabriek. Ja, doegaan itoe ta' salah. Opas

opas B.P.M. dan

penolong

—0—
Actie perkoempoelan kaoem iboe.
Berhoeboeng

ngan banjaknja

kebakaran

de-

a-

nak- anak jang mahabis berlarian oentoek memadamkan
ti.
ditempat masak minjak terseboet. OenDari Betawi dikabarkan, bahwa
toenglah bahaja api itoe, dapat segera
niging voor Vrouwenkiesrecht Akeree”
dipadamkan dengan ratjoen api.

ngirim soerat

—0—
Motor bussuk.
Landgerecht.

kepada ondernemingen di

Sumatra's Oostkust dan Borneo berhoeboeng dengan banjaknja kematian anakDimoeka
anak dan minta soepaja membantoe sedaLandrechter pada pesakitan: en apa Bean
pat-dapa
,
tnja ditempat
p: kan a rtsen peremsebab kowe ditangkap?"
Pesakitan: ,,ntah !“
Oppas: ,,dia ada bawa moeatan 8
orang,
ikan".

djoega

ada

bawa3

kerandjang

Pesakitan: 8 orang penompang dan 3
kerandjang ikan, beloem melanggar ketentoean"'.

Landr: ,,en bagaimana itoe"
Oppas: ,,tapi itoe ikan ada busuk".
Pes.:,ja, tentoe sadja
busuk, sebab
ikan gemboeng jang direboes”.

Bekas champioen keok!

Bagaimana

poela

dengan

v. v. Mahkota?

2

Kemarin sore, sebagai pernah dikabar-

Landr.: ,0, ja, kwee mesti djaga kwee kan,"kembali padang Hakkastraat diling-

poenja auto, jang bersih..... . .seringgit",
Oppas j. menangkap itoe djoega.
Tetapi lain soepir,
Oppas: ,ini soepir ada bawa keran-

koengi oleh sibocan

sore itoe perdjoeangan

manoesia,

karena

competitie le dari

O.S.V.B: antara
Medan Sport
dengan International (bekas charidjang-kerandjangdalam dia poenja auto.” pion 1929), jang berachir 3—2 oentoek
Landr.:

»Ja”
djawab.

,apa auto sewa?”

oppas dan pesakitan sama menKemoedian

pesakitan

meneroes-

kemenangan
Medan Sport, satoe2nja
jempolan andonesier jang orang loear
sangka sakit (lemah), tapi roepanja'

2
et
kan: ,ja, tjoema bawa kol dan katjang, ridak—Jah masih aa
r.
Drujver pimpin ini
pertan
t. besar !"“
dengan baik, sehingga djarang
ag
Landr. : ,apa ada bussuk ?"
keda
pata
,,fre
n
ekick
jang
"
loear
biasa.
Pes: ,tjoema kol dan katjang... # maS.beloem stelling kedoea belah fihak
na bussuk."
kele
ar lapangan, penonton mendoega—
Landr. pada oppas dengan membesartento
elah Medan Sport akan. ditjoekoer
kan mata: ,en ?"
.
hido
ep-h
idoep oleh belang ,,merah oranje
Oppas
diam. Memandang pesakitan.
(Inte
),
r
tapi kemoedian ternjata sebalikSebeloem
ia sempat berkata, Landr. denja.
Amat,
T. Ibrahim, Ramli dan Adam
ngan soeara njaring:- ,,lepaassss,"
dari
Inter
ini
hari tidak main,
»Tabe toean !"
Adoeng, itoe centervoor M.S. soedah
—0—
oendjoek pimpinan esay pada teman”
Dalam sehari doea pentjoerian.
temannja, sehingga tiap-tiap triodoorbraak«
Menoeroet rapport Politie, moelai, dari sanga meng
t
ewatirkan doel Inter. Apa
tanggal 10 sampai tanggal 12 boelan ini, poela dengan lemah
middeline, terlebih
pentjoerian jang terdjadi, jang dirapport- centerhalf Moes
a, disini kedoea backs
kan kepada Politie sadja, ada5 pentjoe- dan keepe betoe
l-betoel saban waktoe
r
rian. Jang tidak dirapportkan, tentoe ti- dihoe
djani itoe pelor koelit, dengan be-

air boeat Gemeente Bindjei. Dalam pemkerdja).
2e.
Mohd. Joesoef bin H. Rais bitjaraan itoe dimaksoed akan meminta
Karena mengingat hal itoe, R. merasa
Penningmeester Gojo glr. Baginda Radjo kepada Regeering soepaja diizinkan kepaia lebih selamat bila ia meninggalkan temda Gemeente itoe mengadakan pindjaman
le. Commissaris Sjech Lahman.
pat itoe.
Commisarissen: M. Samaan, Abdul Ra- oentoek bia mengadakan waterleidingitoe.
sjid Moeasim
Dalam soal ini ada terbalragi doea baIa pergi mendapatkan chefnja minta pinhagian
jang mesti dipertimbangkan, jaitoe
Adviseur:
H.
Berahim
dan
Ismail.
tapi
ditahan,
ia
dah. Oleh chefnja bermoela
—0—
pertama
persediaan air itoe dengan djalan
Brandan.
P.
ke
cachirnja ia disoeroeh
Nasib pendoedoek Kp. Toemboekan mengadakan soemoer boor jang besar dan
Di Brandan ia mengadap chef A.P.
K. Bingei.
kedoea dengan djalamherigadakan watergoena bertanjakan
dimana ia moesti beleiding Ajer Bersih.
Orang menoetis-pada kita:
kerdja. Djawaban boekan menoendjoekkan
Djadi kerena itoe, "toeroet Sum. Post,
Dari hari berganti hari dari boelan bertapi dikatakan ia
dimana ia bekerdja,
tabahwa
voorstel itoe diterima vergadering
berganti
tahoen
dari
dan
boelan
ganti
akan dikirim ke Java, sebab menoeroet
dengan
tidak dioendi soeara bocat meminhoen,
pendoedoek
Kp.
Toemboekan
K.
keterangan dari S. Raja, R. ditoedoeh Bingei berharap kepada jang berwadjib ta koecasa kepada Regeering soepaja di- dak terhitoeng.
gitoe boeat perta
kali M. S. soeda bisa
disaDjadi
poekoel
rata
ada
2
pentjoeri
da- ambil perawann ma Inter (1—0
koelie-koelie
mengasoet
).
ja
ialah pasal memperbaiki djalan jang ditem- izinkan mengadakan leening satoe djoem- lam sehari.
na.—
Dengan ini kekalahan roepanja Intern.
poeh setiap hari akan mentjari sesoeap lah terdiri dari f 135.000 jaitoe djika meAlamat negeri soesah.
sedikit stem, Aminoedin, Ismail dan SoeTidak lama kemoedian dari itoe, ia di- pagi dan sesoeap petang, jaitoe antara noeroet tjara jang bermoela dan boeat
2 Arm
madi baroe memperlihatkan triokalmnja,
tangkap ditoedoeh propagandist P.N.I. Station Kwala Bingei dan Kampong Toem- f40.000 djika dengan tjara-tjara jang keMoela-moela menda'wa sekarang
hingga doel M.S. kembali sebegitoe lama
mengasoet koelie-koelie di Langsa soepaja boekan. Djika bila toeroen sang hoedjan doea.
terda'wa,
terkoeroeng, disini keeper Kemis bertoemogok.—
maka pendoedoek terseboet terdengar ratap
Sekarang tengah ditoenggoe advies dari
Ng
Tjik.
Siong,
memasoekkan penga- toet-toeroet dihoedjani bal jang berbahatangisnja jang tak poetoes-poetoesnja, di- Dienst Volksgezondheid.
doean kepada Politie, bahwa ia oleh Ng
Tatkala ada kabar, bahwa seorang Pro- sebabkan djalan jang terseboet tak dapat
Penetapan pindjaman itoelah sebagai Li Am telah dirampok oeangnjaf 50 di ja, sedang backs Hardjodan Otto seakanakan mehilirkan keringat koening.
pagandist P.N.I. bernama R. di Beran- ditempoeh, karena loempoer jang sangat punten jang teroetama dari agenda itoe. Soengai Kerahstraat.
Betoel-betoel dengan kegembiraan loear
pikiran
dalam.
dan ditangkap, kita menjatakan
Kemoedian dibitjarakan tentang hendak
Ng
Li
Am
menerangkan,
bahwatidak
binsa
, Intern. selaloe dipihak menjerang
antara lain-lain:
Oleh sebab itoe timboellah harapan mengirim wakil kepada Decentralisatie betoel ia merampok, apalagi didjalan raja,
deng
soeatoe Hoekchop jang tidak dis
an
jang sangat besar terhadap pada jang ber- Congres. Wakil jang dimaksoed ialah
sangka-sangka Soemadi soedah bisa tjiSemoeanja menimbcelkan kejakinan wadjib apalah kiranja djalan jang terse- boeat wakil dari gemeente-gemeente ke- pada siang hari.
Setelah perkara ini diperiksa pandjang, tak ke dalam-djala, bocat keoentoeagan
kita, bahwa djabatan Propagandist jang boet, jang berwadjib kasihan boeat mem- tjil di-Oostkust ini.
ternjata hal-hal jang berikoet:
iapoenja club. (1-1).
nama
ditempelkan — dibelakang
-Iperbaikinja, agar kiranja senanglah segaNg Tjik Siong, bekerdja pada seorang
,
Mendelaar
toean
k
dioendjoe
Sekar
»ermainan kelihatan berimSoedah
jang
atau
tempelan,
adalah nama
la hamba raajat akanmentjarikan hal ke- controleur Tebing-Tinggi jang bakal me- Tionghoa djoega. Ia disoeroeh menagih bang, ang
doel
kedoea belah fihak samaditempel-tempelkan.
miskinannja. Baroe-baroe iniada terdengar
-gemeente Bindjei, Tebing rekening pada seorang Assistent keboen, sama terantjam, tapi. beransoer-ansoer
Gemeente
wakili
chabar angin jang bahasa djalan terseboet
banjaknja f 63.90.
Intern. kelihatan dipihak koeasa-doel M.S.
Boleh djadi dikedai-kedai ia soeka akan diperbaiki jang berwadjib, akan teta- Tinggi dan Tandjoeng Balai. Tetapi kaSesoedah oeang ini diterimanja, didjalan terkoetoeng, menjebabkan kembali Intern.
akan
Siantar
Pematang
Gemeente
barnja
mengomong
perkara p€-en-ie, boleh pi chabar ini tinggal chabar sadja.
mengirim wakilnja sendiri jaitoe toean ia bertemoe dengan Ng Li Am, jatoe bisa robah stand boeat kecentoengannja
djadi sikapnja lebih banjak memperLagi poela, kami pendoedoek
Kp.
orang tempat ia berhoetang. Ng Li Am djadi 2—1.
Soodt.
.
|
boeat propaganda oentoek partij poli- jang
terseboet
berasa
sedih
disemenagih pihoetangnja, tetapi Ng Tjik
—0—
Tapi tidak antara lama sesoedah pauze
tiek itoe, tetapi djanganlah lekas-lekas babkan adalah masa sekarang itoe djalan
Siong tiada maoe membajar. Sebab itoe MLS. bisa ,bikin lagi tegenpunt, djadi 2—2.
P. Berandan.
menamainja Propayandist, apalagi dida- telah dibersihkan oleh toean keboen K.
Ng A Lim merintakkan dia.
Permainan
tambah
seroe, disini
lam waktoe soedah terdjadi sesoeatoe Bingei, dan apakala kami pendoedoek Kp.
PengangkoetansamKarena tiada senang dirintakkan ini, bockstel M.S. dalam berhati, semoea baperkara seperti sekarang.
terseboet diatas lalce lintas didjalan terpah.
ia laloe mengadoe, dikatakannja Ng gian belukahg dalam actie ,,mengoentii”,
seboct, djika memakai topi berdjoempa
Djoeroe kabar kita menoelis :
Li Ami merampok oeangnja.
sehingga doorbraak-doorbraak dari voorDari keterangan jang kita peroleh se- dengan toean keboen kami mesti memboeOleh Negorijtonds P. Berandan disini
Karena ternjata, bahwa pengadoeannja
karang, terboekti bahwa pikiran kita ka topi kami, dan apakala kami mengende- oentoek mengangkoet sampah-sampah di- tiada bersetoedjoe dengan hal jang sebe- boede Intern. tidak moedah dilakvekan.
Kembali
doel Intern. terantjam, voorbermoela, banjak benarnja.
rai kereta angin dan berdjoempa dengan goenakan motor. Sampah-sampah itoe di- narnja terdjadi, Ng Tjik Siong laloe dihoede MLS. inactie-disini ternjata baek
tocan Keboen kami mesti toeroen dari boeat penimboeni rawa-rawa dipinggir- tahan, dan ditoedoeh memasoekkan pe- Saibir bikin kesalahan, oleh scheidsrec
hter
Biarlah dengan sabar kita menoenggoe kereta angin.
pinggir djalan liwat titi Lepan dan koe- ngadoean palsoe.
dinja
straf
(12
pas),
deng
ini
an
takan
schop
kepoetoesan perkara itoe.
Tgko tempat ia bekerdja, sekarang me- Otto ambil bagiannja, kembali: stand
Apakala kami tak berbocat demikian boeran Tionghoa. Boekan sadja Negorijkami akan dapat ketoepat Bangkahoeloe, fonds bekerdja tjepat dengan ongkos ke- masoekkan pengadoean poela, karena Ng berobah-djadi 3—2 boeat keoentoengan
boektinja baroe-baroe ini jang telah dapat tjil, tetapi moedah -moedahan tanah itoe Tjik Siong telah menggelapkan oeang jang M. Sport.
»
j. t. s. ialah mendjadi perkampoengan anak negeri di- ditagihnja itoe, dengan poera-poera megandjaran, dari tocan Keboen
Permainan berachir dengan stand tetap
ngatakan dirampok orang.
Toean Kadli M. Tajib, (Kadi kp. j. ts.). belakang hari hendaknja.
seperti diatas.Pesakitan
sampai
sekarang
beloem
daSebabnja ia dapat gandjaranialah, disebabMoesin kemarau.
Banjak diantara pengisap-pengisap tjanpat menerangkan kepada oeang itoe perkania tidak toeroen dari kereta anginnja
Berhoeboeng dengan keadaan kekoe- ginja.
doe, asal moelanja djadi ,,Petjandoe”, ka- waktoe ia hendak balik ke Kampoengnja.
rena kawan-kawan 'dan
peremrangan hoedjan toeroen ditempat ini:
—0—
la terkenal selakoe orang jang soeka
sawah dan soemoer soemoer kepoean.
sawah
Djoedi ditengah kota.
berdjoedi.
keringan. Dengan keadaan jang begini
INDONESIA.
Doeloe, kalau seorang kaja pengisap,
—0—
Dibelakang tempat pendjoealan minjak kaoem peladang? banjak kesoesahan tenia ada memelihara seorang perempoean Socony, dekat station Medan, kemarin tang bertjotjok tanam. Kita mengharap
Kereta angin jang pandai terbang.
Aneta Radio.
jang tjantik, oentoek mengisikan tjandoe telah terdjadi pertjektjokan, antara se- lekas moesim kemarau itoe, bertoekar
3 sampai tanggal
tanggal
dari
Moelai
Wali
Negeri
terbang
ke Betawi.
tjit.
orang Tionghoa dengan beberapa orang moesin penghoedjan.
dan oentoek memitjit-mi
ketaboengnja,
8 April, ada dirapportken kepada politie
Soerabaja, 12 April, Kemarin siang
Indonesier, perkara .
djoedi.
Sobat siorang kaja, jang sering datang
Berkoerang
ramai- kereta angin jang hilang 7 boeah.
Wali
Negeri soedah tiba dari Tosari
Ditempat itoe, hampir setiap hari sadja
Djadi poekoel rata, lebih dari 1 kereta dan
bertetamoe, meskipoen sisobat tidak pe- ada orang
nja?
i ini dengan menompang kapal
—toeok.
jang berdjoedi
Roepadalam tiap-tiap K.N.FEL.M.
terbang
pandai
jang
angin
ngisap, kadang-kadang djadi tertarik djoeter!
ke Betawi.
Kalau dibandingkan dengan tahoen
nja orang
Tionghoa terseboet tida merahari.
ga, sebab diselakan oleh perempoean sa
ali
Negeri.
3
keadaan
laloe,
atau
dikalahkan. Oentoeng selisih jang soedah-soedah
jang melajani , dengan senjoem
simpoel
angin jang hilang,
kereta
jl.
Minggoe
bertambah-tammakin
B.P.M.
Den
Haag,
1!
April.
kampoeng
itoe dapat diselesaikan.
jang merawan hati, apalagi dipitjit-pirjir
bah ramai. Terboekti dari pada banjak roe- poekoelrata hanja 1 dalam 2 hari.
blad memoedjikan pedato
Wali
Heran!
ditengah
kota,
didekat
politie,
ag ja sobat itoe jadi
Tambah lama tambah banjak.
mah-roemah jang dibocat. Sehingga diperSecretaris

Tje' Laa

DARI PERGAOELAN:

Chabar Kawat.

“da yelanyyang djoedi.

)

dihadapkannja kepada Regent-regent

Kapal-kapal baroe k

KPM

10.000 LOTEN. TERDJOEAL DI DELI!
APA DELI BISA TANGKAP 1150.000?

Poenjaan

Tocan-toean jang ingin mempoenjai wang
banjak, ini
waktoelah — ada
djalannja.
| Tjoekoep kirim Postwissel sadja f 17.50.— Lot kita akan
kirim per Aangeteekend.
Persediaan tinggal sedikit lagi.

Betawi, 12 April, Kapal .,Togian" dan
"Moesi" kepoenjaan K.P.M. soedah
meliwati Gibraltar.

Semarang, 12 April. Pagi ini wali Negeri soedah tiba disini datang dari Darmo dengan bersama pengiringnja
'menompang kapal terbang dari K. N.I. L. M.
Ia berangkat poekoel
9 ke Tjililitan.
Kemoedjan

dikabarkan, bahwa

Wali Negeriitoe soedah
tengah 12 ke Tjililitan.

mb

Toean

pesan

ini

kembali poekoel

mogok didjalanan

Kalau auto

pada

1 Juli 1929.

kita

kemaoean jang pc enja.

soe-

Royal, Corona dan lain-lain, djoega letternja bisa

Sanggoep djoega memperbaiki keroesakan

Sanggoep memboeat, koentji kas besi,
direken moerah sadja.

20

A. SEMARANGKIR,

Bioscoop

Norma

ini Film.

/New

Orleans

dan daerahnja. Satoe drama jang amat menarik hati di atas

Dr.

di

Balcon F.

Tempat,

—

.

abdtih
Boekannja

&@

boleh

@

ini adres

@

,
Speciaal

.

kosong,

merk:

Diloear kota Medankita

am

?

PEN en PENCIL ada satoe-satoe fabriek
jang paling toca -di Amerika, Meskipoen,
orang-orang djarang sekali menampak
advertentie of reclamenja, tapi toch orangorang kenal baik dan tidak loepa pada

CONKLIN.
Apalagi sekarang dengan

Gift Tp« Harga

CONKLIN

CONKLIN

moelai

terdjoeal

— ENDURA

f 50.—

dari kwaliteit

Mb

bisa dapat. bajar ansoeran/ boeat,toean -tocan jang

keloear

Djoega

oeang.

Keoentoengan

katja

jang

sedia barang -barang klontong. Boeat beli banjak boleh

kita kasi rabat jang pantas.

.

35

Menoenggoe dengan hormat.

Jl

»

aa
IM

SSS

Tocan

hendak

SAROENG
Hanja

V.

2

IE SOE

membeli

SAMARINDA

dapat

SAROENG
dan BOEGIS

TOS0.656

jang toelen?! IM
JANG

TOELEN.

pada:

G. BOORHAN

TOKO SAROENG
Passarstraat 79—81

TENOENAN

MAKASSAR

—

ASLI
Post Box 72.

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

saroeng jang

seteroesnja.

Tjoraknja teratoer dengan pantas dan memaniskan
mandangan, mnoeroet kesoekaan
bermatjam roepa seperti: hitam,

f 20-

Harga boeat pakain:
Samarinda dari soetera Shanghai no. 1: A f 10.- f 15.-

f 21.50 dan f 35.—

Boeat didjoeal lagi:
Saroeng seperti diatas djoega no. 1: perkodi
f 250.- f 300.- f 500.- dan f 600.-

Medan.

pada pe-

didjaman sekarang: kleurnja
copy, blauw, oemoe, hidjau,

gandaria, chocolade, poetih dan lain-lain.
Saroeng

diantero toko - toko of Boekhandel jang

Toko Auw Pit Seng-

oesah

per stuk.

ternama.

PADA

tidak

toekar

tjotjok
lagi dengan
besar bagi toean
- toean.

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

jang paling baik dan dalam: warna-warna
atau model- model jang paling bagoes, tapi
djoega ditanggoeng terpakei didalam seoemoer hidoep,

f 8.50 sampai

Boleh

@

Semoea orang tahoe, CONKLIN

sadja ditanggoeng

Sanggoep periksa katja ma-

ta

bisa

sk

boekan

SEL.

ta jang tjotjok oentoek kesehatan mata toean - toean
dengan ongkos pertjoema.

»
»
?
&

000000000000000

CONKLIN

segala roepa katja mata.

KP

Menoenggoe dengan hormat. ?

3

ae

Menjediakan

355

mw

hormat.

KATJA MATA

IJIN TONG & Co, nisan No x— me0
Lan

& Kirim dengan rembours.

SOO TOW

TOKO

»

»
Ditanggoeng bagoes serta pas
» potongannja menoeroet model
? dan kemaocan orang zaman sc4 Karang dan sedia kain-kain.

&

No. 491 — Medan.

INI

Balistraat No. 6.”
,

& Co,

dan barang klontong

jang soedah terkenal:

&
?

rembours.
dengan

THONG

Makaustraat (dibelakang Royal Bioscoop)

tjoba bikin pakean sama @

Kieermaker

boleh tanja sama:

BIOSCOOP ONDERNEMING

dan @

@ Tetefoon No. 176 -0- Medan
- Deli,

lain tempat dikirim dengan
Menoenggoe

Electrisch boeat keperloean

Keterangan

A44

omong

AUTO

Pasar Malam.

IS ABDUL WAHID $

toko
Kleermaker, dan sengadja baas
jang
soedah biasa kerdja di toko Cornfield dan
mempoenjai kepandean jang tjoekoep.
Pekerdjaan
ditanggoeng tjepat dan netjis dan
sedia segala kain-kain seperti palmbeach
- lenen-flanel
dan keper poetih. Harga bersaingan sama toko
- toko

J5

&

0

51.

dari

Lampoe

Telefoon

Mae gaja?
.« Datanglah di Calcuttastraat No. 3l- Medan —

lain. Pesanan

lain - lain.

dan kedoea 9.30.

Maoe tjantik?

jang

dan auto

No. 78 G.G. Fock Straat
Tandjoeng Balei.

Awas
.
Ini

Dan djoega ada mempersewakan: VRACHT

KIAT ddo.

ABDOUL KARIM.

3.60 Stalles F .2.40 Klas I. F. 1.20 Klas 2. F. 0.75.

Pertoendjoekan pertama poekoel 7

direken paling moerah atau boleh berdamai.

Pesanlah pada hoofdagentnja
boeat Oostkust van Sumatra:

Awas.

adakan ,,Bioscoop” (komedi

sewain compleet sama lampoe Electriesnja.

Pembajaran

22/7/26. dan djoega ver-

(Inc. Belasting.)
51

kita soedah

Filmnja disediakan jang kotjak-kotjak dan ramai.

klaring dari Dr. H.S. SIEBERT
ddo. Weltevreden 6/11/"27.

lan Cowboy dan Indian. Sport dan lain-lain,
Harga

LIE TJWAN

Batavia

Soengei Missisipi dan banjak pemandangan jang loear biasa, dari
pakean-pakean diitoe waktoe dangsanja beserta Music.
Didahoeloei oleh satoe gambar pemandangan jang berbitjara.
(Fox Mevietono News). Seperti di Oergen: tempat perkoempoe-

Awas,

gambar)

Awas !!

dari sekarang oentoek keperloean kebon-ke-

bon di Oostkust,

fabriek:

Sangat
baik dan mocstadjab boeat beberapa matjam
penjakit dalam, penjakit perempoean (Sijphilis), toelang enz.
Dapat
banjak poedjian dari
Dokter Dokter, lihat verklaring

Kedoeanja bintang film dari Fox jang terpilih pandai dan kesohor, soearanja jang amat bagoes penonton dapat dengar dalam
Satoe tjerita djaman doeloe kala kedjadian di

Moelai

Njonja.

THO KONG SOEI
- Batavia.

Terris.

reparatie

Onderneming

Awas !

Poetri Moelia dan
keloearan

Onkost

——

O Anggoer Branak tjap

Kirby”

lain-lain.

Gramaphoon,

PENGOEROES.

Di Medan Moskeestraat 25 Tel. 986.
Arbeidsbeurs, Verhuurkantoor
Semarangkir.
0

Tjap

lak dan

Machine,

M. IDRIS,

Siapa soeka toeroet sekola boleh minta

merdoe.

Reken

Menoenggoe dengan hormat,

(kirim soerat) kepada:

Pertoendjoekan jang paling besar dan locar biasa: Satoe Fox
Epen
jang berbitjara, bernjanji, dangsa serta musics jang amat

dan

Stempel

toe. Dan kami kirim dia nanti bekerdja
di Gouvernement, Maatschappij d.1.I.

Ini malam dan 'malam berikoetnja

dengan J. Harold Murray

dari machin

dirobah menoeroet

Bisa dipanggil dalam kantoor keboen-keboen,

djoega dapat Verklaring dari toean Goe-

DELI-BIOSCOOP

»Cameo

socdah boeka satoe bengkel di Kapiteinsweg no. 15

Camera, Duplicator dan lain-lain.

nement (Hoofdcommissaris van politie)

8

7

Kita poenja bengkel sanggoep memperbaiki keroesakan dari machin-machine T'ypewriter,

diadjar dan dapat Rijbewijs dari Cower-

M. K. KASIMAN

Company

MEDAN-DELI
1451,
—

merk seperti tersevoet diatas.

Underwood, Remington,

Soedah tammat

memereksa.

tahoe

paja

Moelai
memakai

n

diterangkan hal mesin.

hari, ada

Medan

Goe

Chauffeur.

mendjala

|
Batikhandel & Lotendebitant
| Datoestraat 4 — Padjak Gantoeng5

iringan

Machine Repairing
Kapiteinsweg, No. 15
—
—mmTelefoon

peladjaran
ada
DA. Diadjar
ORANG BELAN
rela nkan
automobiel (motor) djoega

Medan

lebih baik dari besok!

|

Fi.

JK” @AUrFeUR.
Aa Sa m5

3

jang

di Phatang, jang masing-masing pendjabat
negeri mengerti dengan terang.

f

180.- f 200.-

ternama.

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

J

f 600.-

Kita menoenggoe pesanan pertjobaan jang lekas dam diminta djangan loepa
tocan-toean toeliskan dengan menoeroet harga jang terseboet di SINAR-DELI.

Langganan

SETIA harga dan pembajaran boleh berdamai

di

TOEKANG

SEPATOE'

SANGGOEP

|

er ten ble Ao TIANG SEN”

FIRMA RADJI MOHAMAD TAIB & SONS
Medan
Belawan
Atapweg
Paleisweg Soekaradja,
Telf. 42. |
Telf. 1119,
|
BERD AGANG

:

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

Awas

|

Awas

Semoea Modernetijd . sekarang.

»

t
Dizaman tepat kaki ri
kaki ringan tangan
Jepat
1

terbikin dari
bisa terima.

beladjar diboeka siang

boelan. Cursus diadakan tiap-tiap
doea boelan boeat examen.
Keterangan lebih djaoeh min-

talah pada

1m

The Methodist Typewritingschool
Kapiteinsweg
9 Medan Telefoon 1394.
Ka

jang

soedah

|”

siap dan

|

Dan

Syphili$ (penjakit. perempoean, keloear nanah darah
kctor dan perasaan tidak enak).

pesanan

loear

|

dari

sekarang

1930 kita
partij No.

sampai

Djika
toean

16 |

ada djoeal moerah |
2 atau diborongkan

37

42

000000000000

toean mentjari tabib jang dapat memberi pertolongan bagi toean,

Oleh sebab itoe, djika toean, atau familie toean,
atau kenalan toean, bila dihinggapi penjakit,
diselakan akan datang mengoendjoengi

(empat poeloeh tahoen)
termasjhoer teroetama di Soematra Timoer

. BRILLIANT dan INTAN
DIIKAT DENGAN
PERHIASAN

aan

i

4 0

Pan

,

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.

Menoeggoe dengan hormat,

200000000000000000

(tjoekoep dimakan doea boengkoes

Medjen

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

harap pada toean -toean dan angkoe-|
angkoe datang ditempat kita jang ter| seboet diatas boeat persaksikan sendiri. |

dari

kota.

Ona

sadja).
aa

dengan harga jang sangat moerah di- |

koelit Europa kita

menerima

Moelai

| April
satoe

menerima tempahan.
Segala matjam potongan jang

malam tiga kali dalam satoe Mingsatoe

Minjak ramboet (oentoek memandjangkan ramboet dan menghitamkannja serta mendinginkan kepala.

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

| dan lain-lain,

Selamanja menjedidkan sepatoe-

sepatoe

Diselakan toean-toean moeda
dan toea datang beladjar pada
kita.
sekolah f 5.—

dengan obat disapoe dari loear).

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

kajoe
Anak

memakai mesin toelis dengan ketjepatan sepoeloeh djari.

goe. wang

«

|
dengan harga moerah.
Djoega selamanja kita ada persediaan |

Soeatoe perkakas jang bergoena
oleh sebab itoe
kaoem bberi
kao@m saudagar,
ja! Siapa 'sadja, moesti tahoe

Tempat

Paris Beauty (menjantikkan moeka)
Syrup Sohbet Djiwa (sakit batoek, dada, napas
sesak, batoek kering, asthma, koerang darah, demam:
lama, koerang koeat kepala, sakit djantin).
Obat Mata (Oentoek segala matjam penjakit. mata,

roepa-roepa oekoeran jang terbikin
oleh Fabriek N.V.S.H.M. Singapore,

perloe
TOELIS.
MESIN

La

MENJEMBOE

MAS DJADI
MODER N ma

Kalau tidak baik oeang dikembalikan.

poediiam (diploma) dari

mendapat

Telah

PASAR 'MALAM MEDAN
tanggal 9 September 1923.
jalah

S. R.B.

India

RAM

—

Thabib

Wilhelminastraat 115
Telefoon No.

— KETJAP TJAP MATAHARI

British

Medan

1326.
»

Djagalah tjap jang toelen, jaitoe:

1. Pakai toetoep kaleng merah
“dikepala botol.
2.

Pakai toetoep lak merah di
kepala botol.
Boich

dapat beli disegala tempat:

Pesanan

boleh

djoega dengan

rembours,

Jang poenja fabriek

WENG
Toapekongstraat 16

Menerima oepah, dan sedia djoega jang
soedah siap.
Sedia

bermatjam

- matjam

Toko

tidak setoedjoe dengan barang jang
disoeroeh bikin, wang dikembalikan.
TOKO

— Toekang mas
Kapiteinsweg No. 43

Moelai

mata
sa

MEDAN

—

Telefoon Nos. 403 & 567.

ini

Katja
hari

Mata

intan —
MEDAN

Toean-tocan

Jang Termasjhoer.

kita baroe

terima

perkakas

boeat pereksa

jang

koerang

terang

bisa

kita

djamin

tjotjok dengan

1930

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

Batjalah
.Sinar- Deli"

Menoenggoe

kedatangan

KIE HOEI

toean-toean dengan

SENG

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,
pakai obat-obat "idak roesak dan toekar warna kem-

jang model baroe. Perkakas ini kalau dipakai boeat perekmata

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

en BROS
dan
—

SENG

mem Awas Batja Teroes sem

permata.

PERDJANDJIAN:

EDWIN

—

54

bali. Dilogar kota toean kirim. sama'

Bestelgoed, Post-

pakket.

kirim kembali

Saja

pak jang baek, saja

hormat.

THE GLOBE Chemische Wasscherij

& Co.

Huttenbachstr. No. 4

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

MEDAN

—

—

00000

Goentingan

atau potongan

»CO

pakaian jang paling bagoes dan netjis, tjoema didapat

RN

FTI

pada:

D.

EL

.

Kleermakerij.
en
Kleedermakerjj
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

00000

adres

toean.

88 MEDAN

TELEFOON

266

Tel. No. 796
51,

6

Atas

ister maka kamer

menetapkan bahwa hari melakoekan pertanjaan-pertanjaan 'itoe terhadap kepada
minister jaitoe pada hari Djoemahat.

Reparatie Schrijfmachine.
Apanja roesak mesin toelis. Djangan soesah. Djangan goesar, Moclai ini
boelan kita terima oepahan reparatie segala keroesakan mesin toelis dari segala
merk. Toekangnja djempolan. Soedah lama dalam practijk. Harganja pantas,

ROEMENIF.
No. 37 Senen

14 April 1930 — 15 Zoel'kaedah 1348

Tahoen ke 1

Boleh berdamei. Boeat sementara

Demonstratie2 jang menimboelkan
keriboetan.
Boekarest, 11 April. Demonstratie-de-

monstratie dari

serdadoe-serdadoe

Lembar

kedoea.

.Chabar

jang

NEGERI-BELANDA.

Radio. soedah dikarang itoe bererti satoe langkah

letter Latijn, Arab, roepa-roepa ben-

model.

TELEFOON

Rubberstempelmakerij & Reparatieatelier Schrij'machine.
'Telefoon

tangga. Ia

nja

haroes lebih

banjak

jang

mendapat

faham dari orang-orang jang bakal dipe- berat dan loeka ringan.
Roepa-roepa

rintahnja. S. D.)

33

gi sampai mereka bebas masoek keistana.
Di Boekarest timboel satoe keadaan

7 orang loeka
jang
terdjadi

disebabkan pelanggaran
antara
seboeah kere-

1)

Perkara jang Menggemparkan
tanah Batak (Tapanoeli).
saudagar

dihoekoem

Karena dipersalahkan

berat oleh Inheemsche-Rechtbank,

mengatakan memberi oeang soeap kepada

roe

tentangan

kapal

tam

besar: Went, Van

Iterson,

dan

setengahnja

mengatakan

kapal

itoe dalam bahaja besar sehingga badannja soedah terbenim.

Jeswiet,

lannja

menjala.

Bahagian
- bahagian

dari

autobus

itoe

terletak bertjetjeran disepandjang rail ke-

itoe. Setengahnja mengatakan soedah ka- reta

Congres ahli tanaman.
Haag,
II April. Goeroe-goe-

Den

kabar

loeka -loeka

api jang

djaraknja

setengah mijl.

Majat - majatnja bertjetjeran, setengahnja

masih boelat, setengahnja tidak berkepala
atau tidak bertangan dan setengahnja ti-

Pasar Japan katjau dak berkaki dan semoeanja terbakar.
Kluyver, Pulle, Reinders, Schouten, TamBahaja kereta api lagi.
Tokio, 1! April. Oleh sebab beberapa
vies, Westendijk dan Jongmans directeur
Mont
Beliard,
11: April. Delapan orang
hal
jang
terdjadi
bersama
sama,
seperti
dari kantoor geologie (pengetahoean tentang
tanah), soedah diangkat mendjadi penarikan kembali oeang reserve Japan serdadoe mati dan 33 orang loeka tatkala
pada congres kelima dari diloear negeri dan djatoehnja harga pegedelegeerden
ahli-ahli
tanaman (Botanische congres) rak di Londen, maka zitting effectenmarkt
ji. bakal diadakan pada tg. 16 dan 23 Au- dioendoerkan sampai besok pagi. Dalam

gustus

Codificatieconferentie.
Den

Haag,

Il April. Commissie

kadoea dan ketiga soedah menghabiskan

pekerdjaannja. Besok akan diadakan

gadering
congres

ini terdjadi hal begitoe.
Pembesar-pembesar
oeroesan
oeang
j. menjatakan, bahwa itoe tidaklah seberapa

ver-

boeat mensjahkan penoetoepan

itoe.

Perhimpoenan

Indonesia

keloear

dari Liga Sectie Holland.
Den Haag, 11 April. Perhimpoenan
Indonesia

soedah

terdjadi ketjelakaan kereta pasoekan jang
membawa
alpinisten
melaloei station

Laissey
tempoh tiga tahoen ini, baharoelah sekali Beliard.

di Cambridge.

ambil

ketetapan

akan

menarik diri dari Liga Sectie Holland,
tetapi ia tetap mendjadi lid Internationale
Liga.

penting,
Bank

menerangkan dengan djelas

dalam satoe interview agentschap, Rengo,
bahwa

antara

Besacon

dengan Mont

kertas palsoe dari
Hongarije.
Boedapest, Il April. Minister-minister
tetapi Hijikata, gouverneur dari menerangkan kepada Parlement, bahwa

Japan

kaadaan

osmoem

dari

economie

Japan kembali tarantjam :
Pasar sore ini dioendoerkan poela.
RUSLAND.

Oeang

tiap-tiap opsir jang tadinja berhoeboeng
dengan perkara pemalsoean oeang kertas
Perantjis toekaran seriboe itoe, kembali
soedah diangkat pada djabatannja jang

New

kabar dari beberapa tempat, soedah dilakoekan penangkapan besar berhoeboeng
karena mendjalankan pengasoetan. Jang
- orang dari
ditangkap itoe ialah orang
pasoetan Gandhi.
Allahabad ialah mendjadi centrum tem-'
pat orang -orang jang melawan. Penangkapan-penangkapan dan hoekoeman-hoe-

Loembantobing pernah lihat bitjara dengan
njonja de Boer, tetapi saksi ini menerangkan, bahasa saksi tidak lihat apa ada

jang dibawa toean S. J. Loembantobing
dan djoega saksi tidak tahoe apa jang

dibitjarakan njonja itoe dengan pesakitan

Tetapi bagaimanakah dengan

bisik-bi- sebab diwaktoe itoe saksi ada dalam garage
sikan orang loear?
auto sedang mereka bitjara itoe ada dalam
Pendoedoek kota Taroetoeng roepanja kamar diroemahnja njonja de Boer.
soedah sama bisik membisikkan bahasa
nama Assistent Resident soedah djadi terKetiga: Saksi Lebanus alias Abdoel
bawa-bawa dalam
perkara itoe, berhoe- Rachman marga Tampoebolon pekerdjaan
boeng dengan penangkapan jang soedah spion di Taroetoengehenerangkan,
bahwa
dilakoekan atas diri tocan S. J. Loemban- pada kira-kira 5-6 boelan sebeloem pertobing sebagai terseboet diatas ini.
kara itoe diadili oleh Hakim pada soeaNama njonja atau nama Assistent Resi- toe kali waktoe saksi minoem koffie dident perloe sekali mesti dibersihkan dari kedei kepoenjaan Jairoes saksi lihat toean
hal ini!
S.J. Loembantobing ada bitjara-bitjara dengan Soetan Dewasan didengar oleh tocan
Karena toean Simandjoentak tidak da- Darianus Pohan.
:
pat lagi dipengapakan dalam hal ini, ditariklah toean Samuel Johannes Loembantobing djadi pesakitan, siapa dari bermoela didengar hanja selakoe saksi sadja.

Apakah jang ditoedoehkan atas diri toe-

an S. J. Loembantobing?

berhoeboeng dengan perkara

Komintern
Moskou,

Il

itoe.

mengasoet.
April.

Komintern

me-

ten di Duitschland jang berlakoe atas pe-

Dalam

Baroes nanti akan dapat soesah dalam
perkara kelepasannja itoe, sebab pesakitan soedah soesah mentjari djalan oentoek

menoeloeng demang itoe. Kata pesakitan,
pesakitan soedah mentjobakan djoegaakan
memberikan wang kepada njonja de Boer
soepaja njonja itoe soedi menolongtoean
Ancus dalam perkaranja itoe. Tetapi, kata

doehkan atas diri toean itoe.
kemoedian

muel Johannes

dan

sesoedah

toean Sa-

Loembantobing

menerima

atau

tidak

toedoehan

jang

ditoedoehkan atas diri pesakitan dalam
perkara ini nanti toean-toean pembatja

dapat persaksikan sendiri dengan keterangan jang berikoet ini:
Saksi-saksi

jang

pesakitan poela, njonja de
maoe menerima itoe wang.

Boer

tidak

Dan lagi menderoet keterangan dari'ini
saksi, bahasa pada satoe malam saksi
pernah mengintip dari loear roemah pesa-

kitan

diwaktoe

pesakitan bitjara dengan

ex demang Ancus sesoedah ini toean kem-

Li Tung Yen soedah lari kesebelah

Benarkah

pesakitanada

tan tentoelah toean Ancus ex demang di

tidak semoea jang tahoe, apa jang ditoeTetapi

pembitjaraan itoe

bilang, bahasa menoeroet pikiran pesaki-

salinan
Vonnis disitoelah baroe publiek
dapat tahoe apa jang soedah ditoedoehkan
atas diri toean itoe, jaitoe:
le. membentjanakan
nama njonja de
Boer (artikel 310 W.v.s)
2e. mentjoba memberikan soeap (artikel
ki
oleh pasoekan Canton, hingga gene- 209 jo 53 W.v.S)
raal-generaal Chao Dung, Pei Tchung Hsi
3e. empat oempama atau pepatah Batak.

ngadakan persediaan oentoek membangoen- oetara, dimana mereka harap akan mekan keriboetan disegenap kota-kota di nang pada Provincie Hoenan.
Eropah.
Pemogokan oemoem dalam
Satoe ma'loemat menerangkan, bahwa
peroesahaan tenoen di India.
pada 1 Mei mesti dinjatakan tanda boeat
Londen, 11 April. Pemogokan
jang
memoelai perang saudara.
terdjadi dalam peroesahaan tenoen kain
Gezant Djerman memprotes pada Lit- boeloe kepoenjaan Bradford, dimana hamwinoff
atas pengasoetan kaoem communis- pir 100.000 orang bekerdja menjebabkan
jang djatoeh itoe teroetama ter-

koeman
oentoek kepada orang-orang jang menimboelkan bahaja dan meroesakkan keamanan
Pergerakan itoe oemoemnja teroe:ama
dibataskan hingga Gujerot.

Resident.

dahoeloe.
Moela-moela tidak seorang poen jang
Dalam hal ini ada djoega toeroet Prins
dapat
tahoe dari moelai toean Samuel
Windischgratz jang pada waktoe ia diJohannes
Loembantobing diperiksa dd 11
Da'waan Soviet, di loear negeri.
hoekoem itoe soedah berpangkat majoor.
Januari
1930
oleh Groote Rapat sampai
Londen 10 April. Kepada Clynes dalam
Kekoesoetan di Tiongkok.
pada
harinja
Hakim
itoe hendak
Lagerhuis ditanjakan beberapa orang raHanoi,1l April. Vice consul Valera mengadakan Raadkamer toedoehan apa
iat Sovjet jang bertempat diam di Lon- Cadet j. soedah pergi keperwatasan sejang didawakan atas diri beliau.
den kepada mereka mesti poelang kem- waktoe
Communistgn memboeat peroeBoleh djadi djoega Hakim sendiri poen
bali ke Moskou dimana mereka akan soehan di Longcheoe dalam boelan Maart

Hak kaoem iboe.
$
mendjalani perintah itoe.
ibl., kemarin soedah poelang kembali berDen Haag, 11 April. Inter AmerikaanLepada Clynes ditanjakan, apakah tin- sama Commissaris watas Tiongkok.
menerangkan,
brouwencommissie
sche
dakan jang ia pikir akan dilakoekannja.
Ia
datang kembali kedaerah Tonkin
bahwa hasil jg. sangat mengenakkan dari
Ciynes menjeboetkan, bahwa ia hanja sesoedahnja ia mengetahoei dengan pesti,
Conferentie itoe, ialah pasal perdjandjian melihat itoe disoerat-soerat kabar. Kepajang mengoeatkan peratoeran tentang hak danja tidak ada berlakoe satoe tindakan bahwa keroegian besar soedah tiba palla
gedoeng-gedoeng
concul Perantjis kankaoem iboe jang soedah oesang itoe.
dan ia sekarang tengah mendjalankan
sa- toor bia dan djoega pada sekolah-sekolah
toe penjelidikan atas positienja employee- katholiek Perantjis.
INDIA.
employee perkoempoelan Sovjet dahoeloe,
Ia mendengar kabar, bahwa Nanning,
dan ia tidak chawatir dalam hal ini ada iboe kota dari Kwangsi soedah didoedoePerlawanan terhadap Pemerintah.
Penangkapan besar.
Delhi, Il April. Menoeroet

1300.

bergoelingan dilantai dan tidak maoe per-

ta api dengan seboeah autobus pada tatnjonja Ass.
kala menjeberangi pemintasan djalan kenoenggoe dapoer, tetapi meski ia akan membawa 80 orang penompang, soedah reta api dekat Ilesta.
Toean
Simandjoentak jang
bermoela
mendjadi radja, perloe ia tahoe segala terkandas diantara poelau Ouelpart dengan
Sebahagian dari kereta api express ke- kapal penangkap loear dari rail, tetapi jang mendjadi kor- hendak
maoe dida'wa mereka
berhoekeperloean roemah tangga. Dengan tidak Port Hamilton. Kapal
tahoe seloek beloek oeroesan dapoer, nan- ikan menolong sekalian orang dalam kapal ban tjoema penompang - penompang dari boeng dengan perkara pleidooi diatas ini,
ti tentoe ia tidak tahoe memerintah oe- itoe jang berdjoemlah 130 orang. Antara- autobusitoe sahadja hingga tank benzine tidaklah bisa djadi, sebab tidak ada djaroesan roemah

1300. Panggil sadja,

botkeperlocan kantor. Segera dan rapi dikirim.
DRUKKERIJ ,,PERTJA TIMOER”" MEDAN

jang penting dalam djoeroesan jang kita jang sangat mengantjam.
Prinses Juliana bermasak.
Den Haag, 11 April. Prins Juliana toentoet dengan beberapa kesoesahan BERBAGAI KABAR.
telah memasoeki satoe cursus boeat bela- jang dalam beberapa lama ini nampaknja
Kereta api contra autobus.
tidak berhasil dengan baik."
djar bermasak.
Bahaja hebat.
Abuguerbues (New Mexici), 11 April. Seorang
(Apakah poeteri ini kalau kelak soedah JAPAN.
19 orang penompafig'auto bus mati dan
bersoeami akan bermasak djoega oentoek
Bahaja kapal dekat Wiadiwostok.

soeaminja? Apakah tidak akan pakai koTokio, 11 April. Kapal Ellermans
ki? tanja pembatja barangkali.
City
of Peking jang dalam pelajaran meBoekan perloenja soepaja prinses ini
noedjoe
Dairen dari Wladiwostok dengan
nanti bila bersoeami teroes mendjadi pe-

baroe, T'joba

kapan berkeperlocan kertas-kertas dan perabot-pera-

soedah apokir itoe mentjoba hendak masoek ke Istana Koning,
tetapi mereka
itoe ditahan oleh politie. Disana mereka

jang boenjinja seperti berikoet: ,,Kami memang
soedah
sedia, Perdjandjian jang

Aneta

STEMPEL
toek dan

kedjadian jang menge-

rikan, hingga menjebabkan tiga orang
mendapat kematian dan 40 mendapat loeka
serta banjak jang ditangkap.
Diiboe kota serdadoe-serdadoe jang

Kawat

pekerdjaan di kita poenja Drukkerij sadja.

selaloe sedia djoeal, Harga sedang.
OEPAH Ti JITAKAN.
Mesin baroe. Letter baroe. Perkakas
pada adresini, kapan berkeperloean. Harga menjenangkan.

soedah terpakai lagi boeat berperang menimboelkan satoe

terima

PITA MESIN TOELIS matjam-matjam merk dan roepa-roepa besar. Kita,

memberat-

kan.

bali dari Batavia. Lebih landjoet ini saksi
menerangkan :
Sebenarnja sesoedah t. Ancus ex demang
kembali dari Batavia, dia ada “
tjerita

bahasa dengan pertoeloengan €.

Slijboem dia ada menghadap tentang .
halnja kepada Directeur H. B. Din j.
moelia itoe telah memboeat soerat kepada Pemerintah Tapanoeli akan bertanja

alasan

ke'epasannja. Begitoelah

dia tjerita bahasa wangnja telah habis
oleh
karena perkaranja, oleh sebab
itoe

dia

bilang soepaja Samuel mesti..,

kasi kembali wengnja j. f1500 itoe j.
dia
mesti tempo hari berikan kepada »
Padoeka
Samuel

Njonja Besar de Boer. Dan
berdjawab bahasa dia tidak

ada wang lagi sekarang tetapi dia minta

soepaja

keriboetan-keriboetan

soedah

roemah baroe jang Ancus

sekaranglah sebagai
rintahnja Komintern.
Pertama: Mevrouw J.L. de Boer gepolitie' dihoedjani dengan batoe.
pembajarannja.
Oeroesan Rus di Mandjjoerie.
Banjak orang jang ditangkap dan ba- boren Middelburg njonja dari Assistent
Harbin, 11 Arpil. Zomensky, dahoeloe- njak politie agent jang Ioeka.
Resident di Bataklanden menerangkan,
Keempat: Saksi Philemon
Siregar
nja chef dari Aziatische afdeeling dari
Asal pemogokan
ialah
disebabkan bahwa kiri-kira (tanggal dan boelan saksi cigenaar dari drukkerij merk
“PhilePolitie melepaskan tembakan.
Departement Oeroesan Loear Negeri di- kaoem madjikan mentjoga hendak — me- tidak ingat lagi tetapi mesti sebeloem- monbin Haroensiregar" di PeBombay, 11 April. Doea poelueh doea Moskou soedah diangkat djadi consul noeroenkan oepah koelie-koelie itoe de- nja tanggal 4 Mei 1929) S.J. Loemban- matang Siantar Siboga dan Taroetoeng
orang jang loeka pada kerihpetan jang generaal di-Moekden dengan mempoe- ngan 9 percent.
tobing datang diroemahnja saksi membawa jang
djoega
merangkap
pekerdjaan
terdjadi diloear gedoeng Pengadilan di- njai kekoeasaan gezant dari consul-conDidoega bahwa pemogokan oemoem beras dan daging oleh sebab menoeroet Spion di Taroetoeng menerangkan, bahBombay, pada tatkala orang-orang jang sul Rus jang lain di-Mandsjoerie. Tang- pada peroesahaan kain orang
Inggeris tS.|. Loembantobing laki saksi toeroet wa dia pernah dengar dari saksi Amon
melawan itoe dihoekoem sesoedah politie gal 20 April ditoenggoe tibanja di-Mock- itoe pada hari Senin akan dapat berhenti. memadamkan api waktoe roemah
pesa- Hoetabarat di Pematang
Siantar, jang
menjerang hoofdkwartier dari Nationaal den. Satoe conferentie akan diadakan dan
kitan terbakar.
pesakitan pernah meatioba memberikan
disana akan diperbandingkan, nota-nota
Congres.
Menoeroet keterangan saksi. (Njonja de wang pada njonja de Boer.
Diantara
mereka
jang dihoekoem Rusland dan Tiongkok pada sebeloemnja
Boer), saksi me:nbilangkan terima
kasih
Kemoedian saksi ini pernah djoega deKeadaan economie.
ada toeroet Abidali jang dapat hoekoeman delegatie Tiongkok berangkat ke-Moskou.
djoega
pada pesakitan atas pemberian ngar dari saksi Lebanusalias Abdoelrachtimboelnja

hingga

tempati

KUSTRALIE

9 boelan

koeman

dan

4

Mehrali

dapat

boelan, Orang

banjak

hoe-

itoe

mengedjar kereta politie jang didalamnja
ada terdapat Abidali dan Mehrali,

Mereka mentjoba menjerahkan
boenga kepada kedoea poedjonggo
Politie menghalau mereka dengan
kat. Disini politie dihoedjani dengan
dan batoe dari atas kereta

api dan dari

atap roemah-roemah.
Achirnja politie melepaskan

INGGERIS.
4.
|

krans
itoe.
tongpasir

tembakan.

.

Conferentie armada.
Londen, 11 Ane, Vergadering sai

delegatie-delegatie — (oetoesan-oetoesan)
jang membitjarakan armada pagi ini soendjoekkan satoe commissie dari
dah
akan memboeat rantjaahli-ahli
si

ji

akan mengadakan

“ Zitting pada hari Senin oentoek memperderapport

dari Commissie pertama

PERANTIIS,

Sydney,

rald

Il April. Morning

menerangkan, bahwa

He-

sepandjang

itoe.

man dari hal

Samuel

pernah

tjeritakan

Tetapi selain dari itoe daging dan beras disalah satoe kedai koffie, bahwa katanja
pikiran dari perkoempoelan
bankier2 di saksi bilang pesakitan berikan djoega satoe Samuel pernah mentjoba memberikan wang
Sesoedahnja pemberontakan di
Sydney adalah pembatasan barang masoek envelop tertoetoep.
Indo-China.
pada njonja de Boer, soepaja njonja itoe
Njonja de Boer boeka itoe soerat. Njonja soeka menolong ex demang Ancus.
Parijs, 11 April. - Dalam perdebatan itoe satoe perboeatan jang memoetoeskan
,
tentang harinja melakoekan pertanjaan- pengharapan dan dinjatakan poela bahwa itoe melihat dalamnja ada terlipat wang
pertanjaan kepada Minister oleh Wakil- bahaja dari perniagaan akan tidak dapat kertas jang berdjoemlah f 1500.
Kelima: Saksi Amon Hoetabarat onwakil raiat tentang kedjadian di Indo dihalangi.
derwijzer
Methodist-school di Pematanj
teroes marah pada pesakitan, tidak
Pihak orang2 jang mengetahoei menga- lagiSaksi
China, maka Tattinger dan Outrey mesempat membatja apa isi dari soerat Siantar diwaktoe ini saksi diperiksa di”
njatakan dengan djelas tentang kepenti- koei atas crisis jang hebat itoe dan Re- itoe, begitoe djoega kepala karangannja Pematang Siantar oleh demang van Singannja satoe keterangan tentang activi- geering Australie akan soesah benar me- (opschrift) sebab teroes sadja melemparkan lindoeng dan hoofd politie-opzienet Ts
teitnja Agent-agent Sovjet. Pitri mengakoei menoehi kewadjibannja kepada Londen. itoe soerat diatas satoe medja.
roctoeng pada tanggal 1 Jarnuari. 1
kepentingnja perdebatan ini dan menja- ITALIE.
Menoeroet keterangan saksi, toean S. ia menerangkan bahasa ia pernah dengar
takan bahwa keamanan akan tertjapai.
J. Loembantobing ambil kembali itoe wang dipasar-pasar jang Samuel pernah tjoba
Lebih djaoeh ia menerangkan bahwa PePremier Hongarie di-Italie.
dan masoekkan kedalam kantong badjoe- berikan wang pada njonja de Boer.
rantjis wadjib mengatoer keamanan di
Rome, 1! April. Graaf Bethen, premier nja sebelah atas. Apakah itoe soerat Diwaktoe jang memeriksai bertanja paIndo
an, agro
sadja oentoek orangHongarie, soedah tiba disini dan diterima toeroet djoega diambil kembali oleh pe- da saksi diwaktoe itoe siapa jang tjeriorang
Perantjis tetapi djoega
bagi
pensakitan, saksi tidak ingat lagi. Dan apa takan itoe pada saksi,saksi mendjawab
dengan setjara senang hati.
doedoek asli disitos: PP PN
PP
Ia membeeat pembitjaraan dengan Ko- poela jang terdjadi dengan itoe soerat, jang saksi tidak ingat lagi itoe orang.
la memperingatkan, bahwa Crimineele
kemoediannja itoe saksi tidak djoega ke- Tetapi berbeda sesoedah ini saksi dipeCommissie boekanlah sekali ini baroe ning dan Mussolinie, sedang perkoendjoe- tahoei
riksa pada tanggal 10 Januari 1930 di
didamemboeat hoekoeman mati, akan tetapi ngannja dengan Paus ada terseboet
beloemlah pernah terdjadi hoekoeman be-

lam Programma.
Kedatangannja

itoe

ada berhoeboeng

Kedoea: Saksi Amintas
marga Simorangkir doeloenja djadi chauffeur dari

gitoe banjak didjatoehkannja
dan beloem- politiek, disebabkan perhoeboengan perverdrag itoe.
Donald memberikan satoe kete- lah pernah kedjadian jang begitoe besar saudaraan dan samenwerking antara ke- Assistent Resident de Boer menerangkan,
bahwa benar djoega jang toean S. J.
doea keradjaan 'itoe akan bisa terdjadi
terhadap kepada orang-orang pers bahajanja telah terdjadi.

Taroetoeng dia menerangkanlah dari siapa ia dapat itoe chabar, jaitoe dari toean Ancus ex demang sendiri.

(Lihat samboengan

kepagina IV),

'

dansa Ia pilih itoe
poean jang doedoek tidak
djaoeh dan telah ega

rchabaran.

'ANAK-ANAK SEKARANG.
TERMASJHOER SEMENDJAK TAHOEN 1898
hinggarhari ini memberi kepoeasan dan kegembiraan

-anak doeloe lainmafjam,
Tetapi .... apa sebagai resident dari ..
sarana sekolah mengadoe ajam,
sebagai seorang jang berkocasa di
melantjong sampai djaoeh malam,
winan antara poetih dengan dan seorang j. mempoenjai Ridderorde
...ia tidak takoet dihari kalam.
hitam.
akan merendahkan dirinja sendiri boeat
.”Stella Robinson .telah memintak minta pada satoe perempocan semberangan « Tidak demikian boedak sekarang,
Hakim William Doran, boeat j. kebetoelan berpakaian itam soepaja boleh
kalau dari sekolah dia poelang,
han perkawinan anaknja Miss Ruby berdansa sama perempoean itoe?
ke Padvinderij dia mendatang,
son dengan seorang Filipina Tony
Nee, nee zeg! itoe resident anggap
beladjar baris petang-petang.

'Moreno.

Miss

Ruby

Robinson

mata padanja.

ialah

moesti

(seorang nona ahli dangsa.
““'Telah ada seratoes anak gadis bangsa
».Koelit poetih bangsa America jang soedah
(Kawin
dengan orang Filipina, toeroet
“warta Negeri.
$$. Bahwa perkawinan orang Filipina de(inggnorang America koelit poetih itoe
semendjak tahoen 1921, kakan
«

berlakoe

lain,

oentoek

Japan

TAFEL

Perhatikanlah

Hidoep menoeroet masa,
Maoe hidoep tjara manoesia,

orang
4 dan

dibilangin tengan
kasar
didalam pergaoelan idoep oe-

bahoea

tiada membenarkan
Ahli-ahli siasat
"#perkataannja itoe, dan perkaranja ini menarik perhatian besar di America dan
Filipina.

menghina pada

schandaal jang
seteroesnja akan

ke "2, 3,
mengiring.

kepala karangan

Residentitoe bermoela kasih soeara keras
boeat menggertak dan maoe soeroe tang-

Sport.

kap pada itoe lelaki, sebab katanja telah

ngan amat kentjangnja kekalangan moesoehnja, dan dengan keras teroes djala
moesoeh betgojang menjebabkan stand
disoedahi

itoe

40

pertama binatang itoe diorang
koelit, dan ditahoen
sebangsa
oleh
bapak
lapisi
si
Sedang
“djadi pembantoennja.
sehangsa lokan
dengan
kedoea,
Ipardan
si
jang
bale-bale
seboeah
diatas
(“titoer
Sajang Batjau berboeat satoe kesalahan
(parlemoer).
isi anak datang, jang seorang menginsoedapati
jang
mesti oleh referee dihoekoem begitelah
orang
Japan
Ditanah
memegang
djak lehernja jang seorang
peritoe
meskipoen ia itoe ada satoe
boeatternakkan
roepa,
te
moeslihat,
orang
atoe
oleh
dibantoe
kaki tangannja serta
Sesoeharganja
harapan janh oetama dalam barisan moemata jang sangat mahal
jang lain-lain itoe
lakiJapan
orang
ka
Rasid bermoela ada bermain bagoes,
Dengan hal jang demikian si korban dah penjelam-penjelam mendarat dari dasar
belakangan heran benar ia sering kepcrempoean
tapi
dan
laki
menghemboeskan napas jang pengabisan
itoe
benda
lokan,
itoe
dibelakang, meskipoen orang
mengambil
tinggalan
laoetan
—0—
haloes-ha- dari loear berteriak soeroeh ia madjoe.
jang
tjatjing
sebangsa
diisikan,
Planters Indonesiers toeroet
Brandes dibanding dengan hari selasa
loes, Sesoedah itoe ditaroehkan kedalam
mewataskan Productie Rubber.
dedipagar
telah
adalebih baik, 'sementara Wiljang
sekarang
tempat.
seboeah
(Sin Po), Dari Bandjermasin dikabarkan, ngan pagar kawat, dan ditaroeh didalam lem dan Taher masing-masing dari kiri
bahwa pagi ini di Martapoera telah di- air. Setengah tahoen sekali tempat itoe kanan pantas benar djadi satoe pasangan.
adakangecombineerde plantersvergadering. diangkat, dari dalam air, dan dibersihkan. Jang terseboet belakangan ini asal sadja
lagi

akan

Planter-planter Indonesier jang tocroct
menjatakan pehadlir, semoeanja telah

Lain

seperti saroeng

plekat,

Sesoedah toedjoeh tahoen lamanja ba- iatetap bermain fair, djoegaketika pindah
roelah pekerdjaan itoe berhasil dan moe: kebelakang kedoedoekamnja poen bagoes
tiara jang dikehendaki itoe telah ada. dioega.

jang

moefakatan akan memberentikan tap karet
selamanja didalam boelan Mei.
Lokan-lokan moetiara jang orang ambil
Achterhoede rapi. Mahjoeddin kelihatan
Satoe comite telah didirikan dan bese k dari dasar laoetan, tidaklah semoeanja
banjak lebih baik. soetan Oemar
bermain
propagandisten akan berangkat kebagian ada mengandoeng moetiara jang bagoes- tetap seperti biasa, meskipoen satoe-satae
negeri, dimana dalam berb:
dalam
bagoes, demikian djoega dengan adanja kali orang mesti bertanja kenapa ia sebagai Misdjit mereka akan mengandjoer- ini moetiara
jang diternakkan. Soeng- karang bisa dikitjoeh?
«kan pada anak negeri toeroet wataskan goehpoen demikian permata-permata ini
Itam bermain bagoes dan banjak benar
productie karet.
didjoeal dengan harga mahal seperti har- roepanja orang sympathie pada iapoenja
Tn
$
ga moetiara jang didapati dalam laoet.
kedjoedjoeran, kesabaran dan kepandain.
Ktsah keadaan orang Filipina.
Begitoelah kemadjoean orang Japan da- lapoen seperti djoega Mahjoeddin soekar
Bangsa Filipina itoe terdiri dari ber- ri sehari kesehari bertambah-tambah akan dilaloei dengan mentah dalam pendjagamatjam bangsa, dengan bahasanja jang memadjoekan Economienja, keseloeroeh annja.
bermatjam2 terdjoemlah 87 bahasa. Jang doenia.
Chatib poenja tendangan, j. keras itoe
dinamakan bangsa Filipina boekanlah
lebih baik ia goenakan menbarangkali
di
dan
tei
ei-pan
jang hanja tinggal dipant
ia kelihatan bekerdja
dimana
baik,
djadi
Soerat Terboeka.
“tamah datar akan tetapi jang diam disebelah
.Meskipoen begiberani.
dan
rapi
dengan
America Selatan, dan jang telah bertjammenganti Taher
dikiri
kedoedoekamnja
toe
poer gaoel dengan orang Melajoe poen
»Kita, sebagei Hoofd-dan ex
tjelanja.
djoega tidak ada
x djoega dinamakan, orang Filipina, Tetapi
Hoofd van Br. Chalipah.
Alikin, jang ia doea kali berboeat keorang
n
denga
el
#' karena telah bergao
Didalam
boelan
Mci
1918
kita
diangjang orang tidak soeka lihat. Bisalahan
“- Melajoe, maka djadilah mereka itoe orang kat mendjadi wakil memegang djawatan
Alikin tida soeka sama
kedepenen
arlah
Melajoe.
Hoofd di Bandar Chalipah.
itoe kebiasaan lagi, soepaja sport kita di
Ahli siasat banjak jang 'mempoenjai
Sesocdah itoe pada boelan Oct. 1918 di- Westkust djangan mendapat tjatjat,
itoe, tjamtaksiran bahwa

barang

samarinda,

terboesj, tjapal, enz :

riboean

adjak

ada

ia

lain

86 Luitenantsweg Medan
Telefoon No. 666.

Batikhandel merk H. ABDULHAMID Mandailing
Kesawan No. 34 en Padjakgantoeng No. 5
MEDAN DELI

ara.
Pada tahoen

dari mareka berdoea

permainan

Begitoelah

dengan 4—2 oentoek bemenangan Westkust.
"
Sedikit pemandangan "tentang permaenan.
Voorhoede Westkust ada tjoekoep esay.
Jang ia ada dipimpin dengan taratoer
bisa njata dari keadaan bola dalam permainan ini, jang rata rata lebih berat
dikalangan Kwitang.

kasaran.

Selain

sekarang 3—1,

dan

dan tjatjinglah itoe jang mendjadi moeti-

memboenoeh bapaknja toe-

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

keempat.

haloesan

Hari

(Samboengan kemarin doeloe!.
Sebentar lagi Brandes larikan bola de-

batikhandel

batik

agoeng (dia

ambtenaar

ada resident..... ) achir-achirnja teroes
pergi ngelojor dan sedari itoe waktoe,

kain

Mongolia.

adres

'jam

P.S.

86 LUITENANTS WEG
MEDAN

Z.--

T.A,

seorang

sebagai

lagi, toelis
tidak datangke Perroguet
»Het Nws".
$
—0, Poesaka jang mendjahannamkan
Batoe-batoe permata jang mahal
Dibilangan Bantool (Djocja-Selatan) telah
harganja, dapat diternakkan.
& terdjadi pemboenoehan, lantaran tjemboeDiantara batoe-batoe permata jang maToe perkara harta paesaka.
Seorang telah meneftma harta warisan hal harganja ialah moetiara. Moetiara dijaitoc seboeah pekarangan ketjil. Anaknja dapati orang didalam laoct jaitoe didamerasa tjemboeroe dengan ini keadaan. lam sebocah lokan, jang telah dimasoeki
Padasoeatoe hari ia bermoefakat dengan oleh sebangsa tjatjing laoet jang haloes
roet

A. tm.

jang “sopan djoega.

—0—

“dparnja, akan

ini dari

menjediakan

pendoedoek

merknja:

dan
Se-

ada

: dengan orang

moem mocsti berlakoe

Inilah

4 1Wi ,
SA

Pesenan

AIA IN1)

banjak dan sedikit, kami terima

1

dengan

senang hati.

orang Fi'ipina

soeroeh mendjadi
id schoolcommissie
Maoentoe tetap mendjadi keeper jang | —
paling djempol di Westktist.
disana.
—g:
Kemoedian ddu 27/,, 20 kita ditetapKwitang kelihatan ini hari koerany geresident dari tanah seberang kan dengan besluit mendjadi Hoofd disit dibanding dengan tiga kali main jang
diberi maloe.
Bandar Chalipah dan lid b/d Kerapatan soedah. Apa lantaran tjape sebab soedah
soeatoe hari, ketika diadakan Padang.
sering keloear berdjoeang! Masa!
bestuursconferentie di Betawi,
Besluit berhenti ddo. 1 Sept. 1927.

.

poeran Melajoe dan Tiong Hoa.
Seorang

A0AsAAnOAno5

B

Pada
#oeatoe
Di voorhoede Oka bermain sebagai | ISI
Pada ddo. 21-1-“29 kita ditoedoeh meng- bintang, sementara Amsar dan Tojib
jalah ketika semoea kepala-kepala dari
ang
Seber
gelapkan wang rodi belasting dimana ada
gewestelijk bestuur dari Tanah
seperti biasa.
tetap
berikoct Kosim
berkoempoel di Batavia jang mana se- ternjata dengan beberapa bon jang kita Aken
tciapi kalau kelittatannja koerang
djoega

resident sedjak tahoen
minoem terang belom
selaloe
Toentoetan
pada perempoean-peremKemoedian

"Pada soeatoe malam seorang
'doedoek dengan senang sambil
dengan
bier di Perroguet,
Fe

berikan kepada

pendoedoek,

f 277,96'/, masa Hoofd

an
jang berdansa-dansa dengan

sedjocmlah

di Br. Chalipah

1926. Wang mana
distort.
tidak diteroeskan.

dengan

dari pada itoe ddo. 22-7-29

bang dan dipoetoeskan oleh — kerapatan.
«Lama Hoog FEdel Gestrenge Resident Kita dihoekoeim6 boelan pendjara tetapi
toe berangan-angan memasang, merasa kita minta gratie. Habis tentang itoc.
tbang poelang pergi dengan enak peKemoedian datang poelalah — coltega
ja dengan diam-diam, sampai di kita menoendjoekkan rasa
kesenangan
koetika ia menampak seorang pe- dan kepoeasan hati, jang mana selama

(Belanda) jang tjantik, doedoek

dengan seorang lelaki tidak djaoeh

ini roepanja

menaroeh

perhatian

dari merikaitoc.
Halfbeck bisa djadi sebab
sekarang boekan sembarangan,

amat sangat pada kita.
Sampai ia melemparkan perkataan
schandaal kemoeman itoe, dengan siapa pe- ka kita. Apa hal jang sematjam ini schantoe doedoek dengan berpakean daal pada pengertiannja seorang?

main baik dibelakang, tapi lantaran

djoega, apa sebenarnja kita schandaal apa
»eroet pendapat kita, dari orang

n itoe "jang
uandaal djoegalah terbit perkataan
(kesenjoeng-koenjoeng toea
resi- schandaal toe.” Demikianlah selainnja
litoe
r
besa
n
saa
oea
kak
ai
enj
'mempo
djadi kepi- djoega,
dent dari Tanah Seberang) dan kakinja
Kalau poen kita djoega
nanti jang
mngin sekali Oeloer tangan
an
ang
pas
schandaal,
barang
soedah
tentoelah,
gai
seba
dan
Iboeat berdansa,

X

CHAMPION

Kwitang djadi kekoerangan »dikiri loear
dari voorhoede:
woentoe

poenja

kepandaian.

Referee toean Saleh Ismail

nar dapat poedjian dalam

“patoct be-

iapoenja pe-

Sebab
kekalahannja
Kwitang
sama
IP. E. sebagai kita kabarkan oleh sete-

ngah orang dipandang tidak “zuiver, maka
hari

Saptoe

boeat

penghabisan

akan

diadakan revanche wedstrijd dimana —
Kwitang diberi kesempatan boeat
noentoet bola. ( Verslaggever.

/

me-

dan MATCH-

dan lain-lain jang ada sedia
dalam kita poenja toko.
voetbal dan kniedekker jang kita sediakan

kaoes

oentock

toean - tocan.

Toengganglah
NEW
LESS

itoe

kerdjaan ini hari, jang selainnja actief
«
Soenggoeh begitoe biarlah dahoeloe. djoega ada adil.
seolah-olah hendak membikin atu Kita hendak lihat, bagaimana mainnja.
Revanche
wedstrijd.
tentang kepandean berdansa seperti Kelak dibelakang tentoe akan ketahoean

djoega resident itoe jang lagi berangani

merk

hatan sering mis dan iniada meroegikan
sangat pada Kwitang. Maing betoel ber-

'rampoean
Jitam dan djoega lagi termenoeng-menoeng
kelar

Pakailah

muesoeh
kelihatan

' Batjalah !!

LESS en T.

laloe, kita rasa sebab pertoekaran tempat

Keeper Tinggal, djoega »tinggal“ baik
jang selamanja dan ia ini ada bandingan Ma-

patnja.

sport !

Tend langlah VOETBAL

gesit dibanding dengan beberapa kali jang

laki- perkara itoe hendak diboeka
kembali, koerang rapi dari jang socdah-soedah.
Harry tetap permainannja hanja, Mas'oed
ji Jain. Keramaian jang begitoe telah entah apa sebabnja tidak djoega djadi.
Achirnja 10 .April 1930 telah — ditim- jang ini hari bermain sebagai back keli'menambah kegirangannja, karena mengkelip-kelip kepada perempoean.

Kaoem

556965555555 35

s

orang antaranja anggep boleh
aee sedikit senang-senang.an

1.

bertjinta-tjinta soedah beladjar,
achirnja .
, hidoep terbakar:

Filipina itoe boekan- resident itoc

nja orang Melajoe tetapi adalah ia bangsa
Mongoli. Oleh sebab ini, perkaranja di'hoekoemkan sebagai, peratoeran jang di“pakai di California jaitoe orang poetih
“'Amerika sekali kali, tidak boleh kawin

No.

-

bab lazim soedah
begitoe mocstinja.
bangsa MoItoe,
kemacean
natuur!
dengan
memintak
bati itoc resident.
“'ngalia, Mr. Robinson
Hingga in dahoeloe, djika perlue nanSatoe pertjektjokan terdjadi. . . . kedoeakeras soepaja pernikahan anaknja dengan
ti
akan kita oelas lebih djaoch kita poe'orany Filipina itoe ditjegah, dengan alasan doeanja saling memoekoel-moekoel medja, nja geschiedenis sendiri #lidalam gelombahwa menoeroet ilmoe bangsa manoesia dan achirnja itoe Hoog Edelgestrenge Heer bang jang kita rasai, menoeroet boenji

(ethnology), orang

tjap dan

jang

Tapi, ada poela j. maoe pintar,
dibawah oemoer sebeloem besar,

Beheerder terseboet loeloeskan
perImintaannja itoe resident, dengan tidak
perdoelikan pada lelaki sama siapa perempoean terseboet lagi doedoek.
la ini dengan sigera tahoe apa maksoednja resident ito@ dan lantas berdiri
dan oesir itoe beheerder dengan marah
sekali, dan kemoedian dengan gagah de-

dengan

kawin

boleh

(tidak

SOJA

Dia maoe tjinta bangsa,
Tanah air maoe dibela.

ianja.

itoe orang Melajoe.
43 Di California keadaannja sangat berse#lisih. Orang poetih America sekali-kali

Ketjap

meminta

berdansa sama perempoean itoe. Ia lantas
dapatkan beheerder dari itoe Perroguet dan soeroeh toetoerkan pada itoe
perempoean, bahwa ia ada seorang resident dari...... dan ingin berdansa sama

h.mi@noeroet pikiran seorang pegawai
(inegeri,, jang mengatakan orang Filipina

dalam roemah tangga jalah:

:

naa

:

Adres

klu

apabila

pakai,

tocan

Motorfiets . merk

HUDSON
jang toean

dan MATCHsoedah ketahoei

kebagoesannja.
Djoega kereta

angin

merk MAG-

NEET,

tidak

merasa tjape

tentoe

ringan, ladjoe dan potongan bagoes jang terdapat keadaannja.

GRAMAPHOON, Edison, Bell, kita ada sedia, Roepa -reepa mba:
serta ockoeran. Persediaan besar dari perkakas':
ngan dan takaran
segala motor dan pendjoeal arlodji merk Roskoph jang toelen.

Tjarilah
14

kita poenja adres:

HAN

Oude marktstraat

SENG

53,

& Co.
Telefoon 755 Medan.

SS064SOS0SEESG
CA

“0 0000 g»

MANDAILING

Awas
Penfjoeri !

nja. Terdjaga

benda toean, terdjaga oleh oppas
malam.

Tertangggoeng

keama-

nannja.

PARTICULIERE

Tjoekoep

mendapat

oedara

Ada sedia goedang

auto oentoek passagiers.

jang

Kamar mandi dengan

air bersih dari waterleiding.
Makanan dioeroes oleh pelajan-pelajan dengen bersih.
'Tetamoe selamanja diterima dengan boedi manis !!

Tarief sewa kamar

moelai

dari £. L—

$

f 2.— f 2.50 dan f 3.—

satoe malam.

Menoenggoe dengan hormat,
MARAH BONGSOE

Eigenaar.

tidak

lain dari

PARKER

M.

KOEPIAH

NOERAIN

Kesawan No. 75

kenal,

moelai

toelen

onkost

mata

oma

Classic Beauty
with Over-Size Barrel and
Life-Enduring Point

|

T

Toko dan Febriek

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

red barrel, with jet black tipped ends,
reminiscence of Chinese arts,

satoe

the most perfect writing instrument
American inventive genius has proGuced. Jts native Iridium point is as
smooth and life enduring as a polished
jewel bearing and should easily last
25 years or more.
2
The Duofold is made
by The Parker Pen Com-

teko jang barde, selamanja sedia bermatjam-matjam topi dan bermatjam-ma-

TIONG

KOK

I

g

pany of America, whose
fountain pens and metai

toko tersedia
NA

pencilsarethechoiceofdis-

T.
SARA A
PEN
IPS

dari Oostkust

sampai ke Tapanoeli hingga
tanah Atjeh.

W

The Pen of

Yam warna menocrcst model tahoen 1930. Seperti topi Helmhoed dan Viltenhoe
dan d,

sekalian potongan itoe, demikian djoega
potongan lain.
TEE
Kita poenja harga, orang soedah

sampai

dengan

tapi manis dipandang
—mmmma

pendek, orang bilang pesen SOEKARpoenja.

DUOFOLD

moerah

.

Inilah

SIN

kita

wahid

The Duofold is not only the handsomest fountain pen made, it is also

Banjak pakaian ditahoen 1929 pada

namanja.

jang

Awas!

moclai
tahoen
1930 ini soedah terpandang dari topi anak san 4 topi orang toewa, lain dari itoe sedia djoega banjak barang-barang
Ikelontong dan sangg-cp membaroei topi jang soedah toa dan kotor.
uit de mode” demikian djoega petjiMenoenggoe dengan hormat,
petji pada tahoen ini, banjak jang
soedah berobah potongannja.
Sekarang
orang soekai, potongan 6
Tjong Yong Hianstraat No. 48 —
MEDAN.
Dalam

DUOFOLD

PARKER

Medan.

Sekarang kita berada pada tahoen
1930, tentoe kemaoean dan kegemaran
poen membawa pendoedoeknja pada
kemaoean tahoen 1930.

NO

nummer

4

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

|

—

ON

HE striking appearanceof The
Parker Duofold makes an instant
appeal to discrirninating people every-

Awas !

TOKO

YAA

jang

32

—

GA

VULPENHOUDER

|

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

bersih.

segar.—

I s..goro.

rogmah, toko, goedang dan harta

dengan

na

SIBOLGA

Sedia kamar-kamar tempat
. menginap, lengkap-dengan katil-katil-

Djagalah harta benda toean!

DENGAN,
PEMBAJARAN
SEDIKIT TIAP- TIAP
BOELAN,

- HOTEL

20
6oreLO00000000, »

Advertentie

PERKAKAS

seloeroeh

ADJAIB.

ED

Apa

DIANA

APU

criminating buyersin Asia
asin Europe and America.

ini?

Pesanan banjak dan sedikit kita kirim

dengan

5

rembours.

Menoenggoe

dengan

hortnat

M DAOED
AAA

1

Kapiteinsweg

9

TES
mah

memboeat gambar roc-

-roemah

dan

mendjaga

pe-

E3$

kerdjaan : serta menerima oepahan
memboeat blauwdroek dan wii
drozk.
Djoega sedia mendjoeal Pot - pot

Adres

KIM

djan: Oempak (sendi) roemah:
dengan tangan oentoek perhiasan
dinding dan Kreemaker.
Harga melawan

Mohd. DAOED
Poeri

K.

(KotaMasoem) No

261 62

3 Prins Hendrikstr.

NAITO.

tocan dan tengkoe-tengkoe sampei tjoekoep senang.

Tel. No. 1177. Medan.

4

Medan.

'Toekang-toekang

Straits Settlement.

disediakan

jang

djempolan

,

dari

Persediaan kita selamanja ada kain jang nomor satoe
waliteit jang baik) Palmbach, Drill, Serge dan

0

'atjam-matjam warna.

ta

Bikiniah pertjobaan
mendapat kesenangan.

tj

N. B.
:
' Pesanan bocat loear kota MEDAN.

Im
&

Im

sama

: Menoenggoe

dengan

adres

kita

ini

soepaja

dengan hormat,

boleh kirim

ramtours.

58

MASIH SEDIA
GH

JONI

Loterij Besar

AT

bar

d »

1

INI,

Eijkenstichting,
Batavia c. s.

besarnja
2000.000.—

f.

Hoofdprijs

2
Fotograaf

atelier

£. 150.009.—

YEBATA
Kesawan No. 88

Medan

dan

S6

Djalan

LIONG

Kleermaker (Toekang djait)
Calcuttastr. 9.
Inilah satoe perkakas jang dinamakan Electro Sathy Apparapus, soeatoe peridapatan dari Mr. Noishiki Electro. Soeatoe perkakas electrisch, jang dapat meApa sebab orang mesti pilih adres jang diatas
??
njemboehkan penjakit di dalam badan seperti ngiloe-ngiloe, tidak enak tidoer, dan Orang jang Gentleman, dan maoe mendapat tjoekoep
bisa dipanggil uilain tempat, tentang bajaran boleh berdamai lebih doeloc.
aksie boeat doenia modern, memang selamanja datang
Dan sedia mendjocal mesin itoe, ketjil dan besar.
dimana kita poenja tempat.
Tanjalah keterangan lebih djaoch pada:
Kita, akan memenoehi bagaimana kemaoean togan-

ditoelis

Telefoon 1346

Sedia djoeal Pathe

Baby

Cinema

toestel

Bioscoop, dan bisa didjalankan dengan Elec-

trisch Battery motor dan Dinamo bagoes
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

10297 Tailaring (Charlie Chaplin)
10222 Charlie s Double (Charlie Chaplin)
10123 Smub is Sciontifie (Snub Piollard)
Datanglah

toean -toean dan

jang terseboet diatas, serta
tidak seboet namanja disini.

46

ankoe -ankoe

banjak

lagi

pereksa

film

dimana

tempat kita

jang tersedia jang kita

Menoenggoe

dengan

hormat

1073 prijs

lain-lain djoemlah

F. 1000.000.—
Per Lot “&"

—L———

“AS935505005595533:

jang

terkenal
Peak

boenga dari Cement : Batoe me-

Kelimah -kelimah

jang

|

Sanggoep

£ 12.35

francgk

(dalam kotd'1 lain,
$

5
Atoerlah pesei
tocan dengan seekas- lekas ji
soepaja djangan
isan. Toear-tocan dalein kote
boleh datang beli sendiri dengzn kekas. Djangan liwetk:
ini CHAN BESAR oentcek djcdi kaja dengan lekas.
Lot ketinggalan sedikit sadja lagi.
Maoe

didjoeal habis:

Aimanak Boning Melajoe en Djawa 1930 pakai lorer:
(hadiah) barang-barang seharga £. 3000.— harga a f. 5
porto f O15.—
Volksalmanak M-layoe 1930 berlampir almanak dinding a £ 060 porto f 015.4
Bcekoe tjerita
SIAPA" DIA ITOB? (Gadis Bangsawan Indonesia ataa Huti Wadja), sangat
arik bati sek
satoenja Gadis jang berhati besi. harga £ 1.50 porto,f. 0.08. Boekot”
ans DALAM KATJAUAN PERTJINTAAN dikarang oleh D. 1 Locbis, seorang fournalist duffi
Jep kematinja dalam tjinta a f. 0.65 porto£ 0.08. Boekoe ini ketinggalan secikit sadia,
soepaja djangan kehabisan.
langan kliroc adres na

23 ' MOSKEESTRAAT
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TELEFOON

906.

$

Keenam:

Saksi

Nahim

MOEHAMAD ASIE

pekerdjaan

(mantri politie di Porsea Menangkan -

Keperloean

(wa kira-kira boelan Nevember 1929 Samuel dan Ancus pernah datang di Porsea.

toean-toean

ini

an

.
.Gn
2.al

Perhatikanlah !!!

(Samboengan dari pagina 1.)

hari atau

boeat hari jang akan datang, telah kami

sediakan dalam toko kami, baik oentoek
Diroemah saksi mereka ada bitjarakan tjetakan, demikian djoega oentoek perabot
perkara keloeasan demang Ansus.
toelis menoelis correspondentie.

GA

Houthandelaar -o- Toko Spoorstraat Oedjoeng

merk

Medan,

Teletoon No. 1169.

di PACHT

Sedia mendjoeal | roepa-roepa kajoe
oentoek
perkakas roemah seperti:
Toean-toean kenalan lama, jang telah
meranti
Balai,
'Tandjoeng
Meranti
memboeat perhoeboengan baik dengan

Menoeroet keterangan saksi ini, Semuel
antara lain-lain bernah menerangkan:
»Menoeroet perasaan saja djoega dan

kami

selama

18 tahoen,

baik

jang ting-

Singapore,

Tiang

kajoe

pesakitan

membantah

semoea

Vloeimap—alas menoelis
Postpapier berrol merk ,,Ulilen"

berikoetvloeinja per blok

sadja oentoek menjoeratkan dirinja, sebab:
8aksi Philomon ada ia poenja seteroe
satoe

0.70

bertjetak f 1.45
Postpapier
berrol merk sala
Bond” berikoet vloeinja per blok f 0,75
bertjetak f 1.50

Dan pesakitan menerangkan poela bahwa keterangan itoe hanja isapan djembol
dan concurrent jang nomor

f2,50

dalam

speciaal

Postpapier—Zonder

rol

boeat

warna

mesin

toelis,

blauw

doenia berpeniagaan di Taroetoeng.
dan koening per 100 vel f 0,85
Saksi Lebanus alias Abdoelrachman
bertjetak £ 1.35
soedah lama tidak dapat hidoep dengan Postpapier— Zonder rol boeat mesin
baik dengan pesakitan.
toelis warna poetih ,,Luna Bond”
Saksi Nahum ialah lantaran ia ada diper 100 vel f 0.75
djadi
bawah perintahnja toean de Boer,
bertjetak f 1.25
nama
membersihkan
mesti
terpaksa
Postpapier berrol poetih ,,Luna Bond”
chefnja.
per 100 vel f0, 85 bertjetak f 1.35
Keterangan

Menoeroet keterangan

pesakitan.

dan pengakoean

pesakitan benar djoega bahasa pesakitan
pernah membawa daging, beras dan telor
keroemah njonja de Boer berikoet dengan
satoe soerat tertoetoep, tetapi dalam

itoe soerat-soerat sekali-kali
tidakada wang.
Sedang diwaktoe itoe, njonja terima

f 0.70

,,The Bristol" per blok

Postpapier

Resident dan

baiki auto dari Assistent

»
»

£ 3,50
500...
f6.
1000 ,,
dari merk ,,Beilen"
st.

100

per

lampoe diroemahnja. Paling
pesakitan dari roemah itoe

mengoeroes
pengabisan

KRAMAS

(Tjoctji ramboet)

toko

Timbangan - kajoe besar dari 125, 150, 175, 200 kg.

Timbangan - medja

Timbangan-maas, Oekoeran me-

ter, pengoekoer kaen, Gantang beras ketjil dan besar.

ke-

| nement kepada kita jaitoe I boelan 2 kali
pangkas dan 2 kali tjoekoer — F. 1.50,
dan kalau menghendaki lain peratocran
boleh berdamei.
Harga 1 boengkoes

KRAMAS

F.

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

0.15

Menoenggoe kedatangan tocan-tocan
dan njonja-njonja dengan hormat,

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

A

MAT
Modern Coiffeur,
89 Wilhelminastraat——

GG6G

» Memberi
pertoeloengan".
Obat ,Gumbira“ moestadjab dan moe-

diakan satoe atau 2 botol.
Sedang dari lain negeri telah banjak
mendapat pesanan obat Boernoeng ,,Ajam“
jang terseboet.
Per botol Bier franco Medan 4 f. 1—

taka).

Mohdlin
4580
»
3.75
500»
ialah diwaktoe Prins dan Prinses dari
» 4150 Telefoon No. 566
Moskeestraat No. 44.
7.25
1000 ,
Belgie singgah di Taroetoeng. Pesakitan dari merk
,,
Dokkum
676
“
63
MEDAN.
datang diroemah Assistent Resident oentoek
f 1.65
per 100st. blancof 1,15 bertjetak
membetoelkan lampoe. Diwaktoe itoe pe7.50
».
£5,50
500,
sakitan ada dalam itoe roemah bersamanh
Fill.
1000...
sama dengan toean Opzichter B.O.W.
enveloppen ini, terdiri dari
Sekalian
Teroetoeng.
kwaliteit jang bagoes dan mempoenjai

Pembelian

banjak boleh berdamai

harganja.

AS

000000000000000

45.50
£8,50 Lain ongkos kirim. Boleh dapat beli
pa
Agentschap Volkslectuur (Balei Poes-

f 0,85
blanco
bertjetak f 1.25

(Dibelakang

pada toean-toean jang berlangganan Abon-

f1.50 djarab menjemboehkan penjakit Boer£0.20 noeng .,Ajam“ dan Itik".
per blok
Bloknoot
Kwitantieboek bahasa Belanda
Disebabkan soedah banjak mendapat
dan Melajoe per blok f 0.50 soerat poedjian, jang itoe obat Gumbira
boeat sewa roemah f 0.60 betoel bisa menjemboehkan penjakir Boerf1.20
per st.
Kwarto Schrift
noeng .Ajam"
f1.—
Fa
Kasboekje
Sebeloemnja hinggap penjakit ,,Ajam"
f 2,50
Copieboek
ditempat toean, baik lebih dahoeloe sebladzijde perst. —

Blancoboek 50

£ 0,07
dengan baik itoe pemberian, seraja mem- Cahier
bilangkan terimakasih djoega. Sekali-kali Enveloppen:
tidak benar, jang diwaktoe itoe pesakitan
dari merk ,.Best 675 en" ,Java Silk"
dapat amarah dari njonja de Boer.
100 st. blanco f 0,75 bertjetak f 1.25
Tidak sekali itoe sadja pesakitan ber- per

koendjoeng diroemah njonja de Boer,
tetapi sering-sering djoega sepert memper-

OBAT

29 MEDAN

No. 998

Timbangan - piring dari kajoe, 10, 15, dan 25 kilo.

000000000000000000

Oleh

STRAAT

Telefoon

Selamanja ada sedia roepa - roepa:

Atap zink Cement, Batoe merah, Kapoer
saja djoega soedah tjoba toeroet ber- gal di Atjeh, maoe poen jang tinggal tong, kapoer goni, kapoer kaleng, minjak
Oeroesan dalam perkara itoe di-Taroe- di Paneh, Koealoeh, Asahan, Simeloengoen kajoe, dan selengkapnja ditanggoeng Sedia
Karolanden, dan lain-lain, tentoelah tidak
toeng.
perkakas mendirikan roemah-roemah.
Meingat selama jang doeloe, sering- meloepakan pada kami.
Kalau sadja
datang membeli kepada
Toean-toean
atoerlah
pesanan
pada
kali saja dipanggil Toecan Besar dekita,
moedalnja
roemah mendjadi
pestilah
Boer keroemahnja boeat memperbaiki kami ini hari djoega.
enteng dan perkakasnja semoea dari kajoe
Kami poenja sijsteem sekarang:
motornja jang roesak, maka pada soejang baik belaka,
»Sedikitoentoeng
atoe hari ketika toean Besar tidak ada
Harga selamanja melawan!!
banjak terdjoeal,"
diroemah, saja pergi diroemah Toecan
Menoenggoe dengan hormat.
Besar dan bersoea dengan Njonja Besar Persediaan:
69
£
de-Boer, saja maoe kasi wang kepada
Njonja Besar itoe didalam emplop: akan Lijm tjair per fl. f1.- f0.75 dan 60,40.
Tinta Hitam merk Stephens perfl. f 0.15
tetapi tidak diterimanja itoe wang, laloe
"
merah
"
"4015
Boeat menjenangifan langganan kita!
saja bawa kembali.“
Stempel
violet
»
40.50
Moelai ini hari dan seteroesnja kita adaBantahan pesakitan.|z Tempat tinta per st: f1,50 dan f 1.—
kan satoe persen dari satoe boengkoes

keterangan-keterangan saksi-saksi (ambtenaar dan spion) diatas: ,,Itoe semoea
tidak benar 1“ kata pesakitan.

LIE

Bombay - Besar)

Kassau,

laoet,

HAP

Dari

mode

EUROPA

sampai mode Timoer
pada:

TOKO

HADJI

AE
000000000000000000

$

ISMAIL

Oudemarkstraat 2 Medan

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

Dasi dan sapoetangan, serban oentoek Hadji, saroeng
Samarinda, saroeng Batoe Bahra, saroeng Djokdja.
Pajoeng soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak
matjam jang lain.

Harga moerah, barang bagoes.
Mode paling baroe.
» Menoenggoe dengan hormat,
Telegram adres:
ISHAK ISMAIL
2

Adres soerat-soerat dan pesanan:
Medan.
H. ISHAK ISMAIL.
Oudemarkstraat 2 Medan.

lijm jang tjoekoep.—

Keterangan saksi lainCarbonpapier per pak 100 vel f7.—
lain.
vloeipapier per vel f0,25 dan f 0,15
Pertama:
Saksi Soetan Dewasah Dienst enveloppen, foolscappapier, enz.—
Sanggoep mentjetak segala matjam bamenerangkan bahasa sekali-kali tidak betjetakan, pakai keleur of tidak, serang
nar Samuel tjeritakan pada saksi perkara
ackelepasan demang Ancus begitoe djoega perti: rekening-rekening, kwitantie,

perkara jang pesakitan pernah mentjoba ceptatie, saroeng koepiah, pas-pas boeat
memberikan wang pada njonja de Boer Douare, Circulaire dan lain-lain.—
Pertjajalah !
Jairoes atau dimana-mana sedikedei

kalipoen.
Marthin
Saksi Sintoea
Kedoea:
marga Hoetabarat menerangkan, bahasa

bekerdja dengan practijk
Kami
tjoekoep, boekan theorie !!

Sebab

itoe

sekali-kali saksi tidak mendengar jang pesakitan bertjerita perkara kelepasan demang Ancus begitoe djoega pemberian
wang

pada njonja de Boer.

Demikianlah

doedoeknja

kami reken

harga

segala

satoe kali saksi dan pesakitan pergi ke menoeroet pengetahoean,
Porsea dan makan di roemahnja Nahum kura sadja.
mantri politie
disana.
Diwaktoe itoe

jang

tidak main kira-

Handel Mij. & Electr:
Drukkerij ,SINAR DELI“.
Moskeestraat 57, Medan.
.

itoe perkara.

TOKO OBAT & AGENT MECCA GANGERS
S.M. NAWAWI ALMANDILI
55

PADANG

MEDAN,

BOELANWEG,

O.K.S.

Apa Inta Boeloem Taoe?
Wallah!

Anna

willan

njan

betoel sadja, kafan inta ada rasja koeran

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

Harga per blik f. 0.80.
Agenten:
Badoe

Alip Loebis,

handelaar koepiah, Kesawan,

Medan.

Hadji Sjamsoe'ddin, Hotel Sipirok, Sipirok.
Hadji

Ismail, 2 Oudemarkt,

Medan,

Hadji Ismail, handelaar Onderstraat , Tdg. Balai.
Siddik Marah

Baginda,

Kota Nopan

Mandailing.

Soetan Kadli 'Alam, Pakantan Lombang, Mocara Sipongi.

Tjan Giok Soon, Tapa' Toean, Atjeh

Lebai Aman, handelaar Paroepoeh, Labocan

Roekoe,

«

A. Mochdan Sahaboe, Mandoemai, Pandjarmasin
Mohamad Taris, handelaar Kandangan, Borneo
Ahmad Nawawi, Main Road, Batu Gajah, Perak

26

S. M. NAWAWI

ALMANDILI.
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000000000029 000000000000000000

Waktoe

jang

tiada berbahaja

DJOEGA FERLOE
ORANG MENDJAGA DIRINJA.
Moeka poetjat, badan lesoe, makan tiada enak, ma-

obat Jep Doelan HiaMi iba

Onggoer

Kaji bandingoanya letak Fa

las bekerdja, ini semoca ada
meroegikan pada kewarasan
badan.

Kalau moesim penjakif lekas

soepaja ajangan 'algoaa.

Orang perampoean waktoe
boelannja datang peroet mekepala dan
rasa moeles,
pinggang sakit, kaloe tiada di openin lama lama djadi

Tjoema

obat

Anggoer

sangat berbahaja

Boelan

Tjap

antero tempat dan

gampang

ada tersiar
dibeli.

Hoofddepot:

POO
Telefoon

THAI
No.

789,

FOO

SENG KIE - Dispensary

Postbox

No.

114,

beli

Kesawan

No. 61, Medan,

di

|

