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Kita mengakoei, bahwa keadaan seroepa ini, adalah soeatoe
berat bagi pemerintah.

diatoer

1931, dari sekarang telah
segala Departementen.

bagai-bagai

kabar jang

Bat. Nieuwsblad,

didengar

jang

TJATETAN.
Bekerdjalah terbes, Sampai

oleh
«
oleh

jani:

oesaha

jang

memadjoekan

Pekerdjaas ini adalah soecatoe pekerdjaan

Diantaranja

Sekarang
semoea

n.

“dapasebag

leden.

ja,iberpi-

tapi djangan Yoepa”| kir

itoelah yoenanja kita mempoenjai Pemerintah. Itoelah goenanja satoe centrale re-

“arena
asa
ai Webapi
sebagian besar toeroet dan asese.

Sumatra.

djalan, dari mana oeang itoe diperoleh.
Ertinja: boekan dihitoeng doeloe beberapa

oeang

jang ada didalam ,,kantong” dan

berapa
moedian

jang akan diterima lagi, kebaroe dibelandjakan.
Tidak

demikian.

Dihitoeng

doeloe berapa be-

landja jang perloe, baroe ditarik dari
Sana sini oentoek penoetoepnja.
Itnelah sebabnja diberitakan didalam telegram diatas, bahwa ozntoek dienst biasa
tekort
34.000 000. Sekarang didaja oe-

pajakan

oentoek penoetoep kekoerangan

itoe.

Telegram

jang dimoeat dalam Sinar

Deli kemarin mewartakan

poela:

dan 4-Datoek Taloek Basa.
Bahasa keempat orang terseboet didak-

wa

Toch

pertanjain

jang

begitoe

roepa

telan memasoekkan satoe pengadoe-

patoet dilempar dikali Aek Batang Gaan kepada pembesar tinggi di Minang- dis disana.
kabau dan kepada P. G.di Betawi, jaitoe
—0—
mengadoekan t. Datoek Penghoeloe Basa
Kepala Negari Sarik dalam pengadoean Boekan dilarang sembahjang, tapi....,
dilarang berkoempoel bikin
mana diterangkannja,
bahasa
Kepala
perhadering.
Neyari
Sarike terseboet telah berlakoe
serong kepada
oeang dat harta negeri,
(Corresp. S. Deli di Padang) Ketika
oetoesan Moehammadijah, antara siapa
Sarik.
Pehgadoean ini telah diperiksa oleh t. hoofdbestuursleden dari vereeniging besar
Djaksa dan t. Controleur di-Fort de Kock,

itoe maoe

dan paua 12 September 1930, t.Controleur telah menjatakan pengadoean Datoekdatoek itoe, tidak beralasan kebenaran,
artinja tidak ada kesalahan Kepala Negeri,

de Kock dalam bozlan jang soedah, dikota Padang mereka dapat rintangan dari
mamak dan kepala Kampoeng Andalas

apa jang ditoedoehkan kepadanja, sebab
itoe Kepala Negeri tidak dapat ditoentoet

poelang sehabis congres di Fort

ketika maoe sembahjang, tabligh atau
bertemoean dalam mesdjid terseboet, jaitoe
seperti kita telah kabarkan djoega dalam

apa-apa dalam hal itoe.
Sinar beberapa hari berselang.
Kemoedian
t.
Datoek
Penghoeloe
Basa
Vergadering
jang berlakoe dalam
Antara lain-lain waktoe pintoe mesdjid
doea
hari ini jang disoedahi tahadi, merasa hati atas pengadoean Datoek-da- ditoetoepi oleh kepala kampoeng dan ninik
mempertanggoehkan segala kepoetoesan toek jang 4 orang itoe, lantas ia mema- mamak itoe, orang soedah minta diboeka
tentang
kenaikan penghasilan negeri soekkan poela pengadoean atas diri keem- sebab maoe sembahjang, tapi djoega tidak
sampai
boelan Mei, disebabkan perhi pat orang Datoek-datoek itoe.
diperkenankan malahan larangan boeat
Begitoelah, Landraad terseboet telah
toengan-perhitoengan pendapatan jang
»sembahjang" itoe oleh kepala kampoeng
dilakoekan
dengan hemat tetapi mesti memeriksa perkara pengadoean t. Datoek diberikan ,,hitam diatas poetih".
djoega dipertimbangkan kepada minister. Penghoeloe Basa atas diri keempat orang
Sekarang kita dapat kabar, bahoeaperDatoek-datoek terseboet.
Bagi kedoea belah pihak, jaitoe pihak
Setelah Landraad memeriksa pesakitan boeatan kepala kampoeng itoe kenjataan
pemerintah dan pihak raiat serba soesah jang 4 orang, dan saksi Panghoeloe Basa tidak mendapat persetoedjoean fihak atas.
pada waktoe sekarang. Oentoek beberapa dalam perkara itoe, kemoedian Landraad Ini sebab barangkali beberapa hari berselang orang soedah berdaja boeat dapat
bahagian, berhoeboeng dengan perobahan- memboeat Raadkamer.
kembali soerat diteeken oleh Kepala KamSetelah
pintoe
diboeka
kembali,
pesaperobahan baroe, pemerintah haroes berpoeng terseboet, tapi sia-sia, sebab jang
kitan
disoeroeh
masoek
sedang
publiek
belandja, jang melebihi belandja tahoen jang bilang ratoes orang itoe, bersesak- terima itoe tidak maoe kasih kembali,
jang laloe. Sedang pihak raiat, jang ha- sesak masoek kedalam, hingga padat zaal karena perkara itoe akan dioeroes oleh
hoofdbestuur sesampai di ' Batavia.
roes membajar belandja itoe, pada wak- Landraad, dan Landraad menjatakan:
Bahoea, karena waktoe telah sampai
toe sekarang menempoeh soeatoe masa
Kita dengar djoega jang kepala kamsebab hari ini Djoema'at, maka perkara poeng bersama ninik mamak jang lakoejang bernama malaise.
ini dioendoerkan sampai tanggal 3 Mei kan larangan itoe telah didengar oleh
Djatoehnja perdagangan.
Djatoehnja 1930 djam 8 pagi, apalagi 6 orang saksi- chefnja. Apa jang sekarang ditoetoerkan
harga-harga hasil boemi, menjebabkan saksi beloem diperiksa.
oleh kepala kampoeng Andalas berbeda
—0—
besar dari jang kita dapat kabar djoega
penghasilan raiat, poen djatoeh. Karena
Mandailing.
dari sebelah fihak lagi.
penghasilan jang sedemikian boeroeknja,
Satoegerakan baKatanja itoe kepala kampoeng mengakoe
pembajaran
poela.

belasting,

tentoe

boeroek

ikdi

Kotanopan.

ada

menekan

satoe soerat, tapi boekan

Sewaktoe kita baroe ini ambil perdja- soerat melarang orang sembahjang, haKarena penghasilan-penghasilan berkoe- lanan ke Kota Nopan, disana kita dapat nja tidak memberi idzin orang berkoemrang, penaksiran belasting tentoe berkoe- tahoe telah terdjadi satoe Leesgezelschap, poel bikin perhadering.
rang poela. Oleh sebab itoe, penghasilan jang dinamai ,,Perkoempoelan Siala SamAkan tetapi, katanja, kalau seandeinja
pagoel Kotanopan."
negeri djadi koerang sendirinja.
benar
soerat jang ia boeboehi tanda taKita harap soepaja semoea pendoedoek
Djika belandja naik
ketekoran itoe boekan

dari biasa, djadi membawakkan maksoed namanja perkoem- ngan itoe ada berboenji larangan boat
sadja karena di- poelan itoe, artinja seia sekata dan ber- orang lakoekan sembahjang, njata ia telah

poekoel oleh malaise, poen dipoekoel
poela oleh kenaikan belandja.
Didalam masa jang sedemikian roepanja, pihak pemerintah haroes menimbang
neratja jang sama berat. Belandja haroes

dibelandjakan, keadaan pergaoelan hidoep
didalam negeri haroes poela dipertimbang-

kan.
Raiat mengehendaki pertimbangan jang
sedemikian. Oleh sebab itoe, begrooting
oentoek tahoen jang akan datang, perloelah dipertimbangkan semasak-masaknja,
soepaja kedjatoehan pergaoelan karena

dipoekoel perniagaan, djangan poela didjatoehkan oleh belandja negeri jang terlam
pau besarnja,

DELI"

AR

satoe, harga menghargai dalam pergaoe- kena
lan.
Kita

soerat

dibodohi,

sebab

kebetoelan

itoe

ia tidak batja lagi malahan”

me-

Tahoen

mesti menerima

Tjara setengah

baroe voor-

candidaat

Kemoedian baroe dipilih Bestuurs, digeering
jarj
akan
mengatoer raiat antara segala ledenjadg asese.
dan negeri !
Dalam vergadering timboel roepa-roepa
partanjaan sebagai keharoesan seorang
Sesoenggoehnja boleh djadi pengepolitie, jang spreker ada mengadakan lezing
loearan jang ditaksir itoe akan dikoeberlawanan dengan wet.
rangi dalam confercntie begrooting.
Kita harap soepaja Bestuurs P.S.S.H.
Dan lagi pihak Reseering menaroeh
bekerdja
dengan soenggoeh-soenggocnja
kejakinan betoel, bahwa djika tidak di
memadjoekan
Perkoempoelan itoe: segala
1931
naikkan belasting boeat tahoen
halangan
djangan
indahkan, asal kita
Empat
orang
Penghoeloe
dimoemaka belandjanja tidak akan bisa dimenoedjoe
kebaikan.
(Corr. S.D.)
ka Hakim.
toetoep.
Spreker sebetoelnja soedah lebih dseKarena memas ekkan pengadoean
Tekort 34.000.000 lagi dienst biasa!
loe seboet maksoed dan toedjoeannja,
palsoe.
jaitoe mengadakan tempat pembatja-pcmAda dibitjarakan tentang kenaikan belasbatja'an dan boeat berkoempoel-koempoel
ting, oentoek penoetoep belandja.
Correspondent
,,Sinar Deli" di Fort mengoeatkan persamboengan salatoerahim
de Kock menoelis:
antara sesama leden.
Belasting, adalah jang penting sendiri
Pada
tg.
1! April 1930, Landraad
Tapi apa latjoer, ada jang bertanjak:
didalam
hikajat pemerintahan. Oeang Fort
de Kock :elah doedoek bersidang
sapakah
perkoempoelan ini berhalocan
jang masoek, selamanja mesti setimbang memeriksa
perkara 4 orang Datoek-dapolitiek”
dan
atau ,bikin partij”
,,Botoek dalam negeri Sarik:
dengan oeang keloear.
leh
djadi
teringat
olehnja
perkara
garing2
I-Datoek
Sinaro,
2-Datoek Moedo
Biasanja, diatoer doeloe berapa oeang
Soengoet,
3-Datoek
Labih nan Poetih di Kotanopan (Zie S.D. no. 22 lembar
jang perloe dipakai, kemoedian ditjari
ke satoe).
Menoeroet atjoe-atjocan sementara
dari Departementen bocat begrooting
tahoen 1931 dikira pada dienst biasa akan
tekort 34 millioen.

sekoerang-

Oleh : ABDUL

l

pandjanglah

oesianja

tjertjaan dan hinaan.

kita mengoetjapkan

bangsa

AZIZ

terima kasih.

.gelar Bgd. R. Sodjoeangon.

Sesoedah saja ,Feloar pintoe” Sjarikat
Tapanoeli, meletakkan djabatan selakoe
Directeur dan Administrateur: sesoedah
saja dirikan N. V. Electrische Drukkerij
& Uitgever My. ,,Sinar Deli":
sesoedah
terbit poela soerat kabar ini: tidak ada
satoe dari pada perboeatan saja jang bersifat: meroeboehkan Sjarikat Tapanoeli.

" Statistiek
ini
apakah
saja
dja

atau

ada “meidjidi boekti:
sanggoepbeker-

tiada.

Akan tetapi, bila saja mesti menjanggoep
kan bekerdja menoeroet kehendak Bestuur
jang dikepalai oleh tocan Abdozllah Loebis/
sama artinja dengan: saja me:ti menjanggoepkan diri oentoek meroegi'-an aandeel-

Saja sajang akan peroesahaan itoe. Le- houders.
(Keterangan saja segera akan
bih 17 tahoen lamanja saja pimpin. Moe- datang tentang ini).
lai dari ,,menghoetang" gadji pegawai,
Fasal jang kedoea:”saja diperhensampai mengelocarkan keoentoengan bi- tikan dengan tidak dioetjaplaagan ratoes procent. Saja, semendjak
ketjil ia saja asoeh: sasoedah besar ia ber-

kan

saja.

terima

kasih

atas

djasa

-

ganti pengasoeh, saja girang melihatnja
Fasal ini saja djawab sebagai berihidoep soeboer dan sehat. Sekiranja
koet
:
boleh
pinta
berlakoe,
Biarlah
Jang
mengatakan tidak dioetjapkan
saja
lebih
doeloe
mati dari
terima kasih atas djasa
saja, ialah :
Sjarikat Tapanoeli.
Directeur alias toean Abdoellah Loebis
Demikian pendirian saja selama ini — (sebab perkara ini dinjatakan didalam
sampai kepada sa'at saja menoelis ini — verslag tahoenan dari Directeur.)
Toehan akan mendjadi saksinja.
Directeur itoe ada scorang manoesia.
Akan tetapi
sajang!, tiada Djika seorang manoesia menjatakan dan

demikian adanja pendirian toean Abdo:llah, .Directeur Sjarikat Tapanoeli, serta
anggota-anggota Bestuur jang lain, hingga
saja terpaksa mesti menoelis seroepa ini.

Didalam
oemoemkan

menoeliskan

barang

sesoeatoe,

dimana

mempergoenakan perasaan dan pertimbangan, kerdaan diri manoesia itoe, mesti
lahir kedalam toelisan dan pertimbangan
jaarverslag, jang soedah di- jang ditocliskannja itoe.
kepada

aandeelhouders

se-

ngadjasaja
disindir-sindir, soepaja saja
»mati teroes“, soepaja saja terpandang
boeroek.
Dengan berterang-terang didalam verslag itoe, pada halaman dan baris pertama, ditjatet seperti berikoct ini:

Ini,

amat njata terboekti didalam ver-

slag Direct2ur kita. Boekti:
Selama 17 tahoen sadja bekerdja pada
Sjarikat Tipanoeli, didalam 'pergaoelan
Sjarikat itoe, saja beloem pernah melihat
toean Abdoellah Loebis.
Selama saja bekerdja pada Sjarikat Taponoeli,
segala keoentoengan jang dibaToean Abdul Aziz diperhentikan, segikan
kepada
aandeelhouders dari kas,
bab ia tidak sanggoepbekerdja menoesemoeanja
melaloei
tangan saja.
roet kehendak bestuur. Kepada bestuur
Selama itoe, toean Abdoellah Loebis,
ia djarang bermoeka djernih.
Sesoedah bestuur mengirim soerat beloem pernah menerima keoentoengan
keberhentiannja, baharoelah ia meminta Sjarikat itoe. : elama itoe, beloem pernah
rasa oesaha saja, selama
diperhentikan atas permintaannja sen- ia mengetjap
Sjarikat
itoe
saja
pimpin.
diri.
Bestuur memberikan
perhentiannja
itoe dengan tidak mengoetjapkan terima

kasih atas djasanja.
Jang terkandoeng didalam ,,verslag”
toean Directeur itoe, makanja saja diperhentikan, adalah 3fasal :
1. sebab tidak

sanggoep

bekerdja.

2. diperhentikan dengan tidak mengoetjapkan terima kasih atas djasanja.

Disini teranglah kepada pembatja, bah-

wa t. Abdullah Loebis sendiri menoeroet
perhatian

kemanoesiaan,

terang bahasa DJASA
mang ada boekti

ada

saja

diakoeinja

ADA

(mes

tjoekoep )-: hanja ianja

sendiri dan Bestuur jang membenarkan
boenji dan maksoed verslagnja itoe, jang
tidak maoe dan tidak taoe akan membalas djasa

sesoeatoe

manoesia atau boleh

djoega diseboetkan jang ONDANKBAAR.
Dari boekti kedjadianini, njata: bahwa
3. tidak bermoeka manis kepada bes- tidak perloe t. A. Loebis mengoetjapkan
tuur
— (lebih betozl tidak maoe men- terima kasih kepada saja. Sajapoen tiada
djilat).
soeka menerima terima kasih dari padaFasal

jang

pertama

itoe,

djawab sebagai berikoet:

.

saja

Saja bekerdja pada Sjarikat Tapanoeli,
lebih

17

tahoen

lamanja,

moelai

dari

boelan Februari 1912.

nja.

Didalam

pada itoe, ternjata tocan Di-

recteuritoe, tiadatjoekoep ,,pengertiannja”

akan

memperbedakan,

antara dirinja,

dengan - kedoedoekannja selakoe Directeur.
Segala perasaan jang terkandoeng

Selama saja bekerdja disitoe, kcoen- didalam
dadanja selakoe manoesia jang
toengan jang soedah saja oesahakan ke- tiada menerima djasa dari saja dibawapada aandeelhouders, tiap-tiap tahoen kannja kepada
kedoedoekamnja selakoe
sedjoeimlah berikoet ini:
Directeur jang memperboeat jaarverslag.
Ini ada ia poenja perkara sendiri. Bagi

tahoen:

1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
17

kapitaa?:

procent:

10325 f. 7.20
11775
9.16
12450 10.08
14525 11.42
15350 17.40
17600 14.64
18725 19.44
21650 24.16
25225 26.24
25225 1488
29125 12.28
20125
404
20050
2.46
29050 10.86
29050 13.22
20050 15.24
29500 2384
23656

keoentoengan bersih:

f. 1489.62”,
2162.78
2504.19
381847,
5346.02”/,
5159.08/,
T282.55
19T.—
8819.17
5302.26
4803.49
1492.42
164.34,
4742.14
6099.78
7031.66/,
11.240.99
35.335.99

neeken djoega didalam gelap dan ditetangi
oleh geretan jang ditjorengkan.
»Leesgezelschap
Perkoempoelan
Siala
Sampagoel Kotanopan” dengan mempoe- Apa pengakocannja kepala kampoeng itoe
njai anggota leden jang banjak, dan sa- bisa dipertjaja, inilah Allah
sadja jang
ma-samd soeka menoendjang perkoem- mengetahoei, sebab dari lain fihak kita
poelan itoe.
mendengar kedjadian ada sebaliknja.
Angka-angka, adalah boekti jang seTjerita jang kitadapat.
Kepala kampoeng
terseboet
waktoe
Sebagian Inl. Ambtenaren di-Kotanopan, diperiksa, kabarnja dengan mengoendjoek terang-terangnja didalam soeatoe perkara.
Itoelah sebabnja, angka-angka itoe, kesoedah lama berniat akan mengadakan
Leesgezelschap, sebabitoe baroe ini soe- kan beberapa orang saksi dari fihaknja sen- terangan jang pertama sekali saja kemoedah
diadakan
oprichtingsvergadering, diri, jang katanja bisa menanggoeng itoe | kak: an.
dengan soempah.
Dari angka-angka itoe soedah terboekti:
kemoedian pada tanggal5- 6 April 1930
diadakan algemeene vergadering.
Saja bekerdja pada Sjarikat Tapanoeli,
Bagaimana nanti perkara ini akan berh dibatjakan oleh voorloopig achir inilah ada perkara - dibelakang, telah lebih 17 tahoen.
secretaris rangrangan statuten dan huishou- sementara
pemeriksaan jang dilakoekan
Keoentoengan jang diperoleh selama,
j
8
delik reglement, voorloopig voortzitter
itoe toeroet kabar ada bocat Sjarikat itoe saja pimpin,
(spreker) baroe tanjak siapa diantara se
iaan sadja j kalau nanti ada perta- f 8553599 artinja: 230.56
dari
toean-toean jang hadir jang soeka djadi njaan dari fihak jang lebih tinggi di Betawi. kapitaal.
berharab

ke I.

Sesoedah 17 tahoen bekerdja pada
Sjarikat Tapanoeli.

pekerdjaan

itoelah namanja pertjaja

negeri haroes poela dilakoekan, demikian
poela oentoek peladjaran, kesehatan, kea- lid, karena tadinji
manan dan Lema'moeran.
loopig
bestuur

Telegram kemarin doeloe dari Jacatra,
mewartakan

pekerdjaan

tocan mendjadi,
Keinginan raiat haroes dipenoehi. Ber- akan diri sendi

bagi tahoen

mocat

erangnja f 1.50. Berlangganan boleh berdamai,
Pembajaran lebih doeloe

|

'Djoem'at 18 April 1930 — 19 Zoel'kaedah 1348.

Lembar pertama.

Oentoek belandja-belandja
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Administratie
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Kantoor

(Ini hari diterbitkan 2 lembar).

Bajaran

ari

hari ketjoeali hari jang dimoeliakan oleh: N. V, Electrische Drukkerij & Uitgevers Mij. ,S IN

Diterbitkan setiap

No. 4”

Deli

,

Directeue :
ABDUL
AZIZ
gir. B. R. Sodjocangon.

saja, hasil jang diperoleh bagi pekerdjaan,

hanja

itoelah sadja jang menggembirakan

hati saja.

Fasal

..
.

ketiga:

tidak bermoeka manis

kepada bestuur.
Fasal ini, ada soeatoe fasal jang amat
pandjang hikajatnja, dan pzndjang poela

hpekti-boektinja.
rat-soerat

Ditangan saja ada soe-

jang berhoeboeng

dengan itocig

Diselakan pembatja besok akan toeroet
memboeang waktoe sedikit.

Batoe peringatan.
(Corr. S.D.) Batoe peringatan almarhoem toean Soetan Radja gelar
Soetan
Masa Boemi jang koetika hidodpnia

djadi demang le kl. di-Padang, sekarang

soedah moelai didirikan didepatr'districtskantoor di Tapi Bandar Belakang Tanysi.

Maksoed boeat dirikan tadinja di" Michilsplein tidak. kedjadian, Kabarnja "sebab

tida diperkenankan oleh 'Gemeente,
Pekerdjaan “berat berdir kam''itoe “met
nument,ada dipimpin oleh satoe,
opziciter dari Gemeente Padang.
3
i
Sebegitoe lekas klaar pekerdiaan terseboet, tentoe satoe oepatjara akan.

lakoekan diwaktoe
dari itoe batoe

d-

pemboekaan officie 4

peringatan.

Soeara Ramai.

Kerbau ,pesiar,"
Saja djoega seorang Kiezer. Oleh seSeorang Tionghoa di'
Renbaantstraat, bab itoe, saja merasa boleh' berkata:
pagi-pagi terkedjoet
lihat kerbaunja sobat sobat! Pikirkanlah 'keperloean oe-

Kalau ada auto roesak

didjalan.

Kalau tidak ditolong boleh
Indonesierschap.
Satoe toelisan dari Zentgraaff dan P olitiek Ec. Weekblad, jang menerangkan :

banjak pada masa ini Indo Europeanen

Pa

oem?

Soeatoe' perkara jang djarang terdjadi,
telah sampai ke Landgerecht Arnhemia.
Doedoeknja sebagai berikoet:

jang ,tjondong” kepihak Indonesier, dan
tenggang dengan pihak Barat, — De
Seorang Datoek, didekat Arnhemia, roeVolkscourant menjamboet pendapasak
autonja didjalan, jaitoc meletoes
tan itoe dengan menerangkan poela:
bandnja,
Belanda Peranakan jang merasa dirinja
Motor itoe tidak ada mempoenjai donlebih tinggi dari Indonesier, akan marah
krak, oentoek menaikkan roda, soepaja
membatja toelisan Zentgraaff itoe.
band dapat diboeka.
itoe liwat satoe auto. Oleh DaPerniagaan
menjamboet pernja- toekKetika
terseboet auto itoe ditahan. Auto
taan

-itoe

dengan

menjatakan

pemanda-

ngannja.

jang

ditahan

itoe,

tiada

mengatjoehkan.

Soepirnja — mendjalankan

Barang sesoeatoe jang dikatakan terhadap kepada Belanda Indo, bolehlah

dioega dikatakan terhadap kepada Tionghoa Indo.
Kelak datang soeatoe masa, jang mem-

kenderaannja

teroes dengan melambaikan

tangannja.

Datoek terseboet memadjoekan soeatoe
pengadoean, bahwa sang soepir . telah
melanggar oendang, jang mengantjam,
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ia.poen

adalah kawan

se-

negeri dengan Indonesier.

Bersama

kita

memberi

boletk dikatakan tiada

pertolongan dalam

Perniagaan

poen

Band auto petjah ditengah djalan, tjoema satoe kedjadian jang ketjil sadja
Oleh sebab itoe, soepir terseboet di-

bebaskan.

atawa,

itoe koran namakan,

sebagaimana

super-Indonesier-

soepaja

t. Thamrin

makan dan Tionghoa peranakan ramairamai

moesti

pasang

tenaganja,

moesti

datang. Orang bisa tjoba lambatkan
datangnja, tapi orang tidak bisa tjegah
datangnja, sebab itoe ada maoenjaalam.

Masa itoe mesti datang! Tidak dapat
tertahan-tahan,
demikian
kejakinan
tocan Liem.
Kejakinan ini, adalah soeatoe kejakinan
jang soenggoeh-soenggoeh. Oempamanja
Indonesier atau Tionghoa
Indo,
atau

Belanda Indo,
keadaan

tidak soeka

masa

jang

menerima

akan

datang

itoe, golongan-golongan itoe tiada
poenjai daja akan menolak.

mem-

Djika kejakinan toean Liem kita jakini,
maka soal jang penting sekarang, masing

masing golongan, haroeslah bersedia sedia
dari sekarang, akan menjamboet masa jann
akan datang itoe.
Barang sesoeatoe haroes diatoer, soepaja
kelak tjotjok dengan keadaan masa, dimana
kelak kita, atau anak tjoetjoe kita akan
hidoep.

Chabar Kota
'Actie Nationalist terhadap Poenale
Sanctie.
Mengirim deputatie
ke-Europa.
D. Crt. dapat kabar dari Betawi, toean
Thamrin
wethouder Betawi dengan rahasia dapat bersedia oentoek mengirimkan
satoe deputatie ke-Europah boeat menjiarkan bantahan-bantahan terhadap atas

pertoendjoek-toendjoekan dan keterangan

jang dikemoekakan oleh prof. Djajadingrat
dan lain-lain tentang

dan Rodi.

hal Poenale Sanctie

Maksoednja ialah akan mengadakan
lezing-lezing boeat menerangi pengetahoen
publiek orang Eropah.
Pekerdjaan ini akan diongkosi oleh
Nasionaal Fonds, sementara dimana-mana
dikoempoelkan oeang bantoean.
'Toean Thamrin dapat peratoeran-peratoeran boeat mewakilkan sementara
4 wethouderschapnja dan hari Minggoe ia

pergi ke Semarang

oentoek mengadakan

3 pembitjaraan-pembitjaraan disana.
L Dan djoega toean Soejono gedelegeerde jang berangkat kemarin dengan satoe

menghadiri

Kedjadian-kedjadian seroepa

ini amat se-

ring terdjadi. Boekan sadja perkara band
petjah. Kadang-kadang auto itpe masoek
parit. Ketika diminta pertolongan kepada
menjahoet: maoe

lekas.
Wet tidak dapat tjampoer tangan

da-

neve,

Wethouder

akan

Landgerecht,

dari

pindah

sebab

ia

lantjang

tangan

mentjoeri kajoe kepoenjaan Locale Werken,

oentoek keperlocan djalan raja, ditepi

djalan

banjak

kajoe jang

bertimboen2.

Oleh soepir terseboet kajoe ini dimoeatkannja
kedalam
motornja,
dibawanja
poelang, dipergoenakan oentoek.
masak.

diminta

djoega memban-

Seorang koeli dari Medan

Est,

lintas djadi meminggir ketepi.
Roepanja stuur auto itoe roesak. Ketika itoe djoega kenderaan setan terbalik.
Sang soepir melompat keloear, sang knecht

kepada

Thamrin

orang

orang

jang

Politie ditjari,

tetapi banjak diantaranja jang soesali di-

tjari—atau

jang

tidak

bertemoe

sama

sekali.

Oleh

sebab

itoe,

roepiah

ocang

denda

ada

beriboe

jang tiada

kentjang. Koeli itoe

terlempar

hingga beroleh loeka-loeka.

Chabar lebih djaoeh dapat kita salinkan spelers jang bakal main nanti:

Tailor Voetbal Team.
M.Ali.

A. Wahab
Idris

Nafiah

Sarah

riboe M. Jacoeb Hasan

dapat

H. Azhari
Anoear

A. Hasan T. Hanafiah

Bahroem.

Oo

Bahwa djoemlah ocang pada penoetocp
begrooting itoe djaoeh sekali berselisii,
jang mana dalam
vergadering tahoentahoen jang soedah selaloe djoega ber-

Ahmad Oedin Sari Amir Dojaoedin
A. Hamid — A. Rahman — M. Dahlan
M. Arifin
Abdoellah
temoe dengan keadaan demikian, sedang
Ali
hal itoe boekanlah bererti lain roepa dari
pada perbandingan-bandingan lain antara
keinginan dan jang boleh tertjapai.

Bindjei Tapanoeli v.c.
Kita harap sadja soepaja pertandingan
ini hendaklah berdjalan setjara sportief,
soepaja mendatangkan kepada kedoea belah pihak.
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Bindjei.

T. Dj.S.

tk
#

Vasco

Pkl. Ss, setelah soerat terma-

boekoe.

Pegawai—Negeri.
B.B.

“Dipindahkan dari

Idem

dari kantoor Controleur

La-

Idem dari kantoor Assistent Resident
Pematang Siantar ke Gewesttlijk kantoor
di Medan, Commies Abdul Djalil Saregar
gelar Mangaradja Goenoeng Sipirok.

Chabar Kawat.

versus

B.S.V.C.
Kemarin doeloe sore dengan bertempat

Itoepoen boleh

di

bocan Bilik kekantoor Assistent Resident
di Pematang Siantar, Commies
Tengkoe
Radja Ibrahim.

Aneta Radio.
Vergadering begrooting pertama kali.
Buitenzorg, 17 April. Dengan
opsil
dikabarkan,

bahwa

begrootings

toe overzicht dari rangrangan begrooting
tahoen 1931 jang dinfasoekkan oleh sekaJian chcfs dari Departement.

rangan itoc

dimoeatkan

pengeloearan

baroe

dan

Dalam rang-

pengelocarankeperloean-ke-

perlogan d”i soeatoc pengeloearan belandja jang tetap, sedang sebaliknja diboeat
djoega overzicht dari kira-kira penghasis
Soeatoe

dipersaksikan!

dalam

vergadering jang dilansoengkan tanggal
15 dan 16 April soedah dibitjarakan sa-

satoe club jang koeat tentoe nanti tidak
memindjam tenaga dari club-cinb di lan boeat tahoen
Bindjei.
:
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Penjakit lemboe.

Gewestclijk kantoor

di Medan kekantoor Controleur di Laboean Bilik, Ie. klerk dengan bertitel 3e.
Commies J.N. Souhoka.

INDONESIA.
V.C.

ditanah lapang Tg. Djati,
Kedoea club
terseboet telah bertanding setjara persahabatan. Permainan dari kedoea belah
pihak sportief.
Seorang Administrateur Firma
Pertandingan ini berachir 2 — 0 oenTionghoa ditahan,
.
toek kemenangan Tg. Djatti.
Menoeroet kabar jang kita dengar pad
Magistraat Medan, telah menahan seorang Tionghoa, jang mendjadi Adminis- tanggal 19 April jang akan datang B. T.
trateur pada salah satoe firma Tionhoa V.C,, itoe club jang terkocat di Bindjei
di Kesawan, sebab ditoedoeh melakoekan akan bertanding poela dengan sriah satoc
penggelapan dan memalsoekan boekoz club di Pangkalan Brandan B. T. V:C.

redacteur s.k. ,,Perniagaan” terpaksa meletakkan djabatannja berhoeboeng dengan
kesehatannja.

“Gratis Advies.

Rs.

Kota

Radja: memadjoekan

perta-

Djawab:

»Entjik“ jang membeli Singar.
Seorang

Kota

perempoean,

Ma'soem,

jang

jang

tinggal

mengambil

Toean Gatot
Mangkoepradja,
di hoofdredacteur ,,Pendawa” Bandoeng ber-

satoe henti dan di gantikan

mesin Singer dengan djalan mengangsoer
tiap-tiap boelan, telah melenjapkan diri
bersama-sama

loem

dengan

mesin

Wignjodisatra

1931.

kesoekaran

didalam

parkara

Banjak lakoe.

itoc, sebe-

soerat perdjandjian diperboeat.

Demikian baroe ini dikabarkan. Agent
Singer jang tertipoe, mesti menanggoeng
djawab kepada chefnja. Ia telah mentjari
perempoean itoe, sampai" ke-PangkalanBerandan dan Tebing Tinggi.

Kita dengar, sekarang “sedang dipikir,
oentoek mentjari djalan, bagaimana baiknja soepaja dapat, menghindarkan kesoekaran itoe.
Beberapa kali dapat lagi diadakan peratoeran penting oentoek menoeroenkan pi-

koelan-pikoclan belasting. 'Kesoesahan
penghidoepan jang begitoe tjepat datangnja dalam tahoen 1929 diseloeroeh dotnia,

Oentoek mendirikan soeatoe perkoemteroetama berhoeboeng
dengan
sangat
oleh toean A. H. poelan, tidak perloe memintak permisi le- toeroennja hafga pengahsilan boemi jang
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Koran
Sinar Deli”
Sampai tengal: hari tadi masih banjak

bihdoeloe kepada pemerintah. Asal sadja
perkoempoelan itoe haloeannja tidak me- membawa dengan setjara lekas atau perlanggar oendang-oendang negeri, dan tidak lahan-lahan pengdtoeh atas oeroesan ocang
negeri, maka sekali ini menjebabkan soepoeia dirahsiakan.
Djika perkoempoelan itoe soedah di- sah sekali mengatoer begrooting boeat ta-

hoen 1931, j. dapat memenoehi keperloean
orang jang datang hendak membeli ,,Sinar kepada
kepala Pemerintah, poen tidak menoetoep dienst biasa.
Berhoeboeng dengan pembatasan jang:
Deli"
berlembar-lembar.
Tetapi,
sa- ada djahatnja: itoe dipandang hanja sepemberi tahocan sadja. Nbesar boeat membenarkan peratoeran bajang!,
kemarin
petang djoega, soerat bagai soeatoe
kabar jang terbit kemarin, soedah habis Djadi, kalau pada soeatoe ketika toean roe boeat melawan keras atas pengeloeSetelah poeas mentjari, kemarin ia
beroeroesan dengan kepala Pemerintah, aran belandpa jang tidak dapat dihindarmelihat perempoean itoe diatas sebocah terdjoeal, hingga dikantoor kita, hanja tentang perkoempoelan toean, tidak oesah kan, maka perloe sekali ditjari perkoeatan
tinggal 3 lembar sadja lagi
auto di Medan.
lagi tocan mengenalkan ini dan itoe ten- boeat sementara dari perkoeatan negeri.
Hari
ini
kita
lebihkan
mentjitaknja,
katang perkoempoelan itoe, sebab soedah
Perempoecan ini diantjam oleh sang
Berapa djoemlah jang perloe dan deAgent hendak
menjampaikan
kepada rena dari pagi, soedah ada jang meme- diketahoei semendjak asal moelanja berngan djalan apa bisa ditjari beloem djoega
diri.
Politie.
san lebih doeloe, soepaja djangan tidak
R. Tebing Tinggi: memadjoekan per- lagi dapat ketetapannja, disebabkan dalam
la mengakoe
meletakkan mesin itoe dapat djoega.
tanjaan:
apakah
berdoea
naik kareta vergadering tjoema kepentingan membedisatoe keboen sajoer di Avroslaan. Dengan
sarkan pendapatan negeri sadja jang soeangin
dilarang
?
Roepanjia ada jang menarik. hati masa
pendjaminan seorang perempoean lain,
dah dibitjarakan. Dalam permoelaan boeini dimoeatkan dalam Sinar Deli
perkara itoe didamaikan sadja.
lan Mei nanti akan ditetapkan begrooting
Djawab :
Kepada publiek diperingatkan :
Ini bergantoeng dengan peratoeran pada baroe itoe.
Indonesia berdiri sendiri.
Lebih baik berlangganan sadja
teroes satoe-satoe tempat,

DARI PERGAOELAN:
Doeloe: peremooean

satoe kwartal, soepaja

memperboeat

seboleh-bolehnja,

sehelai

djangan

seboleh-bolehnja

boe-

djangan

banjak jang dimestikan mesti

nditoetoep”.

Doeloe:

laki-laki kalau soedah

me-

ng

Pemilihan Gemeentraad.
»Sinjo Deli“ tjerita:

soesah-

tjelana pandjang, kemedja dalam, kemedja
loear, dasi, jas, topi dan
tongkat.

dirikan.

kalau

hendak

diberi

tahoekan

Di Medan, naik kereta angin berdoea,
satoe dibelakang, satoe dimoeka, tidak
ada halangan. Tiap pagi boleh kita lihat,
seorang ajah sambil pergi kerdja, mengantarkan doea orang anaknja pergi kese-

Actie Noto Soeroto.

35

Betawi, 17 April. Berhoeboeng

dengan

actie baroe dari Noto Soeroto dan Frans.
tentang Indonesia hendak berdiri sendiriitoe dibawah

koeasa keradjaan, sekarangi

kolah. Djadi diatas satoe kereta angin dapat dikabarkan lagi, bahwa Pengeran
Ario Soerjoningrat sebagai beschermheer
itoe, soedah doedoek 3 orang.

Didalam Gemeenteraad Medan

perkara

dari Nederlandsche Verbond maoepoen
sebagai bekas voorzitter tevens

ini soedah dibitjarakan, karena ada jang tichten eerlid, dan eerelid toean Kluiver,memadjoekan voorstel, soepaja naik kereta setoedjoe benar dengan pikirannja
.mrij
angin, lebih dari satoe orang dilarang.
Soeripto
jang
baroe
ini
dinjatakannja
kes
Tetapi dipoetoeskan: boleh djalan te- pada Aneta.
Bai

Pemilihan besar oentoek Gemeenteraad
datang. Dimana-mana dalam kota
Medan itoe sadja orang poenja omong.
roes, kalau naik lereng lebih dari 1 orang.
Disini dengan diam-diam soedah didi-

berdjalan makai kaoes kaki, sepatoe, tjelana pendek, akan
keparit,

Tailor terkenal satoe Club jang terkoeat
di T. Balai demikian poela Bindjai Tapanoeli
satoe-satoenja Club jang terkoeat
di Bindjai.

Toean Hauw Djin Seng, directeur njaan: apakah oentoek mendirikan satoe
dari ,,Keng Po” didenda f 150. oleh Lan- perkoempoelan perloe meminta' permisi
Oentoeng tiada menerbitkan behaja jang draad Betawi atas pengadoean secretaris
kepada pemerintah?
besar.
Kongkoan.
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Sekarang:

sedang berdjalan didjalan raja, telah di-

-langgar oleh satoe auto jang

harap soerat itoe disoesoel kem-

soekkan kepost. loepa melampirkan tjonto
letter mesin toelis itoe. Harap foean djangan kesal.
..
“

beroleh loeka loeka.

terlampau
jang

menin-

Denjatakan berini, adalah oleh karena, ketika seseorang
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Akan tetapi menoeroet biasa, djika club
djangkit.
ditangkap oleh politie, ia mengatakan
kita di Bindjei mengadakan pertandiKenderaan setan terbalik sendiri.
Di onderneming Soengai Krio dari N.V. ngan, beloem pernah club sediati, artinja tinggal disoeatoe straat dengan mengata»Belawan! Belawan!" — teriak soepir Tabak Mij Arendsbuig dinjatakan berkan nummer roemahnja sekali. Tetapi,
dan knecht satoe gerobak melaloei Nieu- djangkit penjakit mocloet dan koekoe spelers sendiri, tidak memindjam tenaga setelah ia dihoekoem. tiada berapa lama
orang lain jang diadoe.
markstraat.
kemoedian, ia pindah, keroemah lain kalau
lemboe.
Bagaimana poela dengan B.T.V.C. nanti ?
Motor
ini beloem
ada mempoenjai
—0—
ia soedah pindah amat soesah akan menBeyck Kousneyek.
moeatan. Tiba tiba stuur auto itoe lari
tjari, sebab tida diketahoei kestraat mana
Journalistiek.
ia pindah.
kekanan dan kekiri. Beberapa orang jang
Toean Tan Tjin Thaij, Plr. hoofd-

kaiannja,
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Abang soepir jang tidak baik.

Balai

kepada Mogo-

mengetahoei apa dapatkah diadakan perlogasan pekerdjaan pembesar perloe betoel diperbandingkan
dengan kekoeatan
auto jang berdjalan berhenti dengan ber- penghasilan negeri. Kesoesahap itoe. soetanja :“ perloe denjan pertolongan kami ! dah dapat dipersaksikan sedjak tahocnOrang misti pikir, bahwa soeatoe keti- tahoen peperangan jang mana bisa tjotjok
ka, kita sendiri kelak bila ditimpa oleh penoetoepan belandja itoe seperti dalam
soeatoe bahaja, perloe djoega dengan per iahoen 1924 boeat dienst biasa.
tolongan orang lain.

cesverbaal,

ng toean

Kalau
tak ada halangan, pada hari
Minggoe dihadap ini berbetoelan 20-4-30,
atas
oendangan Tailor, Voetbal Team
inta.
Tandjoeng
Balai, Bindjai Tapanoeli V.C.
—0—
S. Masi ah : lain
akan datang ke T. Balai boeat bertanding Soerat-soerat jang dari itoe, tidak adalagi
Beriboe roepiah denda jang
dikirimkan kepada adsetjara friendlii game. Soesah tentoe sa- res eutjik dengan memakai
soesah menagihnja.
p/a Red. Sinar
eli.
Denda denda jang didjatoehkan oleh dja pertandingan ini bakal seroe karena
Djabatan

barangkali

seorang jang sedang dalam perdjalanan
dengan auto)», didjalan ia melihat satoe auto
berhenti, dengan tidak diminta, tentoe
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Kalau ada kajoe didjalan, angkat sadja.
Seorang soepir motor, soedah dipro-

:

seoran, perempoean?
menimboelkan
kepertjajaan

contra T. V.T.

Tandjoeng
Bindjei.

conferentie Arbeider di Ge-

pa- soesah memboeka dompet tiap hari, dan
mendjepoet koran tiap petang. Lagi poela,
Barangkali banjak pemimpin-pemimpin loepoen djangan ada jang tidak ditoetoepi
harganja djaoeh lebih moerah, dan dihanP.P.P.K.I. jang tjampoer dengan mak- oleh kain.
tarkan sampai keroemah
soed jang tergopoh-gopoh ini.

studieopdracht

! toe actie nasionalisten ini.

B.T. V.C.

dioendjoekkan seba-

gai vertegenwoordiger dari arbeider boeat

schap, terdiri dari Indonesiers, Belanda lam perkara seroepa ini. Tetapi setjara
peranakan dan Tionghoa peranakan kemanoesiaan, kita tiada boleh berboeat
Dengan djalan meneriksai dan memmoesti lahir. Itoe Indonesierschap de- demikian.
bitjarakan kenaikannja jang tetap ataungan anggapan
jang Indonesia djadi
Soematera Barat dan Tapanoeli, bila poen persediaan-sediaan baroe, boeat
gemeenschappelijk vaderland
boeat mana Indonesiers, Belanda pera-

Redactie,
ali.

sch Verbond merninta kepada Regeering

ditagih.

kepertjaja'an tegoeh jang itoe auto jang liwat, mereka

Indonesierschap

soeatoe ke-

djam nama
Oentoek

Nederland-

Banjak orang orang jang djatoeh temponja haroes membajar denda itoe, tidak

tjelakaan.

Toean Liem Koen Hian. dari Sin Tit
Po, jang terkenal semendjak beberapa
tahoen jang silam tentang perkara-perkara
ini, telah menoelis dalam soerat kabarnja,
satoe artikel jang pandjang lebar.
Toean Liem mengambil conclusie sebagai berikoet:
kandoeng

kata ini Midak

SPORT.

Thamrin ke Geneve?
Aneta dapat kabar, bahwa

bawa pengertian kepada Tionghoa Indo, longan atas sesoeatoe ketjelakaan.
Perkara ini sampai ke Landgerecht.
karena kelahiran dan tinggalnja didalam
Landrechter
berpendapatan, didalam per- datang kepada Djaksa,
negeri ini, karena .berakar keroerat. di
Orang oranf inkoleh
nesia,

medja Redactie,

moem, djangan pikirkan perkara ,,sobat
soedah lenjap dari kandang.
Satoe dalam doea, kalau kerbau itoe sobat” sadja. Kita sama sama membajar
Sitti R. Plbs: apakah soerat dan katidak melantjoeng sendirinja, boleh djadi belasting.
rangan jang kami terima itoe boekan soesoedah dipotong oleh. ... maling.
rat boeta ? Atau seora

melakoekan pelanggaran, haroes dibajar
memberi perto- kepada Djaksa, didalam tempo 8 hari.

barang siapa jang tiada

Dari

Di Teb. Tinggi oleh
Landgeiecht di- 2
rikan beberapa comite, oentoek memaMotor jang melanggar tambah memperSekarang:
soedah
moelai:
zonder
ken
hoekoem
orang
jang
membontjeng.
"wakil"
mendjadi
djoekan "sobat-sobatnja"
meninggalkan siautonja,
kentjang
medja dalam, zonder jas, zonder topi, zon- didalam Gemeenteraad.
LV,
dag
Oentoen
Djadi tocan ingin djoega soepaja dikorban tergoeling ditanah.
der
tongkat.
tang Politie menolong koeli itoe dan
Ada lagij. tergila-gilasetengah tjanaoe, tempat tocan, toean boleh membontjeng
membawanja keroemah sakit.
Lama-lama: nanti boleh pakai tjelana soepaja ,,sobat-sobat" bikin actie oentoek anak tocan, mengantarkannja kesekolah?
Tjoba tocan bitjara dengan seorang lid
Soepir jang tidak baik itoe, sekarang pontong sadja seperti anak sekolah. Tam- memadjoekan dirinja djadi toekang omong Gemeenteraad ditempat togan.
bah banjak fabriek kain jang ditoetoep.| dalam rat minta,
sedang ditjari,

Kah
Mr.

Soerjoningrat.
rtipto menimbang

tidak boleh

m

mr.

japan "
Actie' politlek”tidak “bersctoedjoe " dengan N. I.V. Djika sekiranja'- ternjata Zicht Japan
.sebagaimana boenji telegram itoe bah- | T-T..T,
Singapore

1 Ane

M0 ITANS COMMERCIAL CLASSm-—

140.

wa dengan andjoerannja Noto Soeroto
bahasa haloean N.I. V. itoe akan ditoeHongkong
karnja dengan politiek, maka tocan-tocan ».
mr, Soeripto, kleuver dan Soerjodiningrat 2 ea
i
akan "meletakkan djabatannja
sebagai 2
Shanghai
Zicht Manila
eerelid jang terseboet diatas.
Betgit
Sekali-kali mereka tidak soeka bahwa
halocan N: I. V. itoe ditoekar dari |haloean
biasa keadaan haloean politiek atau partij mana sadja.

Diets diinterneerd.
Betawi,

17 April. Menoeroet artikel 37

dari Indische Staatsregeling kepada A.C.A.

Diets Mohammad Heroetjokro, oemoer
55 tahoen, tidak bekerdja, lahir di Balang

Nipa, afd. Mandar (Celebes belakangan
ini tinggal di Kenangkan, district Oengaran.
Semarang.

Berhoeboeg dengan keperlocan keamanan dan keselamatan, dioendjoekkan
tempatnja di Pangkal Rinang Residentie

Bangka dan Onderhoorigheden.
Penggeledahan

di Swara

»

Zicht

Frankrijk

T.T.

Duitschland

Publiek.

3,

TYPEMACHI

10.

(diadjar dalam bahasa Melajoe)

ENG ELSCH:

67.

"Stockholm

s

Hong Kong

4',' |

(Kok
'

AI.
n

ti

e

Toean-toecan

AIER

.

copienja dibeslag.

.
Pajoeng
-

Pada

sewa,

tram.

Wakil
Indonesia
di Londen.
Betawi, 17 April. Berhoeboeng dengan
rekest jang doeloe dari V.V.L. boeat
kerdja delapan djam sehari bagi

pegawai-pegawai negeri di Indonesia
jang tidak dibalas oleh Regeering. maka

:

Aneta mendengar kabar, Spoorbond pada
congres Internationale Transportarbeiders
akan

diwakili oleh seorang

lid

jang sedang berada di Eropah.
Maksoednja jang teroetama ialah boeat
mengatoer soepaja kerdja sehari delapan
djam boeat pegawai pegawai spoor dan
tram dan soepaja dalam congres dikoeatkan boeat memberi kesempatan membi-

tjarakan itoe di Geneve.

Spoorbond
mengharapkan
bantoean
dari perhimpoenan perhimpoenan pegawai
spoor dan tram dari lain lain negeri,
jang beloem mendapat atoeran kerdja
delapan djam sehari.

Chabar Dagang
Nederlandsch Indische
Handelsbank. N.V.
Medan, 18 April
T.T. Amsterdam

1930.
100,/3

Zicht

tempat

T.T.

Londen

12114

Zicht

Londen

12.08.”/,

T.T. Australie
Zichf Australie

T.T.

Amerika

Zicht Amerika

141,
11.38.

ditentoekan

0

M9,

248,

dati tjeritanja

Kalau

tida

8

Pe

Ma

doeloe

HARNAMSINGH

51

Tempat,

Awas.

Pertoendjoekan pertama poekoel

7

—

dan kedoea 9.30.

5

Bioscoop

Onderneming
———

0.10
A10
015
015
0.10
020
015
015
015
A10
0.15
015
010
0105
040
&10
010
005

Awas !

Awas !!

Moelai dari sekarang
. bon di

Oostkust,

oentoek keperloean kebon-ke-

kita soedah

adakan ,,Bioscoop” (komedi

gambar) sewain compleet sama lampoe Electriesnja.
Filmnja disediakan jang kotjak-kotjak dan ramai.
Pembajaran direken paling moerah atau boleh berdamai.

Dan djoega ada mempersewakan: VRACHT
dan

auto

lain-lain.

Lampoe

AUTO

Electrisch boeat keperloean

Pasar Malam.
Keterangan boleh tanja sama:

BIOSCOOP ONDERNEMING
merk : THONG

& Co.

Makaustraat (dibelakang

Royal Bioscoop)

Telefoon No. 491 — Medan.

906.

000000000000000

CONKLIN

—

sampai f 50.—

Hanja

membeli SAROENG

SAMARINDA

dapat

V.

dan

BOEGIS

jang toelen?! IM
JANG

TOELEN.

pada:

G. BOORHAN

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

ENDURA

boekan sadja ditanggoeng dari kwaliteit
jang paling baik dan dalam warna-warna
atau model-model jang paling bagoes, tapi
djoega ditanggoeng terpakei didalam seoemoer hidoep,

hendak

SAROENG

A

Meskipoen,
menampak
toch orangloepa pada

Apalagi sekarang dengan

terdjoeal

berbitjara,

(Inc. Belasting.)

CONKLIN,

f 8.50

Extra jang djoega

Harga

& SONS

LOTENDEBITANT
MOSKEESTRAAT 42
—
TELEFOON

moelai

dengar ini film jang amat penting soedah

dikasi film

Atoerlah pesenan toean dengan segera pada:

CONKLIN

banjak

11 Bagian,

Dan banjak lain-lain boekoe jang tidak terseboetkan semoeanja. Silakan pesan
dan minta prijslijst. —
Harga sclamanja bersaingan.
Belilah dan bjatjalah DOENIA FILM, jang terhias gambar filmstcren, dan NonaNona manis sangat menarik pemandangan, harganja hanja
f 0.20. sadja satoe boekoe.

000000000000040

hati,

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

PEN en PENCIL ada satoe-satoe fabriek

MB

dan

Awas,

000000000000000

jang paling toea di Amerika.
orang-orang djarang sekali
advertentie of reclamenja, tapi
orang kenal baik dan tidak

PADA

menonton

menarik

11 Bagian.

Semoea orang tahoe, CONKLIN ,

CONKLIN

jang

jang mana nanti
jang

Toean

Harga

toekang njanji jang terkenal di Brodway,
bagoes itoe kedengaran dalam ini film.

tentoe menjesal selamanja.

sampai

SIAPA DIA ITOE??? (Gadis Bangsawan Indonesia) atau Hati Wadja, satoe
bangsawan jaug berhati wadja harganja sangat moerah
£ 150 porto £.
DALAM KATJAUAN PERTJINTAAN oleh D. I. Loebis tjerita seorang journalist jang dari moeda sampai kematinja dalam katjauan Tjinta
» 065
»
VOLKSALMANAK Melajoe 1930 berlampir almanak dinding terhias banjak
gambar tinggal sedikis lagi, harga ditoeroenkan
0.60
»
ROSMINA Njai jang manis (Resia Kota Medan,) sangat menarik hati dari awal
hingga achirnja
2 djiid
Pa
»
ENGLISH-MALAY Dictionary amat perloe sekali
Aa aa
.»
SALAH PILIH
2 djiid ———
—
»
ANNA KARENINE (Hatinja satoe perampocan) oleh Leotolstoi seorang pengarang jang telah termasjhoer
3 djilid complcet —
,225 .
Mengelilingi Doenia dalam 80 hari Jules Verne
, 150
SENGSARA MEMBAWA NIKMAT
2 djtid
k51
PERAWAN DESA, lepasan MULO loepa orang toea, dan familie, loepa da
ratan bertjinta-tjintaan dengan Belanda Indo achirnja ....., . ?
150
»
KEMBAR ENAM sangat menarik hati
.
2 djilid —
—1—
AWAS! Bergoena oentoek kaoem soepir dan sais sado'dan lain-lain bagainfina
oendang-oendang memakai djalan Raja di Indonesia.
1.25
»
GADIS JANG MALANG sangat sedih dan hiba
090
BEREBOET PERAMPOEAN dioedjoeng revolver
125
:.
Commissie Pengoebah Atoeran Pemerintahan di H. B, bergoena oentoek ambtenaren, dan ..Pokrol bamboe"
1.25
.
Ketjantikan (Nona Hermina), perkawinan dioedjong sendjata
150
-.
17 kali bertjerai Landru dari Indonesia
125
Asmara Djaja oleh Adi Negoro Tjinta sedjati
1035
:

23

J. Harold Murray
jang

Boekoe-boekoe jang paling baroe terbit:

Firma

dan

pemandangan

ini selain Standnja

poekoei 12 malam.

—.——cmanam?

Aa

loear biasa kebagoesannja, penoeh dengan

loear biasa dari pakean-pakean, diatas Toneel dengan tenda-tenda
baroe. Soenggoeh menjenangkan, meriangkan dan memoeaskan hati.

Lebih

Federatie jang bakal diadakan di konden, tierita jang menarik hati dari awal hingga achirnja, meriwajatkan satoe gadis
mereka

Selain

Jamu

,SENANG”

Pendjagaan

72

000000000000000

jang

Norma Terris.
Kedoeanja
soearanja jang

locas, poen pendjagaan diatoer dengan baik.
Pembajarari tiap-tiap Speda tjoema f 0.10.—

3 Km. tan Station Boekit

Delapan djam sehari boat personel

berbitjara

Persimpanan Speda
Merk

PANAS

.
Boekit

diatas

reta Angin itoe pada:
1

film

Njanjian, Dangsa serta Muziek jang amat Merdoe, terkarang oleh OSCAR
STRAUS. Satoe tjerita kedjadian di kota Weenen, jang sebahagian besar
ada berwarna. — Dengan hoofdrol:

Kalau toean-toean datang plesier
nonton Carnival Shows ada membawak Kereta Angin, simpankanlah Ke-

mengoendjoengi

ezag.
Sahaa melakoekan pemeriksaan ditahan
redacteur Wani jang berasal dari Menado,
lid P.N.I.
Zetsel dan sebagian dari lembaran serta

terseboet

PUBLIEK MEDAN Jth.!

XI —t.l..i!)

Selakan

jang

Satoe

boleh tanja

mm co can

87.
1401,

v e r te

djaoe

53

119”

TES
d

tempat

lebih

moelai 6 — 9 malam.

12.—

»Married in Hollywood"

Iseboelan, beladjar 3 kali 1 Minggoe.
pada

1930, poekoel

idem

Goeroenja Boemipoe-

Katerangan

.S

18 April

Dipertoendjoekkan film berbitjara jang speciaal dari FOX, soedah begitoe
lama ditoenggoe oleh penonton sekarang baroe datang.

|tera P.M.S. jang biasa mengadjar.
System Ja
aan Geanja praktach,
djamin lekas pandai.
Troesa dipoedji lagi,
kerna soeda terkenal. Pembajaran £ 5.—

67.

Chung Hwa Bank.

Shanghai

Moelai hari 17 April sampai 22 April '30

djaman

NE: Cursus6 boelan

IBOEKHOUDING:

48. /a

Kopenhagen

keperloean-keperloean dj
keperloean-keperloean

Sekarang ada:

59,7,
13

Zwitserland

Sei: Rengas Medan.

sekarang lekas dan hasilnja menjenangkan.

59.”

Itatis

tie Swara Publiek disebabkan dalam soe- ——

mendapat

djar
Imengadjar

.1/,

10.5

Amoy
Straits

rat kabar itoe dimasoekankan
salinan
satoe manifest dalam bahasa Inggeris jang
mengasoet jang ditandai oleh perhimpoenan Indonesia, dalam mana beberapa kalimat jang dilarang disiarkan Nederlandsch

api dan

elga)

Zicht

»

IPrederik Hendrikstraat

Aa 1
124,

Bel

clgi (per

Soerat
sebaran jang
mengasoet
dirampas.
Soerabaja, 17 April. Politie mendjalankan penggeledahan dikantoor redac- A

kereta

1

DELI-BI0OSCOO

$

93.5

T.T. Frankrijk

"
2

lesooodoo0000000|2
8

123,/
123.

poenja saroeng ditanggoeng sepenoehnja saroeng jang
sendiri dan

barang jang toelen.

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

|

per stuk.

Tjoraknja teratoer dengan pantas dan memaniskan pada pemandangan, m2moeroet kesoekaan didjaman sekarang: kleurnja
bermatjam roepa seperti: hitam, copy, blauw, oemoe, hidjau,
gandaria, chocolade, poetih dan lain-lain.
Harga boeat pakain:
Saroeng Samarinda dari soetera Shanghai no. 1: 4 f 10.- f 15.f 20.- f 27.50 dan f 35.—

diantero toko -toko of Boekhandel jang
ternama.

Boeat

Toko Auw Pit Seng-Medan.

Saroeng

seperti

f 250.- f 300.-

bisa dapat bajar ansoeran boeat toean- toan jang ternama.

diatas

djoega

idjoeal lagi:
no.

1:

perkodi

f 180.- f 200.-

f 500.- danf 600.——

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: f 65.- f 170.- f 200.- f 250.- f 400.- dan f 600.-

.

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

Langganan SETIA harga dan pembajaran boleh berdamai. MG

Rs
2

Pa ega anjar man

'#ADVERTENTIE

|frozxangc sepator Jl FIRMA

A

|

Was

-

|

berdiri

W

||

Semoea Modernetijd sekarang.
Diraman tjepat kaki ringan tangan
perloc

MESIN
Soeatoe

Tana

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

dan

toean-tocan

aa

Ikajoe

pada

|

Dan

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

menerima p pesanan dari
locar kota.

j2

Telefoon

9 Medan

Kapiteinsweg
44

dimakart doea boengkoes

16

Djika

toean dihinggapi oleh sematjam penjakit, djangan

toean

toenggoe

sampai

Menoeggoe dengan hormat.
——— md

000400000
ai000

penjakit

itoe

sampai

mendjadi

besar.

0.

0.

toean mentjari tabib jang dapat memberi pertolongan bagi toean.

Segera

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.

1

Oleh sebab itoe, djika toean, atau familie toean,
atau kenalan toean, bila dihinggapi penjakit,

(empat poeloeh tahoen)

diselakan

akan

datang

mengoendjoengi

termasihoer teroetama di Soematra Timoer

BRILLIANT dan INTAN
DIIKAT DENGAN
PERHIASAN

(tjoekoep

ada djoecal moerah
2 atau diborongkan
ii

sekarang

—

|

1394:

Medjen

oekoeran.

seboet diatas boeat persaksikan sendiri.|
37

|

The Methodist Typewritingschool |

dari

"

na

00
000000000000
|(#000
4 0
cm

”

tlah pada

roepa-roepa

1930 kita
partij No.

5

min-

lebih djaoeh

kctor dan perasaan tidak enak).

Obat
sadja).

Kena Aga Pa Gaga Fongnn bo
angkoe datang ditempat kita jang ter.|

doea boelan boeat examen.
Keterangan

Moelai

| April
|satoe

terbikin dari koelit Europa kita
bisa terima

2
kita.
Kemngat beladjar Aeon

laoet,

| Anak kajoe, bamboe Siam, atap Nipah
| dan lain-lain.

sepatoe jang soedah siap dan
menerima tempahan.
Segala matjam potongan jang

moeda

beladjar

datang

toca

Obat Mata (Oentock senala matjam penjakit mata,
dengan obat disapoe dari loear).
Minjak ramboet (centoek memandjangkan ramboet dan menghitamkannja serta mendinginkan kepala.
Syphilis (penjakit perempoean, keloear nanah darah

"

| dengan harga moerah.
| Djvega selamanja kita ada persediaan

Selamanja menjediakan sepatoe-

memakai mesin toelis dengan keDiselakan

betah, detak kering, main, koerang darah, demam
jantin).
oeat kepala, sal
lama,

Atapweg
If. 42.

BERDAGANG

(sakit batoek, dada, napas

Djiwa

Syrup Sohbet

Belawan |

"

MENJEMBOEHKAN:

Paris Beauty (menjantikkan moeka)

| oleh Fabriek N.V.S.H.M. Singapore, |

perkakas jang bergoena
oleh sebab itoe

djari.

SANGGOEP

Papan dan brotti - brotti dari kajoe
| Meranti dan Poenak (damar batoe)
| roepa-roepa oekoeran jang terbikin |

TOELIS.

tjepatan sepoeloeh

Ai

NADJI MOHAMAD TAIB & SONS

Medan

|

Lg

mpdai

mo

| Paleisweg Soekaradja.
(| Telf. 1119.

Tel. 663 Medan.
2

Kesawan No: 79 —
sai
Ag

4

A

|

SENG'

TIANG

NIO

Te

TT

ahanakana nme

Kalau tidak baik ocang dikembalikan,

mendapat pocdjian (diploma) dari

Telah

MAS
DJADI
MODERN.

PASAR
MALAM MEDAN
tanggal 9 September 1923.

S. R. B. RAM — Thabib British
India Wilhelminastraat 115 Medan
Telefoon No. 1326.

KETJAP TJAO MATAHARI
Djagalah tjap jasg toelen, jaitoe:
1. Pakai

toetoep

dikepala
2.

kaleng merah

botol.

Pakai toetorp
kepala boto!.

TEPEKKONGSTRAAT.

lak merah di

MEDAN.

DELI.

Boleh dapat beli disegala tempat :
Pesanan boleh djoesa dengan rembours,

Jang poenja fabriek

WENG
Toapekongstraat 16
Menerima oepah, dan sedia djoega jang
soedah siap.
Sedia bermatjam - matjam

BARA RS

permata.

PERDJANDJIAN:
ba
Aan
Pa

Ma

Isoeroeh

Te

Ha Jang

enga dik

Dikin, wang

NN

cikembalikan.

EDWIN

-

Toekang

mas

Kapiteinsweg No. 48

sa

dan

—-

intan

.
Mata

MAAN

(NAMMBENaS

Ha
Termasjhoer.

terima

MEDAN

perkakas boeat pereksa

1930

tocan-toean jang beli katja mata dari kita akan kita

kasi persen satoe pasang katja, matjam mana jang toean-toean
onkost

kita vrijkan.

memasang

dan

Toean-tocan

jang koerang terang bisa kita djamin tjotjok dengan

mata

siapa-siapa

”—

pg.
- njonjana
njonja

.

Pakaian jang kotor soesah ditjoetji kalau ditjoetji sen-

diri mendjadi loentoer atawa TN

hilang dia poenja

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

bali. Diloear kota toean kirim sama Bestelgoed, Post-

pakket. Saja pak jang baek, saja kirim kembali adres

togan.

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

————-

Batjalah
29

.
Jang

kita baroe

soekai, djoega nanti perkara

Sinar

Teroes

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

|

d
2:
en BROS

.

Telefoon Nos. 403 & 567.

mata jang model baroe. Perkakas ini kalau dipakai boeat perek-

6

TOKO

-

—

Batja

25
Katja

ini hari

SENG

MEDAN

Awas

Toko

Moelai

(Ps

—

54

"ki MO SENG EC”

- Deli"

TOKO

|

LUITENANTSWEG

KATJA MATA en TOEKANG
No. 4

TELEFOON

000

THE GLOBE Chemische Wasscherij
Huttenbachstr. No. 4

GIGI.

No. 1297

—

MEDAN

—

MEDAN.

00000

Goentingan

»C

atau potongan

0

pakaian jang paling bagoes dan netjis, tjoema didapat

RN

FI

EL

pada:

D'-:

Kleedermakerij
en
Kleermakerjj.
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 dam dassie leher, Helmhoed dan lain-lain.

»——

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
KESAWAN

00000

88 MEDAN

TELEFOON

266

Tel. No. 796
“51

#

JAPAN.

Boeat kesenangan kesemoeanja.

Bahaja penghidoepan
Tokoi, 16 April. Berhoeboeng dengan
keadaan economie jang sangat koesoet

'Toran D.

satoe kepoetoesan mocfakat
Tahoen ke I menjerahkan
kepada Regeering, dimana diminta soepaja

lekas ambil tindakan bocat memperhati-

Chabar

Kawat

DRUKKERIJ

jegah werklooshecid.—

NEGERI-BELANDA.

f 14.426.648.—
7.559.
f
43.—

roemah tangga
»
pentjarian
belasting dividend dan

tantieme
belasting kekajaan
belasting goela
» bier
» potong
» tembakau

£—
679.340.—
f 1.347.769.
f 4.036.605.—
f 1.028.131.—
£
957.210.
f 2.260.798.

bea zegel
reggistratie rechten

f
£

Bond,

INDIA.

1.962.039.
1946.711.—

Aneta
Gistakan Go adhi tambah

Van

Kempen

loeas.

:5 April.

Eropah jang

wat

Orang-orang

tadi malam poelang

keroemahnj:, d' npari
dengan
batoe.
Sembilan orang &. 1 mereka itoe terpaksa

membitjarakan

: doea orang diantentang pekerdjaan Nederland di Indone- masock roemah
seorang perempoean
sia, kemoedian toean Frans menjanjikar taranja dalamnju
satoe lagoe “Indonesia dalam bahasa Be- mendapat !oeka | srat.
Politie menangkap 20 orang, diantaranja
landa.
disas atap roemah, dimana
Kemoedian ia menerangkan dalam satoc 9 orang dapat
batoee — kedapatan.
pedato, kedjasaan negeri Belanda dan banjak
ada djaveh mu'am orang banjak meberat pekerdjaan di Indonesia, jang teraudjaga roemah sakit.
tjam oleh sebab salali pengertian tentang njerang pendja
Lebih lima posloeh orang mendapat
perasaan kebangsaan.
la menjatakar bahwa sifat liberaal se- loeka pada wakioe terdjadi keriboetan
terhitoeng 15 orang
djati membawa persatocan kepada koelit kemarin, dalamnja
politis dan 11 orang dari tockang pompa
poetih dan koelit berwaria.
kebakaran.
»Tribune” diketjilkan.
Den

Haag,

16

April.

Scerat

soedah mema'loemkan pertoedengan

poeteri Marie Dras-

Menghentikan pemogokan.

kabar

»Tribune“
menerangkan,
bahwa d
babkan pentjaboe
advertenti
a-tiba dari
tentie jang berla
suerat kabar
moesoeh-moesnehr
itoe terpaksa mi
beberapa
banjak personeelnja, sehingga lembarannja

gai waris dari Stuarts dan barang kali
pengikoet dalam Beiersch Koninklijk Huis

Reuter.

Penjerangan paus orang-orang Bropah,
Calcutta,

vergadering dari Jong Liberalen

toean

Ruprecht,
nangannja

dan kemoedian ia akan menetapkan sikap- kowich,
poeteri dari Cremonizmeester
nja
Istana Hongarije dahoeloe.
Kabin
menerima baik akan kebenaran
Menoeroet
keterangan
orang-orang
menge
rkan oeang oentoek mendirikan Inggeris jang mendjadi pengikoct-pengikruise Para dengan lapis wadja.
koetnja, pring ini ada berhak atas kemahkotaan Inggeris dan Schotland seba-

Successierechten
£ 1.989.713.—
tjoekai barang masoek
£ 6.427.087.—
Jong Liberalen Bond.
Den Haag, 16 April. Dalam satoc propaganda

Munchen, 16 April. Prins Albrecht dari
Beieren,
anak jang tertoea dari Prins

Vereeniging koeli-koeli dan kereta
api Great India Peninsular Railway menghentikan pemogokan jang berlakoe moelai
4 Apzil, "tatkala koeli-koeli meminta per-

Begrooting Australiz.

Penghematanpada defensie.
Melbourne, 16 April. Dengan officieel
dikabarkan bahwa Repeering sedia akan
mengoerangi

begrooting

bocat

£500.000. Seperdoea dari

uelcisie

pengoeranyan

inidioentockkan boeat Marine
boeat Leger angkatan ocdara.

Dari Marine akan dilepas

danj. jain

500

orang.

Perhatikanlah !!!
Keperlocan tocan-toean ini hari atau
boeat hari jang akan datang, telah kami

sediakan dalam toko kami, baik oentoek
tjetakan, demikian djoega oentoek perabot
toelis menoelis correspondentie.

Toean-toean
memboeat

kami
gal

kenalan lama, jang telah

perhoeboengan

selama-18 tahoen,
di

Atjeh,

maoe

baik

dengan

baik jang ting-

poen

diian

jang

meloepakan

baik.

Pemogokan barce.
Varachi, 16 April. Sebagai pembalasan atas penangkapan pemimpin-pemim-

kami

ini

atoerlah

sesncdat

PERANTJIS

pesanan

26 orang kena poekoel dengan pentoeng

diterima.

|

»

serang

DJERMAN.

kemarin

kedapatan

doea

merah

orang

Penangkapan-penangkapan.

Kantoor

hoeboeng dengan pelemparan.pelemparan

loear kantoor magistraat dalam kota ini.
Orang banjak mengeroemoeni kantoor ini
dan melemparkan
katja-katja kedalam.
Doea orang sergeant Eropah mendapat
loeka dalam waktoe keriboetan jang terdjadi dipekarangan kantoor itoe.

bom pada roemah-roemah oemoem dalam
provincie Holstein.

Persatocan mij-mij Kapal.
Hamburg. 15 April Algemeene Ver
gadering dari Hamburgsche Amerikalijn

dan Norddeutsche Lloyd menerima baik
akan perdjandjian persatoean jg. dikawatkan baroe ini.
Diantara perdjandjian jang diperboeat
9 Mij.-Mij. ini ada dimasoekkan keperloean-

keperloean selama 50 vahoen,

rang-barang akan dibagi sama banjak.
Kapal-kapal itoe akan tetap memakai
benderanja sendiri-sendiri, sementara pe
laboehan Bremer barangkali akan mendjadi

pelaboehan oemoem.

politiek.

Berlijn, 16 April. Berhoeboeng dengan
soal tentang kruiser-kruiser jang berlapis

dari

serie jang kedoea, ada tim-

Sebeloemnja

diambil kepoetoesan, maka

wadja

boel perselisihan dalam oeroesan politiek
Kabinet

menantikan

kepoetoesan

soeara

dari Bondsraad. Bondsraad menolak amendement.
..pindj:

&

Pruisen bocat mentjoret oetang
oentoek #fendirikan seboeah

perang kedoea dari

“

memboeat

keriboetan

di-

AMERIKA.
Tijoekai

keloear

Washington,"

barang

koelit.

16 April.- Congres- Com-

sementara missie menerimabaik akan tjoekai kelocar

keoentoengan-keoentoengan, baik tentang
passagiers maoepoen pengangkoetan ba-

Pertikaian oeroesan

jang

begrooting.

Barlijn, 16 April. Sewaktoe membitjaraibegrooting boeat tahoen 1930, maka
i.
memasoekkan
lagi 2.900.000
ikepada begrooting sebagai angsoe-

dan masoek

bocat kocelit j. beloem dima-

sak 10 pCt. boeat koelit jang soedah dimasak dinaikkap dari 12'/, mendjadi 30

Rerubbering

Co.

»?
“
»
»
?
0
?
:

27

DAN

Telefoon No. 1525.

»
»
»
Bd
Band Boeroek
Soedah Diperbaiki
»
Apa toean merasa senang dengan REPARATIE toedn poenja band?
“
Djangan berikan oentoek memperbaiki
pada jang tiada mengerti.
»
Bawalah pada kita, dimana kita kerdjakan toeroet peratoeran Europa.
»
Memperbaiki dan Memperbaroei »“
@
Itoelah
Spec ialiteit
Kita.
»
»
Band boeroek kita bisa bikin baroe.
»
“
Selamanja kita pocnja kerdja atas djaminan oleh kita.
»
75
Tanjalah keterangan !!
?
»
60004000000004 00660000026000 bi

Perkara jang
tanah Batak
saudagar

IV)

dihoekoem

Menggemparkan
(Tapanceli).
berat oleh Inheemsche-Rechtbank.

Karena dipersalahkan mengatakan memberioeang soeap kepada
njonja Ass. Resident.

PENOETOEP.
Apakah
sebabnja|
toean
Samuel Jo-

t0.50
f1.—

hannes

Loemban-

t2,50

tobing ditarik-tarik kemoeka penga-

0.70
f 145

dilan?

Benarkah

£

Pa
bahasa

tocan Samuel Toba

nes Loembantobing djadi penjokong ataw
djadi financier dari Handel My. ,,P res
satoean"
satoean ?

jang menerbitkan

s. k. Peri,

Menoeroet sangkaan orang banjak, maka poen ini toean tertarik
- tarik dalam

Boleh djadi

itoe

3

-

Omong kosong!
toean

tveroet djadi

aandeelhouder dari drukkerij jang menf0,75 perkara ini, ialah tidak lain dari sebab tjetak s. k. Persatoean.
1.50 sk. “Persatoean” tidak disoekai hidoep
Tetapi orang lain toch haroes mesti
tahoe, bahasa itoe drukkerij ada lain
teroes .......
Banjak soedah daja-oepaja dilakoekan sekali dengan Handel Mij. ,, Persatoean",
f0,85 soepaja soerat kabar ini bisa dengan lekas Persatoean mempertjetakkan sadja dengan
f 1.35 masoek lobang koeboer.
membajar setiap kali terbit ongkos tjetak
Moela- moela dengan menggertak dan pada itoe drukker'j.
Jang mempoenjai Handel My. ,,Persamenakoet- nakoeti Redacteur dari soerat
0.75 kabar itoe.
toean" hanjalah tjoema lima orang sadja,
f 1.25

,,Luna Bond”

Kwitantieboek bahasa Belanda
dan Melaj»e per blok
boeat sewi roemah

Scorang

f0.15

per 100 vel f0, 85 bertjetak # 1.35
Postpapier .,The Bristol” perblok #0.70
Politie melepaskan Blancoboek 50 bladzijde per st.
£1.50
kali kepada orang Bloknoot
per blok
#0.20

Karachi, 16 April.
tembakan sembilan

Tyre

ME

pada

Magistraat Dikeroemoeni.

Hamburg,
15 April. Banjak leden
dari perhimpoenan-perhimpoenan extremis

tisch. Nationalistisch jang ditangkap ber- banjak

bertjetak

Postpapier berrol poetih

Amerika.

MEDAN

(Dioedjoeng Hakkastr.)

hari djoega

dan batoe. Dari jang loekajang beradadalam 3
Stempel
violet
Parijs, 16 April. Setelah Senaat dan/ roemah sakit itoe doea orang bertambah Tempat tinta per st: 1.50
dan
Kamer
beroelang-oclang membitjarakan berat loekanja. Politie dengan bantocan Vlocimap —alas menoelis
serdadoe India menangkapi orang-orang Postpapier berrol merk ,Uilen"
tentang amendement jang ta' seberaj
pentingnja kesoedahannja ,begrooting di- jang memboeat keriboetan.
berikoetvloeinja per blok
Keadaan sekarang bertambah aman.
terima baik. Penghasilan negeri ditaksir
bertjetak
menoeroet begrooting ini 50.465 millioen
Postpapier
berrol
merk
aia
Satoe bantahan.
franco dengan mempoenjai kelebihan 66
Bombay,
16 April.
Chabar tentang Bond" berikoet vloeinja per blok
bertjetak
millioen.
penangkapan Mtunadev Disai ternjata tiPengoerangan begrooting jang soedah dak beralasan
Postpapier—Zonder
rol speciaal
diterjma
oleh
Kamer,
berdjoemlah
boeat mesin toelis, warna blauw
Keadaan di Calcutta aman.
£
40.000.000 dan terhitoeng 72:/. berdan koening per 100 vel
Calcutta,
16 April. Keadaan
disini
barang atas belasting barang-barang mabertjetak
aman.
Militair-militair patroli Postpapier—Zonder rol hocat mesin
kanan mentah, dan belasting pentjarian soedah
dikoerangi 25 sampai 18”, jang berasal diseloeroeh bagian kota jang tidak aman. toelis warna poetih ,,Luna Bond”
Diantara orang-orang loeka jang kena
dari oeang negeri locaran.
per 190 vel
Begrooting

TIMOER”

0L0000010040004

Shanghaistraat

pada kami.

Tocan-tocan

,PERTJA

jang tinggal!

Kami poenja sijseem sekarang:
'€- pin Congres dikota itoe, toekang-toekang
"Sedikit oentoeng
loert poelang dari Parijs, i
t
perahoe dan dan toekang-toekang sapoe
banjak
terdjoeal,"
pembitjaraan kali Contract itoe diter
mogok
kan, seiama
menoenggoe poelangnja
Penembakan-penembakan dari politie Persediaan:
Hoofddirecteur dari Amerika.
menjebabkan toedjoeh orang mendapat loe- Lijm tjair per fl. f1.- 40.75 dan F0,40.
ka parah,
entara satoe orang mati dan Tinta Hitam merk Stephens perfl. f0.15
bahwa

Weefit

di Paneh, Koealoeh, Asahan, Simeloengoen|
tambahan oepahdan perdjandjian-perdjan- Karolanden, dan lain-iain, tentoelah tidak|

@ikoerangi dengan 4 pagina.
Kali Contract Rotterdam.
Den Haag, 16 April. Dari Antwerpen
dikabarkan,

LOLLLLLLLLLLOLOLLO

menerima
begrooting itoe dari Kabinet
Muller jang dahoeloe telah memoetoeskan
tentang krui-er B. Regeering tidak soeka
mempengarozhi
kepoetoesan
Reischrat

terdiri dari:

00000000000 0090

Oe0600L0O00LeL

f70.783.451,

belasting tanah

MEDAN.

Rubberstempelmakerij & Reparaticatelier Schrijfmachine.
Telefoon 1300.
33

Perdjandjian dagang antara Inggeris — Sovjet.

ran pertama boeat kapal perang baroe
Londen, 16 April. Henderson dan SoB. jang seroepa boeatannja dengan kapal kolnikoff soedah menanda tangani perdjan'Aneta Radio. perang ,Ersatz Prussen" jang terkenal itoe
djian sementara dalam oeroesan dagang
jang sekarang tengah diperbocat.
Penghasilan negeri.
antara Inggeris dengan Sovjet-Republiek.
Minister van Financien, tocan MoldenDen Haag, 16 April. Penghasilan
hauer,
menerangkan, bahwa Regeering
Prins Albrecht dan Beieren bertoenangan.
negeri dalam boelan Maart berdjoemlah

5:

Begitoc djoega Toko en Drukkerij ,Pertja-Timoer"
soeka bikin perhocboengan dagang. Firma's, Importcurs dll. boleh kirim tjonto-tjonto. Sanggoep adakan
djaminan. Maocpoen borg wang.

kan keadaan itoe. Kepoetoesan moefakat
itoe ialah boeat menghapoeskan kapitaalsheffing
dan belasting pada dividend,
serta meminta memadjoekan industric dan

kedoea.

tosan-tacan

Pasal oepah tjitakan, rubberstempels, kertas-kertas, perabot kantor, reparatic mesin toelis, dill. boleh lansoeng berhoeboengan padanja baik tentang per@jandjian -maoepoen harganja.
Segenap tempat akan didatangi. Kelocaran dan made ,PERTJA-TIMOER"
di garantie,
Harga pantas. Tjoba doeloe. Satoe kali, tentoe maoe doea kali,

Nasionaal dari pasar-pasar effecten Japan

Lembar

4

saudagar, frma-firma dan tauke-tauke baik dalam dan loear kota

itoc, maka timboellah perasaan-perasaan
jang sangat mengchawatirkan. Persatocan
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I. LOEBIS.

Wakil kita, moelal hari ini, tetap selamanja akan mendatangi

f0.50
f 0.60

Sekali

soedah

memberikan

pernah

orang

mentjoba

jaitoe:

f 3000.— pada toean tocan A. Soetan Soemoeroeng,
asal toean ini socka me- toean M. H. Manullang,

wang

Simandjozntak
ninggalkan Hoofdredactieschap, dari s. k. toean S, M. Simandjoentak dan
tocan Andreas Simorangkir.
Persatocan.
Lain orang beloem ada jang djadi aanTetapi tocan simandjoentak dengan digertak dan dipengapakan djoega poen, deelhouders itoe s.k. Persatoean.
Sedikit tentang riwajat pengtoch nampaknja tidak semakin takoet atau

tetapi semakin lebih ac- hidoepan t. Samuel Joh. L. Tokeadilan bing.
Kwarto Sehrift
per st.
1.20
Ini tocan di Bataklanden terpandang
pegawai
Kasboekje
1
f1—
dan me- lantaran seorang diantara poetra Batak
Copieboek
&
f2,50 negeri dan raiat negeri toendoek
Cahier
£0,07 noeroet boenjinja oendang-oendang peme- jang mempoenjai energie oentoek mendjadi zelfmademan.
rintahan di negeri ini.
Dari moelai dengan satoe peroesahaan
Enveloppen:
Dari spion-spion,
roepanja orang dadari merk Best 675 en" Java Silk" pat kabar, bahasa tocan (Samuel Johannes ketjil, sekarang telah mempoenjai bebe- .
industrie jang tidak
st. blanco 0,75 bertjetak f 1,25 Loembantobinglah jang memberi pokok rapa peroesahaan
f 3,50
» 1550 makapoens. k. ,persatoean” dapat beker- tjoema imenoeloeng dirinja sendiri tetapi
pada :
penghidoepan
“tb.
» 4850 dja teroes, dan ialah djadi financiernja dapat memberikan
bekerdja
jang
bangsanja
berbagai-b
agai
maka
poen
soerat
kabar
terseboet
namdari merk ,Beilen"

per

100

st. blanco 0,85
bertjetak f 1:25
3.75
045.80
7.25
#1150

poen moendoer

tief
dan

bekerdja ocntoek mentjari
maoe lihat soepaja semoea

paknja semakin lama semakin lebih ma- dalam peroesahaannja itoe.
Djadi kalau ini tocan nanti mendjalani
djoe. Begitoelah roepanja menoeroet tjinhoekoe:nan
nja terseboet diatas, tentoelah
ta dari spion-spign.
20 pCt.- Sekalian barang-barang ini da500...
peroesahaa
segala
nnja itoe toeroet terbangOrang
roepanja
bertanja:
,,Apakah
lam beberapa tahoen jang laloe tidak di1000",
kalai.
kalau
itoe
t.
Samuel
Johannes
Loembarikenakan tjoekai.
dari merk ,. Dokkum 676 “
Permohonan.
per 100st. blancof 1,15 bertjetak f1.65 tobing digasak dan dihantam... . sampai
TIONGKOK.
Lantaran dichawatiri kepertjajaan ra'500...
£550£7.50 mampoes, s.k. Persatcean toeroet djoega
jat diseloeroeh Tanah Batak akan hilang,
mampoes!"
1000,
fil.
po
M—
Orang-Orang Buropa dan Tionghoa.
Demikianlah roepanja pikiran mereka! atas keadilannja Pemerintah Belanda di-”
Sekalian
enveloppen “ini, terdiri dari
Tetapi ini pikiran kalau betoel memang negeri ini, memikirkan perkarajang satoe
Shanghai, 16 April. Vergadering dari kwaliteit jang bagoes dan mempoenjai
orang-orang jang membajar belasting jang lijm jang tjoekoep.—
besarbegitoe pikiran mereka soenggoeh terla- diatas ini, publiek harap dari
dilansoengkan siang hari ini menolak dekirasoeka
loe
salah
sekali.
Berboekti
sekali,
sesoeBatavia
di
Tinggi
pembesar
'Carbonpapier per pak 100 vel f7.—
ngan soeara lebih banjak akan voorstel
dah
itoe
perkara
terdjadi
atas
diri
toean
itoe
mengembal
oentock
berdaja
nja
ikan
Gemeenteraad dalam perkampoengan tem- vloeipapier per vel f0,25 dan f0,15 S.J.
Loembantobing
dan perkara itoe kepertjajaan jang soedah hilang itoe des
Dienst
enveloppen,
foolscappapier,
enz.
—
pat orang-orangasing soepaja leden Tiongspenggoeh mengherankan seloeroeh Tanah ngan djalan membetoclkan keadilan dalam
hoa
jang
selama
Batak, disitoelah itoe ,,Persatoean" men- perkara ini, jaitoe dengan
ini terdiri dari 3
pendek diseorang diloeaskan meadjadi 5 orang. Satoe
dapatkan pengaroeh jang tidak disangka boetkan.
NG
motie oentoek membenarkan Pers boleh
sangka, hingga sekarang itoe s.k. jang
Membebaskan toean Samuel Johannes”
masoek ke-vergadering ditolak, tetapi boditerbitkan didesa Taroetoeng sekarang Loembantobing dari itoe hoekoemaw' jang“
leh diterima Pers masoek boeat melihatsoedah tidak mempoenjai sebab lagi tidak satoe tahoen!“
PEN Se
lihat Notulen vergadering-vergadering.
dan hidoep lama.
Moskeestraat 57, Medan. bisa madjoe
As

pCt. dan boeat sepatoe-sepatoe dan laras

Handel Mifi. & Flect
Drukkerij SINAR DELI".

"erc habaran,
| NG

Student Moeslim di Tiongkok.

g

5

F

Soerat

takan

chabar ,,The Light" orgaan

Ahmadijah

Lahore

(India)

memoeat seroean dari fihak Student
'Moeslim di Tiongkok, jang disalin F.
/Asia koerang lebih seperti dibawah ini

|Asinja:

Ini baroe I.E.V.

tie sadja, dan

dikeloearkan boeat ongkos Secretaris Penningmeester, bergadji 1000. Dan ada 6

KENDERAAN SETAN.

TERMASJHOER SEMENDJAK TAHOEN 1898

Kotor kaja' andjing,

lagi employe hoofdbestuur jang bergadji
f450,— £300,— f200,— dan seteroesnja

hingga hari ini memberi kepoeasan dan kegembiraan

mengedjar koetjing,
disini menggiling,
disana tergoeling.

dalam roemah tangga jalah:

kebawah.
Begrooting Onze Stem, jaitoe officieel
orgaan dari koempoelan jang diterbitkan Terlampau sekali,
satoe kali seminggoe ternjata lebih ba- banjak soepir mati,
njak lagi dari pada organasatie sendiri. penompang apa lagi,
Dalam begrogoting 1930 ada diseboet: :Ibegitoe ngeri.
Abonne'Onze Stem. ., .12, 400x50 cent

tahoen 12 kali,
perboelan
djadi satoe
Saudara jang tertjinta dalam Islam.
"LDengan hormat kami menoelis soerat djoemlah £74.400.—
Advertenties didapat f 30.000.Ykepada kamoe oentoek keperloeannja perDjadi pendapatan dalam setahoen f 104,
(gerakan Islam. Kami mendengar bahwa
pperhimpoenanmoe adalah bekerdja oen- 400.- dari orgaan sadja.
Franco sadja setahoen ada f 15,000.
'toek penerangan”
dan ,,membangkitkan
Dari itoe doea bagian sadja, jaitoe
kembali Islam", dan begitoelah djoega peorganisatie dan orgaan, soedah menerima
kerdjaan kita.
» Perserikatan kita telah didirikan oleh oeang f 50,000 tambah f 104,000.- djadi
'sekalian student dari pada Universiteit f 154,000- dalam setahoen.
Pensioenfons
boeat
Secretaris dan
dan Sekolah Tinggi di Pieping (Peking)

Ketjap

Japan

TAFEL SOJA

Perhatikanlah

jang

No.

1.

tjap dan merknja:

Soepir-soepir jang terhormat,

djalanlah sedikit hemat,
ditengah djalan mesti melihat,
soepaja djangan

datang

malaikat.

Djiwa mahal harganja,
hanja satoe kita poenja,
kalau hilang apa gantinja,
anak isteri apa

djadinja.

Penggelapan di-Poerworedjo.
Menoeroet kabar politie di-PoerworeMasih ada lain soember penghasilan.
micStudents Association',|Kitalbekerdja oendjo soedah menangkap seorang bernama
''toek menoedjoe maksoed-maksoed seperti
Dari balans tahoen 1929 jang disiarkan Tan Tik Gwan jang bekerdja pada firma
jang berikoet:
dalam
orgaan
ini djoega, bisa dilihat Bie Sieuw Kiat disana, lantaran mengge1. Oentoek membangkitkan Pemoeda kekajaannja
LEV. jaitoe: 415. lapkan f 1600.— Orang itoe sekarang ciMoeslimin Tionghoa akan mengetahoei, 345.65, hampir setengahmillioen preventief.
—0—
bahwa abad ke 14 (hitoengan tahoen Hi- roepiah, ada jang dibelikan aandeel Bat.
“'djrah.— Red. F.A,) ini adalah zaman
Fonds Nasional P. P. P. K. I,
Nbdl,
ada j. disimpan diafdeelings:
bangkit kombalinja Islam.
bank,
ada di Escompto, ada diletakkan
Pengoeroes dari fonds terseboet wartaDan tiap-tiap orang Moeslimin haroeslah di
Giesting mendjadi voorschot kepada kan.Djoemlah jang soedah diwartakan ada
melakoekan kewadjiban ini, teristimewa kolonisten dan ada kasnja Studiefonds.
f3271.40, ditambah dengan penerima'an
sekali pemoeda-pemoeda Moeslimin.
Keoentoengan dari kalender j. didjoeal derma dari tanggal 24 Maart
sampai6
2. Oentoek bergaoelan dengan saudara oleh
hoofdbestuur
kepada ledan sadja April
sama
sekali
djadi
ada
f
3985.26
saudara kita didoenia, oleh karena per- netto f8. 792.45 boeat th. 1930 sedang Indonesiers.
erakan Islam menoentoet pembangkitan kalender th. 1929 ada memberikan oenBaroe 2 boelan lamanja Bestuur mene-

“Tiongkok. Perserikatan itoe dinamai ,,Isla- employe diadakan poela 10.”/,

Bh sekalian pemeloek-pemeloeknja. Oleh
karenanja, maka Saudara-saudara Moes-

limin haroes bergandeng tangan jang satoe
dengan jang lainnja.
Pendek kata: perserikatan kita adalah
bekerdja oentoek kebahagian Islam. Kita
.menjoesahkan kamoe dan perserikatanmoe
seperti
dengan permintaan-permintaan
.
jang berikoet:
mengirimkan
kiranja
apalah
Soedi
1.
kepada kita soerat-soerat chabar jang di-

toeng bersih f21.000. lebih.

Pekerdjaan Studiefonds ternjata baik
sebab kelihatan hampir — ada
f 100.000
jang didjalankan dan dalam tahoen 1929
soedah dibajar oleh orang jang
'memegang be urs dari studiefonds itoe f21.000.
Djadi disitoe kelihatan dalam setahoen
itoe sadja dibajar kembali oleh orang jang
memindjam f 12.000. maka dapatlah orang
menaksir
beberapa
banjak anak-

86 LUITENANTS WEG
« MEDAN

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,

rima derma goena Fonds Nasional dan dalam sedikit tempo itoe telah koempoel

f 4000.
Melihat banjaknja Indonesiers jang me-

agirimkan dermanja, maka Bestuur fonds
terseboet

pertjaja

golongan

nationalis — jang beloem pe-

jang banjak diantara

—

86 Luitenantsweg Medan
Telefoon No. 666.

noeh kewadjibannja
akan mengirimkan
soembangannja.
Pengiriman derma
bagaimana ketjil
djoega diterima dengan senang hati.

anak Indo jang dibelandjakan
dan
Kepada sekalian jang telah djalankan
ditolong
oleh
fonds
ini.
kimengenalkan
kiranja
2. Soedi apalah
kewadjibannja dioetjapkannja teri-na kasih
ta kepada lain-lain soerat chabar dan kiDalam opgave itoe kelihatan semoea
Derma harap dikirim pada toean M.tab-kitab Islam jang membitjarakan aga- beurs jang dikeloearkan. f 78.685.03.
H. Thamrin, Sawah Besar Weltevreden.
—0—
He
ma Islam ataupoen keadaan Islam.
3. Soedi apalah kiranja mengirimkan
Wang negeri disoenglapkan.
Tenggelam karena badai.
kepada kita chabar-chabarnja kaoem MoesPada tanggal 31 Maart 1930 kira-kira
Datoek
Radja Mangkoeta bekas Palimin didoenia.
sarhoofd di Pajakoemboeh jang telah be- poekoel 7 pagi sampailah kapal Rijnersz
perserikatanmoe.

limin ditiap-tiap pendjoeroe Doenia.
Pieping (Tiongkok).
Secretaris
Islamic
Students
Association.
Dengan sangat senang hati dapatlah
kita mengetahoei bahwa pembangkitan
di Tiongkok itoe telah menimboelkan
pergerakan dioega diantara kaoem Moeslimin Tionghoa, teristimewa sekali dian-

tara pemoeda-pemoedanja. Sedangnja kihati
ta balas perasaan dan keichlasan
kita
bersoeka—tjitalah
maka
itoe,
Islam

lasting
jang telah dipertjajakan padanja,
besarnja sekira-kira f 1564, 38, perkaranja

nja sampai perahoe-perahoe dikapal jang
membawa penoempang dan barang-barang

Tendanglah VOETBAL merk CHAMPION dan MATCHLESS en, T. dan lain-lain jang ada sedia
dalam kita poenja toko.

dari darat, dengan

telah dihadapkan kemoeka Landraad

datanglah angin

Pakailah

geri kita Indonesia, teristimewa
dari Jong Islamisten-Bond dan

tement Pemoeda

Moeslimin

sekaliDepar-

kepoenjaan

Partij S.I. Indonesia, maka moelai ini
hari kita kirimkan 1 lembar soerat kabar
,Fadja Asia“ kepadanja pada tiap-tiap
kali terbitnja, dan dalam sedikit waktoe
lagi kita akan mengirimkan beberapa
kitab tentang Isiam dalam bahasa Inggeris, Djerman dan Perantjis.
Moedah-moedahan

tidak

perbantocan seroean kita ini!

tersia-sialah

Telok

Dalam

(Zuid Nias)

dengan tidak koerang apa-apa. Sesoedak-

boeat

ketjoerangan

jakoemboeh

dan

oeang

soedah

rodidan

be-

Pa-

diperiksa pada

kan

tak

disangka-sangka

badai jang memperlihat-

kegagahannja

pada

waktoe

Sehinggaada satoe perahoe kepoenjaan
bangsa Tionghoa dikoibankannja tengge-

penggelapan
ini akan didengar sekira
47 orang saksi-saksi jang memberatkan
pada tertoedoeh.
Dalam pemereksaan jang pertama kali

lagi, djoega toeroet

menoeroet ia poenja djawaban itoe sama sekali djoeroetoelisnja jang memboeat

gelap,

sedang

sekira

doca

nanggoeng

djoeroetoelis

tiga

orang

itoe adalah

jang moesti

me-

djawab dimoeka hakim kalau
—0—

Pengiriman anak-anak perempoean
Diwartakan, bahwa Inspecteur dari tucht
en op voedingswezen sedang menjelidiki
beberapa kedjadian hal pengiriman anakanak perempoean ke Singapore, oentoek

mana beliau soedah
concul

Nederland

Akan
korbannja

minta

sendiri

bantoeannja

di Singapore.

tetapi anehnja,
jang

korban-

bahwa
akan

nam,

akan

karena

didjadikan

mem-

tetapi

orang

terbe-

bisa timboel

kembali

dapat pertolongan tali dari kapal

djoega,

ada

satoe

perahoe

jang

kembali dari kapal bermocatan
200 blik minjak

maoe

kira-kira

tanah hampir toeroet

Batavia

Pertama

terlihat

penerimaan

orang

Semarang —Soerabaja

ber-

karena ada

Soerabaja — Semarang
— Batavia

136.

Batavia- Palembang 24
contributie 1930, ada ditaksir 12500 W9
Palembang
— Batavia 28 Kelilingan dan
cents seboelan dan setahoen 12 kali itoe,
pelajangan
extra
227. Barang-barang jang
—
45000.
f
djadi
Rente dari harta sadja ada #5000 dja- diangkoet ada. 4719 K.G, dan koerang
lebih 30.000 soerat-s0erat post.
di semoea f 50.000,—

Tjarilah

oentoek

mempeladjari bahasa-bahasa Hindia jang
bekerdja pada kantornja wd.
Adviseur
voor Inlandsche Zaken, jang
kira-kira
pada berselang 6 Minggoe soedah
be-

rangkat keAmbon

berhoeboeng

dengan

kabaran jang tersiar tentang adanja keriboetan antara bangsa Arab dan orangorang Ambon jang beragama Islam, soedah kembali poela di Betawi.

—0—

VA.

BV.

kita poenja adres:

HAN SENG & Co.

14

Telefoon 755 Medan.

Oudemarktstraat 53,

Na

55 5)

ATELIER:

3

Mesin

4

HET Ta
PANTI

KTNA
UU Sea
AM
KIS INN INK

Toelis,

Graphotipe,

Addressograph

'Gramophon en Edison Dick. (met electrische

kracht of Zonder) enz.

Rool (getah) Mesin “Toelis jang toea bisa

dibikin kembali baroe.
Didalam Afdeeling
Oostkust van Sumatra bisa terima Abonnement

bocat

membersihkan

dan memperbaiki Mesin

Toelis.

N. B. Djoeal dan beli Mesin Toelis 2de
hands, sekararM sedia djocal Mesin Toeiis 2de

BA, V.I. AK.
B. dan P.S B.

hands merken, REMINGTON, ROYAL, OLIVER, LINDETEVES, CORONA, EDIAL dan

Machine Giling padi. Kita kasih Grantie satoe
tahoen, Lijst Mentijp 10 djari beladjar sendiri
Ikarangan O.K. M.D. Gamboes harga F 1.20.—

Soedah tentoe congres ini akan lebih
besar dan lebih ramai dari. jang soedahsoedah.

Toean
- toean datanglah
Mesin Toelisnja harga boleh

ma
Lantaran koerang bini.

Penggawa dari salah satoe marga dalam afdeeling Ogan Ilir Palembang nama
T. telah hilang tidak ketahoean kemana
perginja. Tjoema menoeroet orang poenja
doegaan, jang menjebabkan ia pergi dari
doesoennja karena tjoema mempoenjai 1

ng

———22—

8. BAROEMOEN van WELTEVREDEN. #5
REPARATIE

Bestuurscongres Indonesia,
Kabar lebih landjoct tentang bestuurscongres Indonesia, jang lebih terkenal dengan Regentenbond ,,Sedio Moeljo“ diadakan dari tanggal 13 sampai 16 Juni j.
a. d. di Weltevreden,
akan
bekerdja
sama-sama
dengan P.P. B.B.,

jang toelen.

segala motor dan pendjoeal arlodji merk Roskoph

Keriboetan di Ambon.

ambtenaar

NEET, tentoe tidak merasa tjape
ladjoe dan potongan bagoes jang terda-

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

besi-besi moeatan dari

Dr. G. F. Pijper,

ringan,

pakai,

tocan

pat keadaannja.

darat jang toeroet terbenam djoega. (TJ. S.)
—0—

sendiri
berdame.

Adres:
(20P& VERKOOP 2de MANDS SCNRUFMACMINES -

TPENYTTII YATIM

NUN GTA

MIMIN

TUM PL

AM

isteri, sedang penggawa jang lain-lainnja
paling sedikit mempoenjai 2 isteri dan
jang lainnja sampai 4, hingga itoe

peng-

gawa T. merasa koerang berharga didoesoennja dan lantas tinggalkan sekali isterinja

151.

apabila

bahaja poela, akan tetapi lekas ketolongan.
i
Ditaksir keroegian itoe, ada kira-kira
f 1200,

jang kita sediakan

Toengganglah
Motorfiets
merk
», NEW HUDSON dan MATCHLESS jang toean soedah ketahoei
kebagoesannja.
Djoega kereta angin merk MAG-

tak bisa ditolong

empat

jang

1.

Organisatie 1 E. V,
Kok, aneh! (A.). (Per. S.)
—0—
—a
13,
no
Stem
Dalam LE.V, Onze
K.N.LL.M. selama boelan Februari 1930. "
Korban
boeaja.
keabakal
tentang
ada termoeat verslay
Selama boelan Februari 1930 K.N..L.
Pada
beberapa
hari
jang laloe, di koberbadari
IK.V.
dari
oeang
daan
M,
telah angkoet 1191 penoempang.
i-bagai fonds, dengan soerat kabarnja jaitoe dari lijn-lijn terseboet dibawah ini lonisatie Gedong Tataan (Lampoeng) ko'jlonist jang sedang mandi di kali soedah
nze Stem.
Batavia
Bandoeng
322.
diseret oleh seekor boeaja dan dibawa
see
tmerribseri
19W)
Oeroesan begroting
Bandoeng « Batavia 303.
|
arya.
masoek ke dalam air. Sesoedah lama
tegoeh
tentang
atoe pemandangan,
nisatienja.

voetbal, dan kniedekker
oentoek toean - toean.

dan ada jang bisa berenang. Waktoe itoe

Ti. S

itoe.

benar ada djawabannja

lam masoeklaoet dengan

kaoes

itoe.

doea kali sidang, jang laloe dan dimoendoerkan
poela sampai pada 10 April
akan, diteroeskan, sedang dalam perkara

perempoean djalang sedikit sekali
berikan bantoean.

Oo

dipelaboehan

berapa boelan ini dipreventief dalam pendjara disana sebab tertoedoeh telah mem-

pesakitan itoe mengakoe dipanggil ke
mengirimkan kitab-kitab batjaan kita ten- Bangkinang boeat didjadikan Pasarhootd
tang Islam, dan satoe lembar | soerat di Pajakoemboeh oleh jang berhak, atas
chabar ,,The Light” pada tiap-tiap permintaannja jang telah meminang pangkali terbitnja, dan kita poedjikanlah Per- kat itoe sewakt»e terboeka. Dalam pangterseboet diatas kat ini ia tidak menerima besluit dan bejang
serikatan Studen
itoe hendaknja dikenal oleh sekalian per- loem bersoempah tatkala akan pegang
himpoenan-perhimpoenan Islam jang lain- pekerdjaannja.
lainnja dimoeka boemi, jang dapat dikoenLebih doeloe beberapa tahoen lamanja,
djoengi oleh ,,The Ligh” dan pertjatinggal bekerdja di Bangkinang kemoeia
Islam
jalah kita bahwa perhimpoenan2
melamar pekerdjaan Pasarhoofd jang
dian
sauini akan soeka berhoeboeng dengan
Roepanja sebab dalam djabatan
terseboet.
mengirimdan
dara2 di Pisping itve
jang menoeloeng atas dirinja,
ada
kan boekoe-boekoe dan keterangan se- baroe ini
dari itoe meskipoen
memoedjikan
perti jang terseboet dengan sebisa-bisanja. sebagai
meminta bersama
jang
orang
banjak
ada
Adresnja jang penoeh ialah:— The
orang itoe
lain-lain
meskipoen
dan
sama
Pai-Lou,
Great Mosgue,24, Tung-Szu
dari
memoedjikan
, The tidak ada jang moesti
Redacieur
Peiping, China,—
dipandang
dan
diangkat
jang
dialah
itoe
Light"
patoet pemandangan jang sebagai ini meingat sikapnja Hakim jang memereksa
Fadjar Asia menoelis lebih djaoeh:
il perkaranja roepanja sebagai accoord.
Sikap kita tidak lain melaink:
p
si'apnja Redactic tu Lish!", Can
Dimoeka Landraad toedoehan itoe tihatinj:
dalam
rasaan jang te: andoeng
, melainkan jang ia ada
dak dia
Redactie ,,The Lig::" 1.epoen perasaan akoei tjoema' beberapa ratoes roepiah
hati kita poela.
sadja jang terdiri dari beberapa post
Dengan memoeujikan, suepaja ,lsla- jang disengadja telah memboeat gelap
selainnja
dirinja,
keoentoengan
mic Students Association" jang adresnja boeat

Pieping,
kota
Besar
di Mesdjid
adres
lihatlah
penoch
(adres
k
Tiongko
akan dikenal oleh dan
terseboet diatas)
mendapat perbantocan jang diharapkan
Islam dineperhimpoenan
dari segala

'Batjalah !!

SGG

4. Soedi apalah kiranja mengenalkan
kita kepada lain-lain ,perserikatan Moes-

Kaoem sport !

ditjari, itoe boeaja dapat
lantas ditembak mati.

Oleh

didjoempai dan

familienja orang jang djadi kor-

ban radja air
roetnja, dalam

itoe, lantas di belah pemana didjoempai kepala,

jangan dan badan bagian atas dari si
dalam keadaan beloem roesak (H.P.)
k

R30000000000003

terbitkan oleh

KOMAI

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

Ada sedia goedang auto oentoek passagiers. 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 f£. l—

f 2.—

f 2.50 dan f 3.—

.

satoe malam.

Menoenggoe dengan hormat,
MARAH

BONGSOE
Eigenaar.

2 Hepi

Djagalah harta benda toean!

DENGAN
PEMBAJARAN
SEDIKIT TIAP- TIAP
BOELAN,
roemah, toko, goedang dan |harta
benda toean, terdjaga oleh oppas
malam. Tertangggoeng keamanannja.
PARTICULIERE
NACHTVEILIGHEIDSDIENST
'Oudemarkt.

2

7 — Medan

Telefoon

Directeur : MULLER

pada: TOKO

MADJI

,

,

ISMAIL Oudemarkstraat 2 Medan

Ada sedia mendjoeal Petji tempahan, teroetama potongan Thamrin dan Soekarno, jang orang soekai zaman sekarang,

Djoega lain-lain potongan, badjoe anak-anak, topi anakanak. kemedja soetera.
Dasi dan sapoetangan, serban oentoek Hadji, saroeng
Samarinda, saroeng Batoe Bahra, saroeng Djokdja.
Pajoeng soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak
matjam jang lain.
Mode paling baroe.
Harga moerah, barang bagoes.

Menoenggoe dengan hormat,
Telegram adres:

ISHAK
22

Adres soerat-soerat dan pesanan:

ISMAIL Medan.
H. ISHAK
Oudemarkstraat 2 Medan.

ISMAIL.

000000000000000000|

1 Awas
Pentjoeri !

Dari mode :

000000000000000000

Advertentie

Maoe tjantik?
Maoe gaja?
Datanglah di Calcuttastraat No. 31 - Medan
MAN
Ini toko Speciaal Kleermaker, dan sengadja baas
jang soedah
biasa kerdja di toko Cornfield dan
mempoenjai kepandean jang tjoekoep.
Pekerdjaan
ditanggoeng tjepat dan netjis dan
sedia segala kain-kain seperti palmbeacn
- lenen-flanel
dan keper poetih. Harga bersaingan sama toko
- toxo
jang lain. Pesanan dari lain tempat dikirim dengan
rembours.

992

MASSIS

Awas!

Awas

Menoenggoe

|

dengan

hormat.

SOO TOW

Toko dan Fabriek
—

M.

TOKO

KOEPIAH

A
C

—

NOERAIN

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

membawa

pendoedoeknja

pada

Banjak pakaian ditahoen 1929 pada
tahoen
1930 ini soedah terpandang
muit de mode” demikian djoega petjipetji pada
tahoen
ini, banjak jang
soedah berobah potongannja.

orang

soekai,

dari topi anik

PARKER

SIN

TIONG

KOK
MEDAN.

PARKER

poenja
kenal,

harga,
moelai

orang soedah
dari Oostkust

jang

DUOFOLD

moerah

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

Kita
sampai

DUOFOLD

toelen.

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

Menoenggoe dengan hormat,

Tiong Yong Hianstraat No. 48 —

jang nummer wahid

tidak lain dari

kelontong dan sanggoep membaroei topi jang soedah toca dan kotor.

potongan

pendek, orang bilang pesen SOEKARNO namanja.

VULPENHOUDER

sampei topi orang toewa, lain dari itoe sedia djoega banjak barang-barang

&

Sekarang

(

Inilah satee toko jang baroe, selamanja sedia bermatjam-matjam topi dan bermatjam-maYam worna merocroet model tahoen 1930. Seperti topi Helmhoed dan Viltenhoed,
dan moelai

kemaoean tahoen 1930.

dengan

onkost

tapi manis dipandang mata.

«

PERKAKAS

sampai ke Tapanoeli hingga seloeroeh

ADJAIB.

Apa

ini?

tanah Atjeh.

Pesanan banjak dan sedikit kita ki-

rim dengan rembours.
5
Menoenggoe dengan

with Over-Size Barrel and

Life-Enduring Point

hormat.

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

M.DAOED
TEEKENAAR

red barrel, with jet black tipped ends,

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

somest fountain pen made, it is also
Arnerican inventive genius has produced. Its native Iridium point is as

! Sanggoep memboeat gambar roemah -roemah dan mendjaga pekerdjaan : serta menerima oepahan
memboeat blauwdroek dan wit

smooth and life enduring as a polished
jewel bearing and should easily last

25 years or more.
|
The Duofold is made

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

Oempak

(sendi)

roemah:

Inilah satoe perkakas jang

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

dapatan

Electro. Soeatoe perkakas electrisch, jang dapat me-

Tanjalah

keterangan

K.

(Kota Masoem) No

Tel. no. 1579

fountain
pens and metal

261

62

3 Prins Hendrikstr.

lebih djaoeh" pada

NAITO.
Tel. No. 1177. Medan.

4

:

Medan,

Poeri

by The Parker
Pen Campany of America, whose

Electro Sathy Apparapus, socatoe pen-

njemboehkan penjakit di dalam badan seperti ngiloe-ngiloe, tidak enak tidoer, dan
bisa dipanggil dilain tempat, tentang bajaran boleh berdamai lebih doeloe.
.
Dan sedia mendjoeal mesin itoe, ketjil dan besar.

Mohd, DAOED
Djalan

dari Mr. Noishiki

dinamakan

-

-

MEDAN,

—

Gn

Gn

JJ.

una

FRED.

CH.

Kapitcinsweg 9

5
5

Map

Sama omoapi for also

43

(

15 Year Pen

Dustera

Dustetd Je.

-

5

Telefoon 1394.

|

ga

1)
ON

Lg
in
ln)

Adres

5

Fotograaf

YEBATA

5

Kesawan No. 88

——

Kleermaker

Telefoon 1346

Medan

Apa
Orang

5

Sedia djoeal Pathe Baby Cinema toestel
Bioscoop, dan bisa didjalankan dengan Elec-

aksie

dikebon - kebon dan bermatjam - matjam film
»Librarij” moelai 30-60-300 kaki pandjangnja.
No. 10278 Billy at Home

Lloyd

:

10123 Snub is Sciontifie (Snub Piollard)
Datanglah toean-toean dan ankoe -ankoe pereksa dimana tempat kita
jang terseboet diatas, serta banjak lagi film jang tersedia jang kita
46
To

'namanja disini.

»

Menoenggoe.

dengan hormat.

5191515715115151511515115115157151151197167

LIONG.

(Toekang

djait)

Calcuttastr.

9.

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

doenia

modern,

memang

selamanja

datang

Straits Settlement.

(Charlie Chaplin)
10297 T:
10222 Charlie's Double (Charlie Chaplin)

tidak seboet

terkenal

dimana kita poenja tempat.
Kita, akan memenoehi bagaimana kemaoean toeantoean dan tengkoe-tengkoe sampei tjoekoep senang.
Toekang-toekang disediakan jang djempolan dari

trisch Battery motor dan Dinamo bagoes
dipakai dalam roemah tangga dan dibawak

10124 Harold Waiter (Harrold

jang

KIM

atelier

Persediaan

(kwaliteit

kita selamanja

jang

matjam-matjam

Bikinlah

baik)

ada

kain

Palmbach,

jang nomor satoe

Drill,

Serge

dan

warna.

pertjobaan

sama

adres

kita

ini

soepaja

mendapat kesenangan.
Menoenggoe

dengan

hormat,

N. B
Pesanan

boeat

dengan

rembours.

loear kota MEDAN,

boleh kirim

58

MENARA

TOKO KATJA MATA -—
I N

TJ

& Co. Markstraat No. 3.—
T0 NG
'Menjediakan segala roepa katja mata.

Sanggoep periksa katja ma-

Edird a Peltuhua Lp Maradja Jerguti Loka

ta jang tjotjok oentoek kesehatan mata toean
- tocan

dengan ongkos
Boleh toekar

POLITICS, HISTORY, LITERATURE & SOCIETY
dari

pers

Islam

,
MEDAN

jang

ta”

tidak oesah keloear ocang

merdeka, Saban terbit membawa
perkabaran jang lengkap dari
Pokok pergerakan jang penting,
istimewa dari kalangan Doenia
Islam.
Tidak perloe dipoedji lagi.

Djoega

Keoentoengan

barang-barang

sedia

klontong.

pertjoema
katja jang

lagi
dengan
tjotjok
besar bagi toean
- toean:

Boeat beli banjak

boleh

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

Menoenggoe

Obat

seperti

plekat,

Kantoor: Redactie & Administratie
Ngasem Straat - Djokjakarta,

saroeng

terboesj, tjapal,

Medan kita

bisa

kirim dengan rembours.
Menoenggoe

dengan

hormat.

60
0000000000000

moestadjab

Batjalah

lihat verklaring

pada hoofdagentnja

boeat Oostkust van Sumatra:

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

dan moe-

penjakit

Boer-

Itik".

soedah

Dokter,

Pesanlah

banjak mendapat
Boeat menjenangkan langganan kita!
Moelai int hari dan seteroesnja kita ada:

5
No.
DELI

Padjakgantoeng

boleh berdamei.

Harga | boengkoes KRAMAS F. 0.15.
Menoenggoe kedatangan tocan-tocan
dan njonja-njonja dengan hormat,
A

69 Wine

MAT

Modern Coffeur,

MEDAN.

Meig

|“

Melatastat

Telefoon No. 566 — Moskeestraat No. 44.

MEDAN

34 en

e

Mohdlin

63

kan satoe persen dari satoe boengkoes
KRAMAS (Tjoetji ramboet) kepada toean-tocan jang berlangganan Abonnement kepada kita jaitoe | boclan 2 kali
pangkas dan 2 kali tjoekoer — F. 1.50,
dan kalau menghendaki lain peratoeran
OBAT

pada Agentschap Volkslectuur (Balei Poestaka).

0.—.—.—..occmman

516197

Ig 2

TOKOTIMBANGAN

sasa

merk

mom

HAP

LIE

Telefoon

di PACHT STRAAT 29 MEDAN

No.

merk H. ABDULHAMID

dan
haloesan

Batikhandel

kota

hormat.

Sebeloemnja hinggap penjakit ,Ajam"
ditempat tocan,
baik lebih dahoeloe sediakan 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—
Lain ongkos kirim.
Boleh dapat beli

No. 998

(Dibelakang toko

(TEEG
—.

Bombay - Besar)

Selamanja

ada sedia roepa - roepa:

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

Adres

Diloear

batik

Ditanggoeng bagoes serta pas
potongannja menoeroet model
dan kemaoean orang za man sekarang dan sedia kain-kain.

kain

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

P
&
£

matjam

WAHID

50

jang

ABDUL

terkenal:

batikhandel

soedah

adres

jang

Inilah

adres

|

kasaran.

8

0000000000000000000000

00000000000000000000000

ini

kosong, dan
pakean sama

Dokter

Dr. LIE TJWAN KIAT, ddo.
Batavia 22/7/26. dan djoega verklaring dari Dr. H.S. SIEBERT
ddo. Weltevreden 6/11/”27.

betoel bisa menjemboehkan penjakir Boer-

Kesawan

0

La
"

poean (Sijpbilis), toelang enz.
Dapat
banjak poedjian dari

noeng ,,Ajam“

Mandailing

S

00000000000000

djab boeat beberapa matjam
penjakit dalam, penjakit perem-

Soerat poedjian, jang itoe obat Gumbira

enz:

&

Boekannja omong
boleh tjoba bikin

,Gumbira“

Discbabkan

samarinda,

s

Java.

dengan

menjembochkan

noeng ,,Ajam“ dan

barang

keloearan fabriek:
THO KONG SOEI- Batavia.
Sangat
baik dan moesta-

»Memberi pertoeloengan".
djarab

Lain

Tjap Njonja.,

000000000000000
009000000000000

dengan hormat

IRI

(Saban terbit moeat
gambar-gambar penting ).

Poetri Moelia dan

Atap zink Cement, Batoe merah, Kapoer
tong, kapoer goni, kapoer kaleng, minjak
kajoe, dan selengkapnja ditanggoeng sedia
perkakas mendirikan rocmah-roemah.
Kalau sadja
datang membeli kepada
kita, pestilah moedalnja roemah mendjadi
enteng dan perkakasnja semoea dari kajoe
ang baik belaka,
Harga selamanja melawan!!
Menoenggoe

-

$ Anggoer Branak Yap i

Sedia mendjoeal #roepa-roepa kajoe
oentoek perkakas roemah seperti:
Meranti
Tandjoeng Balai, meranti
Singapore, Tiang kajoe laoet, Kassau,

69

mah tangga kaoem Islam,
Sebab itoe patoet disokong.
Harga langganan.
Di Indonesia 3 boelan
F. 2.50
Loear ,,
2
AA

15

Houthandetaar -o- Toko Spoorstraat Oedjocng
Telefoon No. 1169
Medan.

kita kasi rabat jang pantas.
35

—anan

15151550) 61610)0)5)5)

dan barang klontong

Leider

MOEHAMAD ASIE

Pesenan banjak dan sedikit, kami terima
dengan

senang hati.

Sinar Deli
dan

Tjoema
noem

segar

Oemoer djadi bertambah
Redjeki djadi moerah.

teroes bisa di pake.

So95
aa

hari 1 glas sebeloem makan.

Anggoer
tjap

BOELAN.

ai
bagi lelaki

Berfaedah

—0—

BISA DAPAT

BELI

bagi

perempoean

DIMANA-MANA.

Hoofddepot:

POO

THAI

FOO

SENG KIE - Dispensary

Telefoon No. 789, Postbox No.

Ada

Pembelian

banjak boleh “berdamai

hargania.
,

19

AA IA AAA AAU

11 060000000000 000000000 000000000

3
Xx
Bergoena

Semoea
Semoea ini i soedah ditera (ditjap) djadi

Ega

mi-

3 X se-

Obat

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

djoeal

114, Kesawan No. 61, Medan.

ANTICONOL,

obat sakit kentjing.

000000000000000000000000000000900

Sehat

aa Io

dvertentie

TOKO OBAT & AGE NT MECCA GANGERS
S.M. NAWAW | ALMANDILI
55

PADANG

BOELANWEG,

MEDAN,

O.K.S.

Apa Inta Boeloem Taoe?
Wallah !

Anna willan njan betoe | sadja, kafan inta ada rasja koeran
kafan inta poenja tenaga ida koeran, lantas makan Safoef
Hidjazi itoe obat njan betoel-b vetoel moedjarrab dan 'adjaib!

nafsoe,

Harga

per blik £. 0.80.
Age

nten:

Badoe Alip Loebis, handelaar koepiah, Kesawan,
Hadji Sjamsoe'ddin, Hotel Sipirok, Sipirok.
Hadji Ismail, 2 Oudemarkt, Medan
Hadji Ismail, handelaar Onderstraa t, Tdg. Balai,

Medan

Siddik Marah Baginda, Kota Nopa n Mandailing. “
Soetan Kadli 'Alam, Pakantan Lombang, Moeara Sipongi.
Tjan Giok Soon, Tapa' Toean, Atj eh.
Lebai Aman, handelaar Paroepoeh, Laboean

Roekoe.
A. Mochdan Sahaboe, Mandoemaig Bandjarmasin.
Mohamad Taris, handelaar Kandangan, Borneo.
Ahmad Nawawi, Main Road, Batu Gajah, Perak.

S. M. NAWAWI

ALMANDILI,

00000000 0000001000000004:

000000000000 00000000000000

A

