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Kalau memang kita tidak dapat berlepas diri
dari pada mati, apakah sebab kita tidak mati sebagai

Kaoem madjikan

seorang pahlawan.

Sjair Islam.

»angkat kaki.“

Indonesia.

orang terpeladjar tinggi.

aan

Wantaeihan
semendjakitoe, didoenia soekarakand
gElap.
terdjadi, soeatoe pertemoean antara kaoem
boeroeh dengan kaoem madjikan, antara
Dalam roeangan kabar Indonesia hari
mentjari damai !
ini kita moeatkan telegram, jang membawa berita, tentang Arbeidsconferentie di
Semendjak kepertjajaan antara kedoea
Geneve.
belah pihaknja terbinasa, semendjak itoe
Didalam permoesjawaratan orang-orang pihak kaoem merah mengatoer pekerdjajang terpeladjar tinggi ini, sekarang ter- an jang beroepa kekerasan, sedang pihak
djadi
pergontjangan.
kaoem madjikan memperkoeat kedoedoekannja peela.
Kita koetipkan sebahagian telegram itoe:
Setelah segala kepertjajaan terbinasa,
Dalam Commissie jang membitjarakan waktoe
bekerdja oentoek kaoem boeroeh tambang ada Arbeidsconferentie inilah soeatoe badan,
timboel pertengkaran jang hebat. Shinwell (Ingris) memberi tahoe bahwa dari sebab voorstel dimana dapat dipertemoekan antara wakilEngeland boeat menetapkan, lamanja hari be- wakil kaoem boeroeh dengan wakil-wakerdja tidak lebih dari
djam tidak mendapat sokongan jang tjoekoep, maka ia setoedjoe kil kaoem madjikan.
pada rentjana Djerman jang telah dimasoekkan
terlebih dahoeloe jaitoe 7”!4 djam. Commissie
Didalam conferentie ini, kedoea belah
menerima voorstel Djerman 23 lawan 2 soeara
dan 5 kosong. Sesoedah itoe segala kaoem pihaknja, akan dapat berbitjara goena
dan tidak k
gan kedoea belah pihak, dan memace » lagi bitjara pandjang karena mereka itoe
mempoenjai pendapatan bahwa debat boeat noedjoe pekerdjaan bersama.
membitjarakan waktoe bekerdja itoe jang soedah
ditetapkan kemarin tidak perloe diperbintjangkan
Apakah kedoea belah pihaknja, —lebih
lagi.
loeas: manakala wakil wakil jang berWerkgeversgroep (pihak kaoem ma- moesawarat di Geneve itoe ,main kajoe”—
djikan) meninggalkan tempat permoesja- maka jang ditoedjoe akan gagal.
itoe, sebab

merasa tidak senang,

karena perkara djam bekerdja dioelangi
dibitjarakan.
Hal jang soedah dipoetoeskan, diketengahkan

poela

kembali

hingga pihak kaoem
galkan

tempat

oleh commissie,

madjikan,

mening-

permoesjawaratan

orang-

orang jang terpeladjar tinggi itoe.
..

Dasar dari pada permoesajawaratan ini,
ialah dasar jang dipakai oleh Volkenbond
djoega, ja'ni akan mentjapai keamanan,
kema'moeran, perdamaian dan kesentosaan hidoep sesama manoesia diatas permoekaan boemi.
Adalah Volkenbond terdiri dari Pemerintah-pemerintah, sedang Arbeidsconferentie ini, terdiri dari: pertama Wakil
Pemerintah, kedoea wakil bangsa-bangsa,
ketiga wakil kaoem boeroeh dan keempat
wakil kaoem madjikan.
Beberapa fasal jang mengenai keadaan
dan kepentingan segenap golongan itoe
dibitjarakan,
dimana fasal jang 'mendjadi keberatan
salah
satoe pihak,
dibawa ketengah permoesjawaratan, ventoek ,,didamaikan", goena perdamaian.
Dari dasar ini, dan dari djalan jang
ditoeroet, golongan-golongan jang berconferentie, itoe, mesti dapat sama-sama
berkata dan sama-sama bekerdja.
Wakil pemerintah-pemerintah, wakil
bangsa-bangsa, wakil kaoem boeroeh
dan wakil kaoem madjikan, mesti mempoenjai sifat sama-sama bekerdja.
Djika sifat kerdja bersama terbinasa,
maka arbeidsconferentie itoe, tiada akan
memberi hasil sebagai jang diharapkan.
'Tjara bekerdja seroepa ini, berlain dengan tjara bekerdja Communisten, dan
berlain poela dengan tjara kaoem madjikan berhadapan dengan kaoem merah.
Dari standpunt

pihak

communisten, ti-

dak ada kejakinan akan sama-sama bekerdja dan berdamai dengan pihak madjikan, sebab sesoeatoe perdamaian, tidak
dijakini
akan mendatangkan hasil jang diharapkan.
Dan dari standpunt pihak kaoem madjikan, soedah ada poela kejakinan, bahwa
perdamaian tiada akan dapat lagi diperoleh dengan kaoem merah.
Perwakilan jang terdiri dari Communisten, tiada akan mendapat moeka manis dari pihak kaoem madjikan!
ti

K

sekeliling Doenia, se:

| eka
en jang laloe, 2 ikon boot
jang njata kepada kita!
3
Semendjak kepertjajaan antara communistendengan kaoem madjikan telah bina-
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eneve.

Wakteoje-bekerdja
oento@k hoeroeh
tambang.
Geneve, 20 Juni. Dalam Commissie jg.
membitjarakan waktoe bekerdja oentoek

kaoem boeroeh tambang ada timboel
pertengkaran jang hebat. Shinwell (Inggeris) memberi tahoe bahwa dari sebab
voorstel EEngeland
bocat
menetapkan
lamanja hari bekerdja didak lebih dari
T'/, djam tidak mendapat sokongan jang
tjoekoep, maka ia setogdjoe pada rentjana Djerman jang telah dimasoekkan
terlebih dahoeloe jaitoe 7?/, djam. Commissie menerima voorstel Djerman 23
lawan 2 socara dan 5 kosong. Sesoedah
itoe segala kaoem werkgever meninggalkan moesjawarat dan tidak maoe lagi
bitjara pandjang karena mereka itoe mempoenjai pendapatan bahwa debat boeat
membitjarakan waktoe bekerdja itoe jang
soedah ditetapkan kemarin tidak perloe
diperbintjangkan lagi.
Geneve, 20 Juni. Voorstel dari Bureau
tentang hal pekerdjaan pada tambangtambang dibatalkan dengan 25 lawan 15
soeara. Jang setocdjoe sebelas kaoem
boeroeh tambah, pemerintah-pemerintah
Inggeris dan Belanda. Doea voorstel jang
lain tidak djoega diterima. Wakil kaoem
Kegagalan
ini, kalau tidak dapat boeroeh Nederland, Pelzer, toeroet memdidamaikan! akan berarti : permoesjawa- beri soeara pada grocp jang berhaloean
ratan antara kavem boeroeh dan kaoem sedang. Commissie dari hal pekerdjaan
kantoor tidak menerima amendement dari
imadjikan, akan soekar poela diatoer se- wakil Nederland. Smit dalam mana ia
kali lagi.
minta soepaja ditoeroenkan waktoe sehari bekerdja dari 10-sampai 9 djam.
Communisten jang soedah menjeroekan: Conventie menjetoedjoei 48 djain bekerdja
djalan damai tiada diperoleh la- dalam seminggoe.
gidengankaoemmadjikan!— merePekerdjaan paksa.
ka kelak dengan soeara besar akan berAneta kawatkan dari Geneve: commissie
teriak: apa kita bila ng?“
dari hal pekerdjaan paksa telah habis membitjarakan lezing pertama dari Conventie
Djika dengen djalan conferentie seperti dan membenarkan voorstel dr. Moresco
oeat melakoekan Conventie sementara
jang diadakanlsekarang di Geneve, —jang
oleh Alg. Handelsblad dinamakan: beloem dikoeatkan olehseparoh dari jang
bersangkoetan dengan itoe.
permoesjawaratan kaoem terpeladjar tingDr Moresco diangkat mendjadi wakil
gi!— tiada didapati djalan damai, bererti: regeeringsgroep dalam commissie van relangkah jang soedah dilangkahkan oleh dactie,
kaoem merah, moelai berangsoer djaoeh.
Partij kaoem boeroeh memasoekkan
Boleh djadi Communisten tidak dapat resolutie soepaja commissie memberi
memerahkan” seloeroeh doenia, tetapi kepoetoesan dan mempeladjari poenale
pihak communisten, sekarang dapat mem- sanctie soepaja conferentie dapat memperbintjangkan hal itoe dengan lekas atau
boeka moeloet besar!
sebagai bearti mengoelangi motie toean
Kaoem terpeladjar tinggi
! — jang me- Kupers dalam tahoen 1929.
Commissie pekerdjaan paksa dengan
wakili kaoem madjikan jang meninggalkan soeara terbanjak telah menerima art. 24
tempat permoesjawarata itoc! —, djika dari Conventie dalam mana ditetapkan
meneroceskan aksi demikian, jang achirnja tiap-tiap negeri wadjib memberikan raptmenimboelkan roegi, mereka haroes me- port tahoenan kepada Bureau sebagaimana art. 103 dari verdrag Versailles.
nanggoeng akan perboeatannja sendiri.
Werkgever Prantjis, tocan Le Neveu,
membantah artikel itoe jang boleh diDalam perkara ini, boekan kaoem boe- pandang sebagai permoelaan dari natioroeh-boeroeh jang ,non”, tetapi kaoem nale controle terhadap pada perboeatanmadjikan !
perboeatannja koloniale mogendheden.
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Band Boeroek
Soedah Diperbaiki
.
Apa toean merasa senang dengan REPARATIF toean poenja band ?
0
Djangan berikan oentoek memperbaiki pada jang tiada mengerti.
Bawalah pada kita, dimana kita ke: rdjakan toeroet peratoeran Europa.
0
Memperbaiki dan Memperbaroei 4?
Itoelah
Spec ialiteit
»
Kita.
»
Band boeroek kita bisa bikin baroe.
»
Selamanja kita poenja kerdja atas djaminan oleh kita,
3
Tanjalah keterangan !!
»
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Tahoen

giwai.

Betawi, 21 Juni (Aneta Radio). Djawaban Regeering atas pertanjaan toean
Lonkhuyzen tentang peratoeran peng-

hematan pada B.P.M. ada menjatakan
bahwa menoeroet keterangan dari Hoofdvertegenwoordiger B.P.M
Werkprogram

itoe

telah dioebah

se-

meneroeskan

dasar-dasarnja

ke-

mata-mata karena mengingatkan keadaan
economie, sehingga terpandang sebahagian dari personeel itoe tidak perloe.
Meskipoen peroebahan itoe begitoe
lama baroe dapat berlakoe, tetapi Mij.
hendak

pada keadaan jang sehat. Sebagian personeel, karenanja mendjadi haroes dilepas.
Pengeloearan personeel mesti dilakoekan, disebabkan

selama

tahoen

1928

—

1929, personeel itoe soedah meliwati
dari mestinja, bocat mana, keterangan
soedah diserahkan bocat diperiksai Volksraad,

: Balei — Asahan.

1349.

Totan Thomas tidak mengakoei bahwa
kekoeasaan nationaal akan terganggoe.
Artikel itoe hanja menerangkan kewadjiban-kewadjiban jang ada.
Toean Le Neveu membantah atas maksoed soepaja kaoem-kaoem jang ahli dari
oeroesan koloniaal dibantoeckan kepada
commissie van rapporteurs.
Tocan Thomas
tambahan itoe karena ada goenanja oentoek
keperloean kolonie.
Ketika membitjarakan dari hal hak-hak
pengadoean Indonesiers tentang pekerdjaan paksa, pihak kaoem boeroeh meminta klaagrecht jang sebenarnja.
Dr. Moresco menerangkan bahwa Indonesia tidak ada keberatan boeat permintaan jang belakangan ini.
Pada artikel 26 dari Conventie hal pengamat amatan dari oendang2 pekerdjaan
paksa oleh pembesar2 kolonie, maka pihak kaoem boeroeh mempertahankan
soepaja arbeidinspectie berkoeasa atas
itoe tetapi dr. Moresco memadjoekan
bantahannja dengan menerangkan bahwa
bestuursambtenaar dan kepala2 desa ada
lebih mengetahoei adat anak negeri jang
fhendjalankan rodi itoe dari pada badan
jang terseboet bermoela.
2595
Gemeenteraad Pekalongan.
Pekalongan, 21 Juni. Gedeputeerden
telah mengambil kepoetoesan tentang
lidmaatschap gemeente dari toean de
Vries sebab melanggar art. 1 sub. c. dari
Stads dan Gemeente ordonnantie. Pada
toean de Vries diberi kesempatan soepaja ia sendiri minta berhenti sebeloem
habis boelan, kalau tidak ia diperhentikan. Dari hal Soekamsi, Smit dan Croll
akan diambil kelak kepoetoesannja.
5g
B.PM. dalam Volksraad.
Tentang
kelepasan-kelepasan pe-

van

I"

Xdvertentie-Bureau A. de la MAR Aza. Voorburgwal — 'Amsterdam,

Ke d. Idris Harahap —— Tapanoelistraat — Tandio:

TJATETAN,

(Ini hari diterbitkan 2 lembar)

Dari permoesjawaratan

Juni 1930

" Singel 95 Amsterdam.

DEL

jang

dinjatakan

dalam

verslag-

ke

I.

Soeara Ramai.
Medan lebih baik didjadikan iboe Provincie.
hari ini, ada. 4 kota jang dioentoek
djadi iboe kota
Provincie Soematera, jaitoe: Padang, Fort
de Kock, Pematang Siantar dan Medan,
Sampai

Boekan karena kita tinggal di Medan,
maka kita andjoerkan Medan oentoek
mendjadi iboe kota Provincie. Alasanalasan jang dimadjoekan oentoek mendjadikan Padang, Fort de Kock dan Pematang Siantar, mendjadi iboe Provincie,
terlampau lemah.
Aiasan jang dimadjoekan, oentoek memilih Padang, kita batja dalam Sinar
Sumatra, satoe soerat kabar harian jai
diterbitkan di Padang, dikemoedikan ol
seorang lid Gemeenteraad : antara lain-lain
kita koetip berikoet ini:
Bertambah kantoor provinciaal disini (Padang)
ada bererti satoe keoentoengan bagi Gemeente
sebab djalan-djalan dan kampoeng-kampoeng
tentoe

bisa

dirawat

bagoes,

apa

poela

tentoe

sadja provinciaale Raad nanti lebih oetamakan
iboe kotanja. Dengan begitoe Padang bakal

dapatkan kemadjoean. Djoega terboekanja kantoor-kantoor provincie di-Padang banjak orangorang jang bisa ditoeloeng dengan pekerdjaan.

Demikian Sinar Sumatra.
Dengan perkataan lain, Gemeente Padang roepanja maoe ,,bontjengan” dibelakang Provinciealeraad. Kalau Padang didjadikan iboe Provincie, kota itoe tentoe
akan
diperbagoes
dengan
belandja
Provincie.
»Bontjengan“ seroepa ini, terlarang keras! Padang ada mempoenjai Gemeente
sendiri. Gemeente Padang sendiri, haroes
mengoeroes kotanja, dengan belandjanja
sendiri, jang dipoengoetnja dari pendoedoeknja.
Bila Provinciealeraad Soematera soedah
berdiri, Gemeenteraad Padang, akan tinggal tetap seperti adanja sekarang. Kalau
ia sendiri tidak memperbaiki

kotanja, itoe

perkaranja sendiri, Provinciealeraad boekan itoe pekerdjaannja.
Toean Yap Gim Sek, Hoofdredactaur,
Sinar Sumatra, jang djoega mendjadi Gemeenteraadslid, tentoe ma'loem doedoek perkara.
Kalau Padang didjadikan iboe Provincie,
disana akan banjak pekerdjaan terboeka!
Nonsens! Oentoek personeel kantoor
Provincie, tidak mentjoekoepi ditjari di
Padang. Kalau oempamanja kita tetapkan,
bahwa segala personeel diambildi Padang
sadja, Padang tidak akan dapat mengadakan personeel jang tjoekoep. Perloe mesti diambil dari tempat lain.
Jang soedah kedjadian di Djawa, sampai tjoekoep, mendjadi tjonto. Meski Jacatra mendjadi iboe Provincie Djawa
Barat, en toch tidak sekalian anak Betawi
jang mendjadi personeelnja!

verslag tahoenan dari Koninklijke.
Oleh sebab
Regeering, tidak
dapat djalan boeat mengoeatiri kelepasan
jang diberikan kepada personeel, jang seOleh sebab itoe, kalau ini sadja jang
soenggoehnja berhoeboeng dengan peroebahan keadaan economie jang dioebah mendjadi alasan Padang mendjadi iboe
Provincie:
kalau Fort de Kock, hanja
itoe, maka tidak ada djalan boeat menjatakan keberatan atas peratoeran jang di- karena hawanja jang dingin, dan Pematang
Siantar
idem, maka kalau itoe sadja
lakoekan oleh B. P. M. itoe.
alasannja, tidak ada jang lebih baik dari
Tentang bahaja-ba- Medan, oentoek didjadikan iboe Provincie.
haja pada soemoer
Medan, soeatoe kota, dimana kedoeminjak.
doekan: economie amat penting adanja.
Djawaban
Reyee- Medan, soeatoe ,,goedang”, dimana berring atas pertanja'- koempoel mereka jang berasal dari sean Soeroso.
genap pendjoeroe Soematera.
Djawaban Regeering atas pertanjaan
Djika seorang jang berasal dari soeatoe
tocan Sseroso tentang bahaja-bahaja pada gewest, jang tinggal di Medan, oempasoemoer minjak B.P.M. menerangkan bah- manja ia akan diangkat oentoek mendjadi
wa pada waktoe dilakoekan pemeriksaan wakil daerahnja dalam Provinciealeraad,
jang saban-saban kedjadian bahaja ada maka keangkatan seroepa ini, soeatoe
diboeat, ada kenjataan bahasa B.P.M. keangkatan, jang membagoeskan perhoeimelakoekan pendjagaan jang perloe pada boengan.
peroesahaan- peroesahaannja hingga diOrang-orang jang seroepa ini, banjak
pandang
djang peradi
Timoer, dan djika
toeran pendjagaan-i -pendjagaan dari bahaja. hendak diambil kesempatan jang demi—0—
kian, maka Medan, adalah soeaKebakaran pada paberik minjak.
toe kota jang penting
oentoek
iboe
Keneiastg
Malang, 21 Juni. (Aneta Radio). Malam didjadikan
Soematera.
tadi terdjadi kebakaran hebat di Toeren
dalam paberik minjak kepoenjaan Lian
Pergaoelan diantara orang jang berasal
Ya Hing, sehingga goedang habis ter- gi satee gewest dengan gewest lain,
akar.
oes di Soematera Timoer.
Ika pergaoelan jang seroepa ini, amat
Peratoeran-peratoeran keras jang dila- penting adanja tempat ini didjadikan iboe
koekan, dapat memberi pertolongan besar Provincie.
atas bahaja
jang
Toeren. Kerocgian ditanggoeng assurantie.

jang keloear selama boelan Mei terhit
Didoega pembakaran itoe atas soerochan anaseroa 3 ton (1000 K.G.) adalah Ta
jang poenja paberik. Pemeriksaan dila- Djawa dan Madoera
6454 ton,
koekan dengan teliti sekali.
Tanah Seberang
18875 .
“0-3
Pengeloearan rubber di Indonesia.
Djoemlah
25329 ten.
Betawi, 21 Juni. (Aneta Radio). MeSelama boelan Mei 1929, angka-angra
noeroet tjatetan sementara dari Centraal pengeloearan ini masi1g- masing terditi
Kantoor voor de Statistiek, banjak rubber dari 6363, 20977 dan 27340.

Pertja Timoer.

permainan, 5 Tengkoe Arifin, Secretaris
Penningmeester, 6 Datoek Mahradja Lelamoeda, 7 Datoek Pedoeka Sri Dewa,
8 Datock Amar Perkasa, 9 Datoek Setia
Wangsa, 10 Datoek Asmara Wangsa,
11
Datoek Bentara Kiri, 12 Datoek
Bentara
Kebakaran di Badan
Kanan, 13 Datoek Kerkoen Setia Radja,
14 Tengkoe Wira Pahlawan, 15 Tengkoe
2 pintoe moesnah f 20.000
Lela Indra, 16 Datoek Awal, 17 Intjik
keroegian.
Ahmad bin Datoek Andika Radja, 18
Datoek -Aris, 12 Tengkoe Boesoe MoeMalam tadi kira-kira poekoel 10.30 di hamad, 20 Intjik Abdurrahman bin NenHoofdweg Bindjei, telah terdjadi kebakaran dot, 28 Kapitan Lie Sin Tjo.
Maka pada hari Ahad 22 Juni, moelai kerpada doea pintoe toko kepoenjaan bangdja dan pada hari Chamis 26 Juni pagi djam
sa Tionghoa.
10 dewasa itoelah Tengkoe Fadloen dinaikDengan amat tjepat api telah memoes- kan keatas singgahsana jang teratoer dengan
nah satoe bengkel kereta angin dan satoe segala djawatan menoeroet sepandjang adat
istiadat jang lazim, menoeroet sebagaimana
tempat toekang kajoe.
Pompa jang datang memberi pertolo- jang telah diatoerkan oleh Sri Baginda
Abdul
Djalil
Rahmat
Sjah
ngan tidak bergoena, sebab akan meno- Sulthan
(Almarhoem Boeantan) ketika itoe djoega
long roemah itoe dari bahaja api, telah melantik mendjadi permaisoeri, memakai
sia-sia.
gelar Tengkoe Mahratoe.
Ozntoeng tidak mendjalar lebih djaoeh.
Ditaksir
keroegian
jang terdjadi ada

kira-kira f 20.000.
Asal moela api, sekarang dalam pemeriksaan Politie.
2g
Ke Desa dihoeloean.
Salah seorang Redacreur kita kemarin,
diselakan toeroet dalam koempoelan Personeelf Automobielhandel v/h Koek & Co,
dengan Chevrolet mengadakan perdjalanan
jang djaoeh kehoeloean, menoedjoe Sidjagat (tidak djaoeh dari Soekaranda).
Inilah

soeatoe

pelantjoengan,

jang oleh

Koek, diberi kesempatan oentoek pegawai
pegawainja sekali dalam setahoen.

Bagi perhoeboengan jang baik antara
pegawai dengan pihak jang memberi kerdja, kesempatan jang diberikan seperti ini,
soeatoe kesempatan jang menggembirakan
pegawai dalam pekerdjaannja.

Maka gelaran ini ialah karena menganibil berkat daripada ninda Baginda Permaisoeri dari Sulthan Abdul Djalil Alamoedin Sjah (Radja Alam) marhoem Boekit, jaitoe Daing Chatidjah Poeteri Daing
Parani dan adinda daripada Daing Kambodja, jang dipertoean Moeda (Onderkoning) jang ketiga di Riauw.
Pada 28-29 Juni di Istana Sirajah
Alhasjimiah diadakan pesta dansa (Wandelend Souper) bayi 250 orang tamoe.
Didalam peramaian ini ada Bangsawan
dari Singapore dan lain-lain permainan,
melainkandjoeditidak diadakan.
—0—
Soal Sport.
Patoet
diperhatikan
oleh
segala
kaoem voetballers.
Waktoe pertandingan antara Inter. In)
dengan Chinese 1 kemarin telah terdjadi

Roemah

miskin dari Zelfbestuur.
Akan “didirikan.

Pihak Zeltbestuur Deli,
ingatan
miskin
Akan
em

mempoenjai
akan
mendirikan satoe roemah
dalam @aerah Deli.
divoorstel ventoek mempergoewang Landschap goena pendirian

Bila perkara ini telah beroleh persetoedjoean dari pihak Bestuur Europa,
kira-kira Roemah miskin itoe, akan segera
berdiri.
Roemah

Deli-Welch Regiments Elftal Singapore
Djoeal lebih doeloe:

Ie Rang f 1.50: Boeat 3 hari pertandingan f 3.75
2e Rang f0.50
Pendjoealan ditanah lapang:
le Rang f2.— 2e Rang f 0.75
Boleh bitjara tempat boeat :
le Rang pada
2e Rang pada
TOKO
AUW
PIT
SENG
MEDAN'S WARENHUIS
Kesawan.
Huttenbachstraat
H AN SENG & Co. : Oude Mark

ini, teroetama akan teroentoek

bagi anak negeri jang hidoep bergelandangan, meminta minta dan karena anggota badannja jang binasa.
16 orang

Assistenten berstudiereis ke
Djawa.
Oleh Vereeniging van Assistenten in
Deli soedah mengatoer satoe programma

oentoek memboeat studiereis jang pertama

Boeat

kali ke Djawa.
Ada 16 orang Assistenten jang akan tocroet. Berangkatnja soedah ditentoekan
pada tanggal 28 Augustus. Dihitoeng
oeang djalan adesedjoemlah f498 seorang.
Di Djawa mereka akan mengoendjoengi
kantoor-kantoor

,A.D.E.K. dan

orang

koersi

-

dapat
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f0.15 pada Medan's Warenhuis.

Perhatikan

-

Awas

Sedang ditjetak dan sedikit hari lagi akan terbit, boekoe
»POLITIEC
CONTRAC INDONESIA", dikarang dan dikoempoel
oleh TENGKOE FACHROEDDIN. Lengkap dengan oeraiannja, badjandjian Gouv
Hindia B
dengan
Zelfbestuur-Zelfbestuur di Indonesia jang dinamakan POLITI EC
CONTRAC dan KORTE VERKLARING.
Penting diketahoei oleh oemoem, sebab beloem ada boekoe
jang demikian diterbitkan, dari sebab itoe kita oesahakan menerbitkannja dengan ongkos jang besar.
Pesanan jang mengirimkan oeangnja dari sekarang dapat
dengan harga f3.— dan besok didjoeal dengan harga f4.—
satoe boekoe. Djangan lalai kirimlah pesannan pada penerbitnja.
L.S.
TOKO
en DRUKKERIJ
Ditjitak tjoema sedikit sadja.
»THE ROELAM COMPANY”

Sekolah menengah boeat
orang Tionghoa.
vereeniging

sewa

Awas

V.E.D.A.,

sebocah keboen karet, sebocah keboen
tembakau dan Proefstation goela di Pasoeroean.
Akan diboeat perdjalanan-perdjalanan
dengan auto berkeliling tanah Djawa, sedang
tjandi Boroboedoer dan Tosari dan perdjalanan kegoenoeng Bromo tidak ketinggalan. Tentoe sangat menarik hati.

Soeatoe

Besar

pada tanggal 1 - 4 dan 6 Juli a.d.
ditanah lapang baroe Parkstraat

ini.

Tionghoa

dikota ini beberapa hari jang laloe soedah
memboeat vergadering' berhoeboeng dengan
maksoed akan mendirikan seboeah
Setelah sekian lamanja membanting hal seperti jang berikoet :
Sekolah
Menengah boeat orang Tionghoa
Chinese
kena
pinalty
dimoeka
goal.
toelang, pada soeatoe ketika, pegawai(Chineesche
Middelbare School) dikota
pegawai itoe, diberi kesempatan akan ber- Speler Inter menembak bola dan balpoen
ini,
masoek.
Tetapi
ketika
bola
itoe
ditembak,
soeka ria. Dan soekaria jang demikian, kita
Oecang
soedah
terkoempoel 55.000,—
Chinese
menari-nari dibawah
lihat kemarin. Ditengah-tengah soengai jg. kieper
goal dan referee Dr. Druyf tidak Masih banjak lagi jang berdjandji memdalam dan loeas, pegawai-pegawai ini be- tiang
goal itoe dan disoeroeh oe- berikan sokongan jang ditaksir tidak koerenang amat gembira, dan dibawah pohon- mengakoei
rang dari sedjoemlah f 100.000.—
pohon jang rindang, sama-sama bersantap lang lagi satoe kali.
Begitoe moerahnja
tangan Tionghoa
dan dihiboerkan dengan boenji-boenjian.| Menoeroet kita poenja pendapatan,
oentoek
kepentingan bangsanja.
perboeatan
referee
jang
soeroeh
meoelang
Sampai tengah malam, baroe sampai |
Dimana
tempatnja orang
Indonesier
menembak sekali lagi, ada salah. Sepakan
keroemah masing-masing.
jang pertama itoe soedah sah goalnja jang dermawan itoe?
Ada
satoe,
jaitoe
jang memberikan
Hingga tahoen dihadap, soekaria jang karena perboeatan menari-nari itoe ada
f 30.000.— baroe ini kepada Fonds Nadisengadja oleh kieper sendiri.
demikian, tiada akan terloepa.
sional.
Ha
ON
Lain perbandingan. Kieper meninggalPolitiek contract Indonesia.
Perempoean Indonesier jang ikoet
kan
tiang
goal.
Back
ada
berdiri
dimoeka
Diselakan pembatja kita memeriksa
Tionghoa.
advertentie Toko en Drukkerij The Roe- goal dan ketika itoe bola datang dan teSetelah
beranak
lam Coy. jang dimoeat hari ini, dimana roes goal. Apabila back tadi dengan setjoetjoe meninggaldiberitakan, bahwa sckarang sedang di- ngadja menangkap bola itoe dengan tangannja,
maka
hal
itoe
boekan
distraf
dean
agama
Islam,
tjitak satoe boekoe jang berkalimat:
majatnja dikoeboerPolitiek Contract Indonesia, karangan ngan handsbal tetapi goal itoe sah.
kan
setjara
Islam
tocan Tengkoe Fachroedin.
Soal ini kita harap toean Dr.Druijf soeka
dipekoeboeran
perhatikan dan kalau bisa memberi keteorang
Islam.
Boekoe ini berisi salinan perdjandjian- rangan lebih djaoeh.
Kedjadian ini di Deli Toewa pada tanggal
perdjandjian Radja-Radja di Indonesia
A0
17 dezer. Perempoeansoedah berpoeloehdengan Gouvernement Belanda, serta diRekeninglooper jang tidak setia.
poeloeh tahoen mengikoet orang Tionghoa
beri keterangan seperloenja.
Kemarin doeloe malam toean Dr. S. dan menjembah api. Ia soedah beranak
Jang berkepentingan diselakan akan telah mengadoe pada politie menerangkan dengan orang Tionghoa itoe.
bahwa
ia poenja rekeninglooper soedah
Pada malam terseboet ia meninggal
memeriksa advertentie itoe.
hilang dengan membawa 156 kwitantie doenia dan dikoeboerkan dengan setjara
—0H
seharga
f 3600.—
Islam dipekoeboeran orang-orang Islam
Pendoedoek Sigli gempar.
Recherche teroes mengadakan perigge- poela di Deli Toewa.
Sang api hendak meSebahagian besar pendoedoek orang
ledahan pada roemah rekeninglooper jg.
njerang.
Islam disana merasa keberatan, apa lagi
Siang (Djoem'at ddo. 20 Juni) lebih terseboet tetapi ia tidak ada diroemah. mengingatkan familie familie merekajang
Kwitantie
semoeanja
tjoekoep.
koerang djam 1, seboeah roemah jang
telah berkoeboer ditempat itoe.
didiami oleh seorang Indonesier Djawa
Pada hari Sabtoe, dengan semaoenja
Chabarnja banjak pendoedoek Deli
nama Gombok dikp. Kramat, berbetoelan sendiri, rekeninglooper itoe telah datang Toewa jang berani menjaksikannja, bahapoela bersebelahan dengan ,Expeditie- kekantoor politie menerangkan bahwa ia
sa perempoean itoe boekannja Isiam.
kantoor“, hampir disapoe habis uleh telah kalah berdjozdi dalam satoe keboen
Sebab itoelah mereka berharap kepada
sang-api, dan beroentoeng lekas dapat hampir f 400.—
pihak jang berwadiib, teroetama jang berdiketahoei dan laloe diberi pertolongan
Orang jang tidak setia itoe ditahan oleh koeasa dalam oeroesan agama, soepaja
sehingga tidak membawa koerban lebih politie.
dilakoekan menoeroet kehendak agama
besar, selain dari beberapa helai papan
Aga
Islam, jaitoe dengan
memindahkan majat
sadja dari dinding roemah jang didjilat
itoe
kembali dari tempatnja sekarang.
Kekajaan Indonesia.
oleh sang-api.
Karena di Deli, pendoedoek masih jakin
—Directie
Deli
Maatschappij
mengaSebab-sebabnja, ialah menoeroet keteada pembesar jang kocasa oeroesan agama,
rangan jang poenja tempat sendiri, api barkan bahwa perkongsiannja tahoen ini teroetama seperti j.m.m. Toeankoe Soelberoleh laba 21 procent.
dari masakan (dapoer) jang boleh djadi
—Begitoe djoeya Borneo Sumatra men- tan, maka pendoedoek bangsa Islam disana
terhamboer kedinding, apa poela ketika
haraplah soepaja dilakoekan penjelidikan.
procent.
“3
kita lakoekan penjelidikan dapoer dengan dapat dividend 10 —0—
dinding itoe, tidak sama sekali mempoeAuto sewa jang ditahan politie.
Habis tenaga.
njai perantaraan (perpisahan) sedikitpoen.
Soedah doea kali
kita menoelis
diBorongan tidak ha- dalam Sinar Deli apa jang telah keBoeat pertjobaan pertama kali sang-api
bis.
kasih lihat keganasannja itoe, maka boeat
djadian tentangan diwaktoe belakangan
orang lain, kita harap sadja akan berhatiSeorang koeli contract dari
keboen ini, kerap kali motor-motor penompang
hatilah dalam hal itoe. (M.R.H.A.)
Amplas, nama Soetapradja, dihadapkan dan motor-motor gerobak, karena keken2g
kemoeka Landrechter, disalahkan tidak tjangan mendjalankan motor boekan saK
.
lantik p
maoe
iapk
kerdja borongan.
dja ditangkap, akan tetapi ditahan poliSoeltan Siak.
Tatkala Landrechter tanja pesakitan, ia tie berdjam-djam.
soedah
habis.
Moelai hari Ahad kemarin, soedah di- menerangkan tenaganja
Kita menjatakan djoega, jang penahaboeka oepatjara kebesaran dan keramaian Orang lain djoepa ada jang tilak meng- nan seperti itoe mendatangkan roegi kedikota Siak Sri Indrapoera, karena me- habiskan kerdja borongannja.
pada Eigenaar-eigenaar motor jang boelantik jang amat moelia Tengkoe Sjarifah
kan sedikit, dan jang mana dirasa koeMandoer jang djadi saksi dalam perkara rang patoet.
Fadloen mendjadi Permaisoeri jang mahamoelia Jang Dipertocan Besar Sjarif ini menerangkan pers. malas dan koerang
Sehingga kita dengar salah seorang
Kasim Abdul Djalil Saifoeddin, Sulthan adjar. Tadinja ia kerdja diafdeeling I, ta- eigenaar motor bermaksoed menoentoet
Keradjaan Siak Sri Indrapoera serta ran- pi sebab ia koerang adjar, dipindahkan meminta ganti keroegian (perhatikanlah
tau jajahan ta'loeknja.
keafdeeling Il.
»Sinar Deli" tanggal
17Juni j.b.I. lemTatkala Landrechter tanja kembali pes, bar pertama).
Adapoen alat-alat keramaian itoe dipersembahkan oleh orang besar-besar ia mengakoe, tetapi karena ia merasa
Sekarang kita terima keterangan dari
serta
isi
negeri
Siak Sri
Indrapoera sakit.
pihak jarg berkoeasa, hal jang manaada
Landrechter menetapkan hcekoemannja membesarkan hati, sebab kenjataan baserta rantau djadjahan ta'loeknja terkeijucali segala alat Keradjaan jang telah 12 hari pendjara.
hasa Bestuur ada dengan sebenarnja memsedia.
ian
itoe di
satoe
hatikan pers Boemipoetera, sebagai
Commissie jang terdiri seperti dibawah
berikoet:
ini:
Apakala motor-motor penoempang (bus)
1 Tengkoe Teangang Sri Deradja
dan motor-motor grobak angkat barang
Dahoeloe di Amerika
lih ji
(eere Voorzitter), 2
Datoek Maharadja
diperbaal, karena kekentjangan mendjadadi
pergpident
sorang
peang
Pan
Jang
Sri Indramoeda (Voorzitter), 3 Datoek
Waksoe jang 2 ag tidak soeka pilih lagi lankan motor, maka dengang seteroesnja
Masradja Sri Asmara, kepala jang me- bagian
militer, tetapi pilh seperti Hoover
dan lain- Veldpolitie memeriksa rem-rem dan perngatoer adat istiadat, 4 Datoek Mahradja nja. Inilah alamat orang soeka
» kakas stuur dari grobak itoe. Tentangan
Ketoeangsa,
kepala mengatoer segala
pemeriksaan ini ada teroetama besar faProf van den Bosch.

DARI PERGAOELAN.

Pertandingan?

Willsstraat 23 tel. 1352 Medan

99

edahnja bagi publiek jang menaiki motormotor bus itue, dengan karena mana keselamatan publiek ada didjaga, bertentangan dengan perboeatan kebanjakan dari
sipenjewakan motor, dan jang mana mereka
ini tiada djaga

dengan baik motornja itoe.

Dan kedoeanja pemeriksaan itoe berfaedah djoega boeat eigenar-eigenar motor, sebabnja soedah tentoe mendapat
denda jang ringan manakala pesawat
motornja ada didalam keadaan jang baik
semasa ditahan, karena lari kentjang, dari pada keadaan rem-rem atau perkakas
stuur ada tidak baik.
Soedah tentoe poela, pemeriksaan jang
dilakoekan ada memakan banjak tempoh
lebih lama dari pada memboeat procesverbaal jang dengan moedah diperboeat
i-oc karena lari kentjang.
Dan lagi dikantoor-kantoor Veldpolitie
banjak sekali pekerdjaan jang lain2 jang
mesti dioeroes djoega, dan karena itoe
motor2 bus dan cheuffeurnja jang ditahan
saban kali mesti menanti waktoenja sampai dia diperiksa.—
Dari sebab ini, keterangan2 jang kami
terima dimoeka dari pada ini jang me-

000000000000000
GEMEENTE
MEDAN.
Pemberi-tahoean oemoem.
Pemilihan (periodiek)
I. bahwa Burgemeester Medan

me-

ma'loemkan :

5

a. lima lid-lid dari raajat boemipoetera
tiada-orang-Nederland
b. doea lid-lid dari raajat bangsa asing
tiada-orang-Nederland dari Gemeerms
teraad Medan akan diakan
pada hari Chamis, tanggal 26 Juni
1930 dikantoor Gemeente Cremerweg
6 di-Medan, moelai dari sore poekoel
3'/, sampai malam poekoel 8, dari
candidaat-candidaat jang dibawah ini:

motor berlakoe tidak patoet dan tidak
ada timbangan, boleh dibilang ada sedikit tidak betoel.
Benar djoega terkadang-kadang motor2
ada ditahan lama, akan tetapi dengan sebab-sebabnja, sekarang orang soedah dapat mengerti, dan karena itoe kita dengan

Raajatboemipoeteratiada-orang-Nederland
Naam
Abduul Hakim
Arsjad gelar Datoek Sinarokajo
Baginda Sodjoeangon
Bangoen Nasoetion gelar
Soetan Kali Radja
Tengkoe Djafar
Tengkoe Dzulkarnin
Raden Goenadi Koesman
Hadjerat gelar Soetan Maleka
Waldemar Hoetasoit
Mohamad Djanin
Raden Noerngali
Gerhard Parapat
Herman Ferdinand Sitompoel
Soeis

segala soeka

Soeleiman

njatakan

bahasa

hati

penahanan-penahanan

membitjarakan

kembali

dari hal ini.
Raajat bangsa asing tiada orang Nederland.
Tetapi pasal wang sewa dari Medan
Jap Soen Tjhay
sampai di Perbaoengan itoe, oleh jang
Lim Kheng Hie
poenja auto jang kita rasa patoet mendaOei Han Teong
pat sebahagian, kita beloemdapat keteraTan Boen An
ngan.
1

0

Poekoel baboe.
Seorang Tiong Hoa pendoedoek Tjong
Jong Hianstraat, pagi tadi dihadapkan
kemoeka Landrechter, karena diadoekan
oleh baboenja. Sibaboe mengatakan ia dipoekoel.
Landr: Kwee ada perkara apa?
Baboe: Saja menjapoe diatas loteng,
tiba-tiba Kang A Tjoe datang poekoel
sama saja.

Landr:
Baboe:
Landr:
Baboe:

Dia poekoel sama apa?
Sama kajoe.
Ada bekas?
Bekas tidak ada tapi saja rasa

sakit.

Landrechter kepada Kang A Tjoe: apa
sebab kwee poekoel sama dia?
Pes: Dia poenja kerdja tidak beres.
Land: Pasal apa?
Pes: Aboe djatoeh dari atap kemedja
makanan dia tidak maoe sapoe.
Landrechter kepada baboe: apa ada
orang lihat kwee dipoekoel?
Baboe: Ada toean
Landr: Siapa?
Baboe: Njonja jang poenja roemah.
.1Goi Koi, jang poenja roemah dipanggil masoek.
"
Landrechter: kwee ada liat, Mania dipoekoel Kang A Tjoe?
:
saksi: Tidak Toean
Landr: Boekti tidak tjoekoep didalam
perkara ini, oleh sebab itoe pesakitan dibebaskan

Il. bahwa kartoe-kartoe panggilan boeat
pemilih dari ajat 1 telah dikirimkan pada
hari ini dengan perantaraan post.
Jang kehilangan kartoe, atau jang tiada
menerimanja,

atas permintaannja

disertai

kenjataan boleh diberikan satoe 'kartoe
oleh toean Burgemeester.
ja pada waktoe hari memilih kartoe
terseboet boleh diberikan.
MEDAN,

23JUNI

1930.

Kita Burgemeester jang terseboet,
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— SPORT.”
Inter I—Chinese 1.
Kemarin dengan bertempat di Sportpark jang baroe telah dilangsoengkan pertandingan klas satoe antara Chinese Sporting
Club dengan International. Penonton ada loear biasa banjakhja dan diantaranja ada jang bertaroeh dengan memberi
pain seri menang atau satoe goal
baroe
sah bceat kemenangan Chinese.
ian besar orang mendoega, mesSel
kipoen Inter memanggil orang dari Langsa take boleh tidak Gub itoe mesti botjor.
Pada permoelaan perdjoeangan hingga
beberapa menit lamanja” voorhoede Inter

bermain rapi sekali
ran kalau achterhoede

kita tidak heChinese men-

Sahat
dak
hoaniik
dapat kepoengan jang hebat sekali. De- tempo 3 menit
referee
fluit p di g dai
ngan “kekoeatan:
jang locar biasa Amat over-overan j. bagoes, bola ditendang dari stand tetap 2 - 2.
.mendorong teroes kemoeka goal moe- loear kanan habis ke tengah, disamboet
Boat kieper Intern. patdet kita djasoeh, dan ketika ia hendak menjepak bo- oleh Soemadhi,
dan dengan sjot jang toehkan poedjian karena keberaniannja
la kedalam goal, salah seorang speler tjantik, goal Chinese temboes, stand 2—2. boeat menjerboe bola serta ketetapan
Chinese telah kait kakinja hingga terdjaMoelai dari stand seri, kedoea belah hati boeat menangkap bal.
di pinalty, Dengan longsjot jang bagoes, pihak sama-sama mempertoendjoekkan perBelawan.
Ismail telah sepak bola kedalam djala mainannja lebih tangkas boeat mentjari
Dengan bertempat ditanah lapang Bemoesoeh dan stand 1—0, tetapi sjot itoe kemenangan hingga sekali2 terdjadi djoega
tidak diakoei oleh referee karena keeper permainan sore jang menjebabkan salah lawan, telah dilansoengkan pertandingan
Chinese waktoe itoe ada menari-nari di- seorang speler Chinese mendapat pingsan antara Bond Belawan dengan Hua Khiang
bawah tiang goal jang memboeat Ismail dan dipikoel keloear garis.
S.C. Bindjei- kesoedahannja 2-0 boeat
terpaksa lagi satoe kali menembak kegoal
Main bertambali2 seroe, teriak penon- kemenangan Bond Belawan, permainan
moesoeh hingga djala Chinese mengge- ton bertambah sengit, referee mendjadi ada sedikit diloear sport permainan
koetjar katjir boecat mendjaga soepaja Bond Belawan, tetapi tidak ada boeat
letar. Stand 1—0.
permainan sport tinggal dalam peil, dan mendjadi keriboetan lantaran referee ada
Bola dibawa ketengah. Roepanja Chi- achirnja sesoedahnja sama-sama pajah, Istreng betoel.
nese baroe' moelai sedar sesoedahnja ia
mendapat kekalahan. Dengan samenspel
jang bagoes serta tembakan Yong San
jang rapi dari kanan habis, sesoedahnja
bola dipermainkan lebih 10 minit, Chinese baroe dapat meneboes itoe kekalahan
stand
1—1. Tidak antara berapa lama,
Senen, Selasa tanggal 23, 24 JUNI
kembali Chinese menjerboe jang hebat
Doea programma jang besar
sekali dan stand 2—1.
Sementara
beloem
pauze, voorhoede
N.V. Pathe Exchange N. I. pertoendjoekan.
Inter ada bermain koerang rapi jang me-

CARY

didalam

serie-film

Resianja

Advertentie.

dalam

JACK

Pasar derma Tebing Tinggi

PERRIN

tanggal:

Mas

Lihat

bagaimana

Jack berkelahi!

bagaimana

ia djotos

lebar

dan

Hadji

»N

tel.

Ishak

Ismail

Oudemarkstraat

No.

1452

Hadji

Mahmoed

Abdoel

Manan

Medan

Kedei

2,

Doerian

Aannemer Rantsoem

Medan

Soetan Kinajan, Sampaliweg No. 150
Medan.
Menoenggoe
dengan hormat,

PEMILI SEPAKAT
MEDAN.
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can

444

terseboet

KAN

atau

selainnja
djoega

RETJOK

2
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Kanaan man
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MENDJAGA

sedia :

Sando

Chest

Tenni

Rackets

Expander

Dumbbells

Developer

5
LA

Ballen

Persen enz. enz.

maoe

Medan

Bea

0

AN 00

NA

“5 GRK

Warenhuis

Tel. No. 20

SATOE

paling

baroe

(BERTJAKAP)

PEM-

BOENOEHAN.

Kunstregiei Sa

belon

pernah

djam

7

dan

9.30 percies.

ke

JANG

KE 2

Lihatlah.
Penglihatan jang tak pernah
seoemoer hidoep!
Dimainkan oleh
GLENN TRYON
6
EVELYN BRENT.
2 bintang films jang tersohor &
terkenal soewara merdoe dan

@|

Ahad

&

toe-satoenja
film jaug
mengandong
IM seni
Omong

Muziek
& Menjanji
Tari - Menari.
Dapat beli kaartjis lebih siang
Film jang ke dikantoor kita Tel. 487 .
Pintoe terboeka djam 6 sore.

2 djam

3

HUR

— RAMON NAVARRO
THE
PAGAN«

dalam film bitjara

MAOE SENANG dan TERPELHARA
Minta sadja
.

Disana

jang

dan

No. 1121.

telefoon

tocan-toean

speciaal

Brastagi

boeat
Kaban

dan

intjek-intjek

berangkat

ke

bisa

Padang,

dapst

Auto

Tapanoeli,

Autoverhuurder'jj ,,DE VOS“
130

Bindjeiweg No. 1

Bioscope
Isnen.

Tanggal 21, 22, 23 Juni.
djangan

liwatkan

ELEANOR

ini film

besar

UNITED

ke Medan

Peran

|
Hebat.|

Has
LIHAT ! Seorang Gadis tjeboer- :
kan diri
boeat

ke

MEDAN

(belakan

ija

PERANG

poenja

tanah

GADIS

jang

LELOEHOER (Tanah Toem-

pah Darahnja)
Tiada

seorang

ini-zaman MODERNE

Tidak ada lagi

134

film tambahan.

ARTISTS

BOARDMAN

10 Bagian

Perang

sewa

Atjeh,

Djahe.

. Siang malam tidak ada halangan dan chauffeurnja boleh
dipertjaja karena memake Systeem hati-hati dan dari sewa kita
reken moerah.
Menoenggoe dengan hormat,

lihat film djempollan,

»Gadis

sekali.

actie as

-

4

i aral Fejos.
:

Universal Super Film.

Dimainkan

berderadjat SEMOELIA ini pada

Medan'ss

kekedjaman

Royal

BB

BOEAT

Selamanja

jang

0

Kalau

KESEHATAN

BITJARA

PARADISE NIGHT CLUB
jang ada terisi segala matjam

Djagoan BEN

Saptoe,

PERLOE

News

Italy"

dipertoendjoekkan sebagoes ini.

11 bahagian, semoea dalam
CLUB FIRDUS MALAM.

Pertama

»
»
»
BAN
YIAK
& Co.
»
»
Spoorstraat 24
Telf. 1186
MEDAN
»
»
000000 GononanAaE TOGA 44 4444 ?
04

Movietone

2 kali main saban malam.

dalam

'MEROESAKKAN

karena
ia selainnja MENJEGARKAN
BADAN, mendjadikan obat djoega boeat
toeboeh, karena ia TIADA BERTJAMPOER DENGAN ALCOHOL.

La

Fox

Pendengaran jang tak dapat di
LOEPAKAN!

MEMABOEK-

memboeat

EN

0—&

doea

of

Dengar!

ANGGOER OBAT
TJAP BENDERA

pandjangnja,

000000005 GS

soeka

Dan

boeat badan sebab itoe lebih baik toean
sediakan

Meter pandjangnja sampai ke Soengei

harga boleh berdamei, segala oeroesan
boleh bitjara kepada jang terseboet dibawah ini:

ma

jang

keramaian,

Deli, boleh dapat beli dengan harga Meter
berapa

»Voices

000000000000000

Dibahagian Kampoeng Baroe Soeka
Piring sebelah kanan pergi ke Deli Toewa
di Kampong Si Djenggi sebelah kanan
djalan ke Kampong Gedong Djohore,
kira-kira 100 Meter dari Titi Koening.
Moelai ini hari akan didjoeal sepotong
tanah besarnja ada 47,254 Meter persegi
menoeroet djalan besar ke Deli Toewa,

Didahoeloei oleh film extra jang terpilih serta bitjara:

Kalau toean mengadakan PESTA
mengawinkan, menjoenatkan atau lainlain sebagainja, lebih baik DJANGAN
toean sediakan , MINOEMAN KERAS"
oentoek tetamoe toean, sebab minoeman

SG5E15

SEBELOEM HOEDJAN
SEDIAKAN PAJOENG

205

aa

Toean - tocan :

Satoe drama jang kedjadian di kota New York, jang mana banjak
sekali pemandangan jang amat bagoes pada waktoe malam. Dan kedengaran banjak muzieks dan lagoe-lagoe jang paling baroe dan merdoe sekali.

1»

“
»
»
»
»
»
ah36 66000 »

Perhatikanlah

BESTUUR.

PARTY“

Dixie Lee, Walter Catlett, Frank Albertson, Richard Keene,
Whispering dan Jack Smith.

moesoehnja!

»
»
»
»

»
@
HET

108

3 sore.

«

dengan hoofdrol :
Sue Carol,

GERBER

(Stand)

1930 - poekoel

6 6 6 6

tempat

BIG

FILM

NEVA

Lihat

GA

Lelang

- 27 JULI

THE

oleh

dan

dan liat:

satoe Fox All Talking Singing & Dancing Pictures

»
Oranje-Bioscoop

31 JULI sampai 6 AUGUSTUS '30
AHAD

Dipertoendjoekkan

1930, dan malam

dengar

Inilah satoe Programma jang loear biasa, djangan ketinggalan !!

tjerita

Gowa
dimainkan

19 JUNI

Boleh

tjerita

Siapa jang menang?
dan

Moelai hari KEMIS

HIGHLIGHTS
O£ COMEDY IN

“SHE GOES
TO WAR"
e:

8"

toceteoeeeeeeoe

HARRY

njebabkan tidak dapat membalas. Wahid
memboecang
tjans sampai doea kali di-

pintoe goal. Ketika pauze, stand 2—1
boeat kemenangannja Chinese.
Sesoedahnja bola digoeling kembali, Inter roepanja bekerdja lebih keras dan dalam

Moelai

Bioscoop

DELI-BIOSCO:.

HP AUOPLPE

Orion

/

490

OR

(empat poeloh tahoen)
termasjhoer teroetama di Soematra Timoer

0
0

toetoep

lak

merah di

dan bagoes-bagoes.

Datanglah mampir !!

IIA

WENG
000000000000000
3.5
,
:
oekannja omong
kosong, dan
& boleh tjoba bikin pakean sama W

Toapekongstraat 16

—

MEDAN

—

Telefoon

@
Kleermaker Balistraat No. 6. . @
3 Telefoon No. 1426 -o- Medan
- Deli. 2
@
———
&

8.
&

W
“antik

&

Ditanggoeng

bagoes serta pas

j Wadan
Hengonia
t

0
?

karangrdan saia kata-katn
il
kota
si
“

? kiamat ba
:
5
&
&

Menoenggoe

Maoe tjantik

&

t aa model
el

&

ita

Datanglah

bisa Y
?

jang

H
&

Jb

g

p erhnoeboengan
g

9
Inar
Moskeestraat 57,

dan

netjis

jang

lain.

Pesanan

25,

50

25

Kilo.

£ OEKAN

BARANG

e

Kilo.
3

&

Pa

Djoega bisa dibeli satoe-satoe bidji.

Boewat

",,

1
Pes,

1,

Meteran,

2

Deciliter.

dai
matjem-matjem

dan ada

Naa
djoega

orang jang akan mendjoewal kombali dengan membeli
banjak-banjak bisa dapat oentoeng baik dari

Kaoem

sport

|

1

aa

Boleh dipakai boeat :
Sakit kepala, diserang angin djahat,
sakit dada, napas sesak, merasa ngiloe,
kaki tangan kesemoetan, sakit oeloe ati,
kaki
tangan dingin, peroet gemboeng,
peroet
moeles,
maboek
laoet, maboe'!

Batjalah

foegn per1 bera -

un Kemah

jang kita sediakan

apabila

tocan

pakai,

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

Tjarilah

"

kita poenja adres:

HAN

SENG & Co.

Oudemarktstraat 53,

Telefoon 755 Medan.

Dalam

perdjalanan

sedia Balsem
tong

selaloe

tjap Boelan dalam

Moelai boeka

S2

mg

KEDA

la don

$

Toean

dan

Luitenantsweg
filiaal,

Harga 1 potje f0.25

maoe tjoetji atau

42,

pekerdjaan

di

kita

seroepa

Menoenggoe

SENG KIE

- Dispensary

17

Telefoon No. 789, Postbox No. 114, Kesawan No. 61, Medan.
letter mas boeat lelaki dan letter perak boeat perempoean

dan

poenja
baik.

dengan

hormat.

«

THE GLOBE WASSCHERIJ

Hoofddepot:

THAI FOO

Mendjadi Agent SATIJRIN

njonja

di Huttenbachstraat boleh datang di

kan-

badjoe.

POO

11 Juni 1930

tjeloep pakaian? Kalau djaoeh datang

misti

Dalam roemah selaloe misti sedia
Anggoer obat tjap Boelan dalam buffet.

L

BAROE!!

derkan ongih Aja

hal Zika pe-

!

Toengganglah
Motorfiets
merk
NEW HUDSON dan MATCHLESS jang toean soedah ketahoei
kebagoesannja.
Djoega kereta angin merk MAGNEET, tentoe tidak merasa tjape
ringan, ladjoe dan potongan bagoes jang terdapat keadaannja.

GLOBE

ralau Na
Ikkkein angan
bepa semanis.
Govak, bocalmenojas,

Tjioem ini obat gosok waktoe pilek,
hidoeng jang poempet lantas djadi longgar dan senang sekali.

»

oentoek toean - toean.

minoeman keras, peroet senap dan maoe
moentah-moentah.

loean, bocolrne.

8

&

merk CHAMPION dan MATCH-

Tendanglah VOETBAL
Pakailah kaoes rasi

Orang tiada akan sangsi lagi lantas pake Balsem tjap Boelan
kaloe ferloe. sebab ini obat gosok soedah lama tersiar dimana-mana.

Tjolet sedikit dengan djari ini obat
gosok, lantas taroh dioedjoeng lidah dan
minoemin aer jang bersih, Peroet djadi
merasa sangat senang dan semoea penjakit lantas linjap.

0
»
?
@

jang

LESS en T. dan lain-lain jang ada sedia
6
dalam kita
poenjai toko.

TOW

BARO

100

“
0
2
0
«
?

Kilo.

dan

30

1
Medan.

dan

25

Tjanting Minjak dari:

Menoenggoe dengan hormat,

SOO

dan

0

»
potongan harga moerahan,
1
000000000000 8 mm 9 00000000100

dikirim dengan

dari lain tempat

15

&

rembours.

l

—

ben aa

10,

Timbangan Besar merk Amerika Fairbank: 200, 250, 300 Kilo.
Timbangan boeat Maas berikoet batoe-batoenja: 250, 500, 1000 gram.
Gantang Beras berikoet kikis kajoe dari: "3, 1, 2, 5 Liter.

@
?

an
e

No, 31 . Medan

sedia segala kain-kain seperti palmbeach - lenen- flanel
dan keper poetih. Harga bersaingan sama toko-toko

g

D

10, 15 dan 25 Kilo.
5,

0
»
:

2

Ini toko Speciaal Kleermaker, dan sengadja baas
soedah biasa kerdja di toko Cornfield dan

engan

.

, Drukkerij
S

di Calcuttastraat

mempoenjai kepandean jang tjoekoep.
Pekerdjaan
ditanggoeng
tjepat

—

bikin

Tiobalah

:

Maoe gaja ?

JJ

000000000000000
——
—w
h

Ss

,

&

dengan hormat.

a

N
80

1

0
|

Our:

batoe

@ | Timbangan Medja Ideaal dari
» pat besi djoega pake batoe
erkisar-kisar, medjanja ketjilan:

6 05

WA Il ID

dengan

Ta

,

tembaga,

Be

?
&

IL

U L

Timbangan Besi vernikkelt pake
Timbangan Medja pake piring
tembaga, batoe-batoenja compleet berikoet:
Timbangan Medja merk HAP

Nos. 403 & 567.

@ ini adres jang soedah terkenal: @
A BD

Kajoe memake piring tembaga:
10, 15 dan 25 Kilo.
Kajoe zonder piring: 75, 100, 125, 150, 175 dan 200 Kilo.

— Yimbangan berkisar:

@
4

2

Selaloe ada persediaan tjoekoep roepa-roepa:
Timbangan
Timbangan
piring

SENG

1927.

(belakang toko Bombay Besar)

?
?
@
Li
54 @

aa
Jang poenja fabriek

. 998.
Telefoon No. 998.

@

GAN

IM ank

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

116 — Menoenggoe dengan hormat! !

@

TEPEKKONGSTRAAT,
MEDAN. DELI. |

,

(hoon

Pachtstraat No. 22 MEDAN.

5

Ha

1)

Ri:

Tagana

LIE

HAP

merk

P3

2

| 1

?
@
2

4

.

kepala botol.

8 000000000000

a f 4.-

42
)

aKAbbaSa |

Pakai

2.

0 GM

Toko TIMBANGAN

@
@ F En

Huang

dikepala botol.

Harga ditanggoeng Moerah dan boleh
pesan dengan Onder-Rembours.

6

lg Boni

110040000000

Djagalah
tjaptjap jang
jang toelen, , jaitoe:
jagalah
1. Pakai toetoep kaleng merah

Kerosi doedoek dari djati dan pakai
boenga-boenga dan kerosi Rotan.

?

pebag

1923.

Ketjap Tjap Matahari

,,0ODEON''.

besar

ega

tanggal 9 September
jalah

dan kleurnja.
moeka

berdiri moelai 11888 — 1930.

Ka ST pasa ai

Telah mendapat poedjian (diploma) dari
PASAR MALAM MEDAN

Satoe partij tempat tidoer besi bocatan
Inggeris besar ketjil, roepa-roepa harga

Katja

Kesawan No. 79 — Tel. 663 Medan.

55

Kita baroe terima plaat Gramophoon
lagoe Hindoestan dan Soetera
- soetera
Bombay dan vooal, Djausee, selop, Topi
anak-anak, Minjak wangi merk Divinia
dan Bana wol 5 Geran dan semoeanja
barang baroe.
Selamanja tersedia Gramophoon

SEPATOE

NO TITANG SENG"

Bangkattanweg No. 83

Bindjei.

ENED CNAMAN CNN

OEKANG

Eigenasr: R. OEDOEMSINGH

merk

r—
Tna0

NS KAKEK

Wiko Bonihay Besar

Man
Pe

:

Sebelah

Luitenantsweg

Rojal Bioscodp.

S6

Anie

Sinah Deli

SAROENG SAMARINDA dan BOEGIS JANG

Toean Lathar Persius, sesoedah mengelilingi
Doenia. dan singgah
djoega di-Indoenesia, menoelis dalam satoe soerat .kabar di-Djerman,
antara
sier,

lain-lain tentang

Toean

No. 96 Isnajan 23 Juni 1930 — 25 Moeharam 1349 Tahoen ke I

Lembar

Toean hendak membeli SAROENG jang toelgn !1

LOBTJOE.
jang

pergerakan

soedah

4

politik Indone-

mengelilingi Doenia itoe

menoelis,

.Perasaan koerang senang jang sekarang ber-

djangkit, ialah karena
ouverneur Generaal.”

kedoea.

Hanja

G)

amat sering pertoekaran

dapat

pada:

V.

G.

N.

BOORHAN

TOKO SAROENG TENOENAN ASLI
Passarstraat

79—81

MAKASSAR

Post Box 72.

5)

Mengapa tidak dikatakan sadja karena orang

Kita pong
Saroeng ditanggoeng sepenoehuja saroeng jang
ditenoen sen ri dan barang jang toelen.

Oleh
sebab itoe tak satoe pendjadjah
Kaoem Boeroeh jang mengangkelak, jang dapat meloeloeskan, kalau tanah djadjahan itoe ikoet poela mendjadi..
goer bahaja bagi Indonesia." industrieland. Inggeris tiada akan mem-

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

Indonesia djoega ingin
mereka ingin merdeka!

makan

appel. djadi

seteroesnja.

Tjoraknja teratoer dengan pantas dan memaniskan pada pe-

biarkan kalau India
djadi k
dustrie, jang mengantjam Lancashire.

Ol&h : Roestam Effendie.

m2noeroet

bermatjam

Kalau dinegeri djadjahan terpaksa djoega

1930.

Djikalau kita hendak melihat kedoedoekan kekajaan negeri dan ra'jatnja, maka

teroetama sekali kita memperhatikan pengiliran dagang (handelsbeweging). Hal ini piah.
Dalam 8 tahoen Indonesia memperniagadinjatakan oleh angka uitvoer dan invoer
sesoeatoe 'negeri. Negeri jang miskin, jaitoc kan 19.379.000.000 roepiah. Sebenarnja
apabila uitvoer negeri terseboet selaloe boekan djoemlah jang ketjil, dan sebenarnja boekan angka-angka, jang mengadibawah invoer.
Ini soeatoe tanda jang tanah itoe tiada takan bahwa ekonomi Indonesia tiada
menghasilkan,

tapi tjoema

menelan

sadja.

sehat.

Semendjak

th.

1922

djadinja

Negeri jang sedemikian bergolong keloe- »Handel" tiada moendoer,
Tetapi apa jang lebih tangkas mengarah bangkroet. Demikianlah keadaannja dahoeloe dengan keradjaan Toerky, Egypte, takan Indonesia tiada patoet mempoenjai
d. LI. jang selaloe mesti memindjam boeat penganggoeran? (saja maksoedkan 'disini
menoetoep kekoerangan negeri. Oeang tjoema intellectueele werkloozen sadja.)
Jaitoe angka-angka surplus dari injang dipindjam
ini, jang
tiada
bersifat
productief, mesti mengeloearkan renten, dan uitvoer. Perhatikanlah angka kelebijang hanja bisa dibajar
dengan setjara han itoes moelai dari tahoen 1922 selanaik schingga pada tahoen 1925
memboeat oetang baroe. Inilah jang dika- loe
keoentoengan
1.050.000.000
takan politik gali loebang timboel loebang, mentjapai
ini
jang menjebabkan Sultan Abdoel Hamid roepiah, seperti saja katakan diatas,
bevolmendjadi boneka, boneka dari bankiers- disebabkan hasil dan madjoenja
kingsrubber
dimasa
itoe.
bankiers di London dan Berliin. Kemal
Th. 1926 surplus itoe toeroen karena
Pasja meroebah politik ini, dengan sedjadi-djadinja setjara mengerdjakan Asia mi- djatoehnja harga getah, dan djoega szbab
politiek getah Pemerentah di Indonesia.
nor mendjadi rendabel.
th. 27 angka ini naik kembali, dan
Hanja keadaan seperti jang diatas ini, Di
jang tidak menjempatkan mengadakan ditahoen 1928 dan 29 toeroen amat tjeoesaha negeri, disebabkan kemiskinan ta- patnja. Keadaan ini boekan mengatakan
nah. Tetapi tanah Indonesia boekanlah uitvoer Indonesia tjepat poela tergelondong kebawah. Tetapi keketjilan surplus
demikian keadaannja.
Disini saja lampirkan stastiek handel- ini disebabkan oleh karena pihak kaoem
beweging, pada beberapa tahoen jang be- kapitaal ditahoen 1928, dan 29, mengembangkan dan membesarkan oesahanja, dan
lakangan :
karena itos banjak mendatangkan mesin4|. s
mesin
dan
perkakas fabriek. Itoe maka
”
2g
angka-angka invoer pada 2 tahoen terse82

l

PE

boet
mendjadi
1034 millioen dan 1162
millioen roepiah.
Djadi orang djangan
sesatnja menjangka jang besarnja invoer
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1926
1927
1928
1929

c

cv

Demikianlah romannja
economische
situatie Indonesia, semendjak th. 1922.
Djikalau

kita melihat kepada angka-angka,

total jang ciperniagakan tiap tiap tahoen,
maka njatalah handelsbeweging Indonesia
moelai

dari

1922 sampai pada 1929, tiada

sedikit djoega soesoet malahan selaloe
bertambah-tambah naik. Djoega angka th.
1929, jaitoe jang dikatakan th, ,,malaise”
masih

djaoeh lebih tinggi
dari angka 1922,

jaitoe pada th. 1929 diperniagakan ta'
koerang dari 2643,000.000. roepiah, dan
ditahoen 1922 tjoema 1.934.000.000.
roepiah. Betoel djoega perniagaan ditahoen
1929 koerang dari angka ditahoen 1925,
akan tetapi kita djangan meloepakan jang
pada

tahoen

1925

Baroe

itoe,

tahoen

boeka

rubber,

Telefoon

No.

578

L. H.

Soetera Josh

BOMBAY

MAHTANI

MEDAN

Baroe
soetera

Hindoestraat

No. 25

terima

matjam-matjam

bermatjam-matjam

warna

dan

djoega

lain-lain

warna.

- Harga bersaingan.
Selakan toean-toean,
«

11

amat rendah, koeli dsb. Kaoem

djoemlah boeroeh jang tiada kerdja bertambah banjak, oepah mendjadi bertam-

boeroeh, jang moerah oepahnja, akan tetapi

bila dalam arbeidsmarkt seorang boeroeh

koelit poetih menawarkan ,,kerdja", sebanjak oepah tawaran anak
Indonesia,

maka disini Nationaal bewustzijn-lah jang
berkata.
Sitmatie diatas inilah jang dikatakan
oleh memorie rekest, V.V.L. ,,bahwa
iboe- pokok dari bertambahnja penganggoeran di Indonesia itoe tersemboenji dalam ,ontwikkelingstendenzen
der koloniale samenleving."
Rekest V. V.L. itoe memberi seboeah
oplossing, boeat melawan penganggoeran
di Indonesia, jang pada waktoe ini baroebaroe sadja moentjoel, tetapi dibelakang
hari akan lebih hebat lagi.
Menoeroet advies rapport terseboet,
pemerintah haroeslah mengadakan pekerdjaan-pekerdjaan

jang

productief, setjara

66

Intjik-intjik

datang periksa

ditempat

Ditanggoeng barang bagoes harga melawan.
Pesanan dengan Rembours boleh dikirimkan.

kita.

itoe, sempit

melapangi,

Tapi beberapa

orang

poela pemandangannja,
perempoean-perempoean

berat

soedah

meringani.

oendjoek

bahwa diantara
itoe soedah ada

f 180.- f 200.-

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

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

Ada jang kita dengar lagi chabar dari
1
bahwa perempc
p
p
an itoe disoeroeh soeaminja beroetang
boeat pembajar rodi enz. dari soeaminja.
Ini menoeroet perasaan kita, koerang
baik, karena nafkah silaki atas tanggoengan selaki sendiri dan nafkah siisteri,
soedah dipastikan silaki jang beri.
Ada poela kedengaran chabar, bahwa
ada perempoean-perempoean jang beroetang itoe mendjoeal...... oentoek pengangsoer oetangnja. Disini kita terpekoer
kalau kabaran itoe sebenarnja.
Bagaimana “akal soepaja djangan perempoean jang beroetang itoe kesempitan
dalam hal ini, patoet pindjaman pada
perempoean-perempoean itoe diketjilkan
oempamanja
diwataskan kira-kira f10
atau f7.50. Seberapa bisa terbajar oleh
mereka, sebab kita pikir mengambil oeang
itoe, ja moedah, tapi bila membajar, ja
soekar, djangan sampai.... didjoealnja.
Patoet dipertimbangkan.
Kita mendengar chabar, bahwa penghocloe-penghoeloe dalam negeri Goegoek
district Soeliki ta“ maoe
mendirikan

itoe disebabkan oleh bertambahnja ko o p- djalan staats-exploit.:tis.
Boleh djadi ini akan menolong, tetapi
kracht ra'jat. Sebailknja jang betoel,
koopkracht ra'jat dari tahoen ketahoen hanjalah oentoek sebentaran. Dalam pada
makin soesoet.
itoe kalau Pemerintah dalam staats-exKeadaan
ini bertentangan tampaknja, ploitatie — politieknja tiada bersandar
sebab
menoeroet oendang-oendang na- kepada protectie kaoem sana. Kalau petional ekonomi mestilah welvaart sesoea- merintah memboekakan seloeas-loeasnja bank. Menoeroet kabar-kabar dari penghoeloe-penghoeloe itoe, ia merasa kebetoe
negeri bertambah bila surplus uit- tempat itoe boeat anak negeri! Keadaan
ratan. Semasa ada loemboeng pitih di
voer
banjak,
karena ini bererti oeang jang kita lihat sekarang tiida mengemGoegoek
dahoeloe banjak sekali sawah
birakan
kita
amat
kepada
djalan
jang
negeri asing tjoerah ke Indonesia.
kerambil, roemah jang kena sita sebab
Lihatlah misalnja Amerika dalam masa dioendjoekkan.
anak
kemanakamnja
jang beroetang itoe
Segala kelakoean ekonomi di Indonesia,
perang doenia, dan sesoedah itoe!
Handelsbalans diatas menoendjoekkan dan ketimpangan“ keadaan sociaal, bernja- tidak membajar oetangnja diloemboeng
pitih.
Djadi
dari
sebab
ketakoetan daIndonesia dalam 8 tahoen, bisa mengoem- wa kepada koloniale verhoudingen, berpoelkan keoentoengan bersih 5. 289. 000. sangkoet kepada koloniale politiek, jang hocloe itoe, mereka ta' maoe mendirikan
loemboeng
pitih
dalam
negerinja.
000 roepiah.
semata mata ditoedjoekan boeat memperBererti anak kemanakannja apabila ada
Menoeroet
perdjalanan ekonomi jang lindoengi groot-kapitaal di Indonesia, dekesempitan, ia sendiri mengichtiarkan,
mMormaal, jaitoe djikalau Indonesia negeri ngan tiada memperdoelikan ekonomi ra'jat
seoempama membajar ocang belasting,
jang
merdeka, dan tiada ta'loek kepada dalam bathinnja.
Oleh sebab itoe bila kaocin sanabertje- rodi dan oecang negeri. Kaiau begitoe
koloniaal ekonomisch politiek, maka sursahadja
plus
toe
tentoe akan dipergoenakan loteh tentang ,,welvaart", tentangan mala- pendoedoek negeri Goegock
jang ta“ mempoenjai loemboeng pitih
boeat
mendirikan industrie baroe atau ise" ,handelscrisis" ini semoga berhoeseperti ditempat lain.
meloeaskan
peroesahaan tani, terlebih- boeng dengan welvaart malaisz dan crisis
ag
lebih
karena ternjata jang Indonesia ba- kaoem kapitaal semata mata. Sedangkan
Tapanoeli.
teroes-terocsan makin
njak mempoenjai keperloean kepada arti- rajat Indonesia
Corr.
Sinar
Deli
menoclis:
kelen
loear negeri, sedangkan barang- miskin.
Lantaran satoe bibarang terseboet moengkin dihasilkan oleh
dji
sigaret.
fabriek sendiri.
Malara Selasa jang liwat, seorang BoeKeadaan jang sematjam ini tiada didamipoetera nama Djohan Pohan oemoer
pati di Indonesia kita. Ontwikkeling Inkira-kira delapan belas tahoen asal dari
dustrie tiada tjepat di Indonesia, pada
Bataklanden soedah menikam dengan
hal industric inilah jang perloc boeroeh
pisau belati pada seorang Boemipoetera
Afdeeling 50 kota (Pajakoemboeh).
jang agak ,terpeladjar“ sebagai technici,
nama Kadide oemoer kira-kira enam bePembantoe S.D. toelis:
administratie d.s.b. Inilah keadaan jang
las
tahoen, asal dari Nias dikampoeng
Bank desa atau loemmenjebabkan bahwa abturienten H. 1. S.
Pandjomoeran kocria Tapanoeli Sibolga.
boeng
pitih.
Memimdan sekolah menengah lain tiada menOrang
jang kena tikam mendapat 7
pin perempocan2
kedapat
pekerdjaan, Pada hal djoemlah
liang loeka-loeka jang parah sekali hingdjoerang
oetang.
mereka jang kelocardari sekolah-sekolah
ga
menjebabkan
sebentar itoe djoega ia
Segenap kampoeng diafdeeling roepaterseboet tiada scberapa tinggi. F.L.S.
dibawa keroemah sakit.
dan H.C.S. menghasilkan lebih kocrang nja soedah didirikan bank desa (diseboet
Sebab-sebab
terdjadi
hal ini ada dika4000, dan H.LS. 3000 moerid setahoen. orang djoega Loemboeng pitih). Dalam barkan bahwa sewaktoe kedoeanja sedang
beberapa kampoeng soedah banjak peremBahwa ontwikkeling industric di In- poean2 jang tahoe beroetang keloemboeng mengobrol disatoe lepau disana, Djohan
donesia haroes ditahan, itoe soedah ba- desa itoe,
hal jang mana sebeloem ada soedah ambil satoe sigaret dari tempat
rang jang mesti. Indonesia itoe socatoe loemboeng desa didirikan beloem kede- rokoknja Kadide. Melihat itoe Kadide matanah djadjahan. Tanah djadjahan itoe ngaran oleh kita perempoean beroetang rah. Djohan jang mendengar perkataan
itoe poen marah djoega. Tengkar poenja
goenanja bocat mendjadi pasar ,,moeder- sampai f 30
land “dan meadakan grondstoffen, jang
Saban 15 hari mereka membajar pada tengkar achirnja Djohan ambil pisau belati
diperboeat ditanah madjikan.
dan
teroes tikamkan pada Kadide.
loemboeng desa itoe - f3.—
berarti5",
Jang berwadjib di-Sibolga lantas menboelan
gnja
leenas.
djalaakan
pemeriksaan didalam perkara
Kita poedjikan poela atas perocsahaan

TOKO

Eigenaar:

Saroeng
oemoe,:
Saroeng
perkodi:

madjikan itoe sendiri terpaksa mengambil
sikap j. sedemikian, sebab di ,,moederland”
bah toeroen. Betoel sekali oendang ekonomi tiada memperhatikan
senti'
artinja sesoeatoe bedrijf beroesaha mengambil

&: kleurnja

hitam, copy, blauw, oemoe, hidjau,
lain-lain.

dan

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

Dalam pada itoe, keadaanini bertarabah dipersempit oleh keadaan ini.
Dalam bedrijt-bedrijf jang kepoenjaan
kaoem madjikan itoe, maka segala tempat
tempat jang terboeka banjak didoedoeki
oleh pihak itoe sendiri selain dari pekerjang

poetih

Harga boeat pakaian:
Saroeng Samarinda dari soetera Shanghai no. 1: A f 10.- f 15.f 20.- f 27.50 dan f 35.—

Keadaan seperti jang diseboetkan diatas,
inilah pokoknja werkloogheid ditanah djadjahan dan djoega di Indonesia.

djaan

seperti:

Sumatra.

Totaal

s

gandaria, chocolade,

jaitoe sewaktoe bevolkingsrubber mengha- diadakan fabriek-fabriek, oleh beberapa
silkan loear biasa kepada negeri, seperti keadaan-keadaan ekonomi, maka mestilah
ternjata kepada angka uitvoer, jang djoeni- modal-modal industrie kepoenjaan madjilahnja ta” koerang dari 1913.000.000. roe- kan!

"
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t

Nederland,

roepa

ini.

Sebab beberapa kali minggat dari keoen.
la seorang perempoean Boemipoetera

toe diperiksa politie ia mengakoe nama
Gajoes Sii
9. Kemoedian
Jah diperiksa lebih landjoet ketahoean bahwaia
memberi nama palsoe.
Magistraat Sibolga beri hoekeeman pada orang ini denda f 10.—
—0—
H. I. S. terantjam.
Oetoesan- oetoesan
vereeniging
rajat menoendjoekkan tidak setoedjoenja dengan
sikap
H. Il. O. Commissie.
Malam Minggoe j. I. atas oendangan
P.G.H.B. tjabang Padang telah diadakan
gecombineerde vergadering dari beberapa bestuurs vereeniging-vereeniging
dalam
kota Padang dalam Clubhuis dari P.G.
H.B. di Tepi bandar Belakang Tangsi
jang mana gec. vergadering itoe ada didatangi oleh sedjoemlah 13 orang oetoesan jaitoe dari vereeniging.

1 P.P.K.N. (Perkoempoelan Personeel
Kantoor Negeri).
2 Vereeniging Inl. Personeel B.O.W.
3 Sjarikat Oesaha
4 Partij Oemoem
5 Moehammadijah
6 AS.I. (Himpoenan saudagar Indonesia.
1 P.G.H.B.
Soenggoehpoen dalam gec. vergadering
itoe masih

banjak

djoega octeesan oetoe-

san vereeniging jang tak hadir, tetapi boekanlah dengan sengadja akan ditinggalkan,
hanja karena tak dikeral dan tak diketahoci nama-nzma vereeniging terseboet.
Comite van Ontvangst menerangkan dengan landjoet bagaimana kepoetoesan
kepoetoesan jang telah diambil oleh H.
LO. Commissie jang telah disebarkan dalam pers, antaranja ada kep-etoesan jang
akan menjetop
tambahnja HLLS.
dan Schakel di Indonesia in.
Kerapatan mendengar hal ini telah
mendengarkan soeara dan pikiran masingmasing dan sekata merasa bahwa kemadjoean Onderwijs akan terantjam kalau
kiranja kepoetoesan itoe diambil oleh Pemerintah, sebab itoe haroes sekali kita
Indonesier akan memperdengarkan soeara
kita bersama, artinja soepaja kepoetoesan
H.I.O. Commissie itoe djangan didjalankan, sebab kalau didjalankan djoega serasa
akan terantjam Onderwijs bagi kita se Indonesianja, sedang kita sekarang tengah bergiat sekali akan kemadjoean onderwijs
itoe,

Kerapatan telah menetapkan dan .mengambil kepoetoesan akan meadakan openbare vergadering pada petang Arbaa tanggal 16 Juni dalam gedoeng Azia Bioscoop
dikampoeng Nias, jaitoe akan membitjarakan
dengan
semasak - masaknja
atas bahaja jang mengantjam onderwijs itoe

dan
disana
nanti kalau setoedjoe akan
diambil motie dan dikirimkan kemana jang
sepatoetnja.

Berhoeboeng dengan hal ini soepaja dapat dimaaloemi bersama-sama, disini kami
petik sedikit apa jang telah diterakan dalam boekoe brochure dari Verbondsbestuur P.G.H.B. jang terkirim, kepada kami,
soepaja sama dapat dimaaloemi.
Berhoeboeng dengan kabar2 jang dioemoemkan dalam soerat2 kabar harianjang
h
dah
g dengan k
pertimbangan
dari HIO Commissie, dengan
mengambil
kepoetoesan akan memperhentikan tentang pengeloeasan HI S dan
Schakel scholen maka oleh Verbondbestuur dari PGHB pada vergaderingnja
jang
diadakan pada 19 April 1930 jang
mang segala Hoofdbesturen dari Ini On-

poela jang mendjocal barang-barang seperti tjawan piring dan pakaian mereka Djawa. Bok Kasman namanja.
itoe boeat pembajar oetang mereka pada
Beloem berapa hariia dihoekoem lanbank desa.
taran lari dari keboen. Sesoedah habis ia
Kalau kabaran itoe benar soenggoeh- mendjalani hoekoeman kembali ia minggat.
soenggoeh mendjadikan koetjar katjir Contraknja hanja tinggal 35 hari lagi.
nanti kaoem iboe jang pandai beroetang
Sesoedah ditjari, ia dihadapdan kepada
diloemboeng itoe.
Magistraat Sibolga.
Begitoelah Magi
jang bersidang
Dahoeloe sebeloem ada loemboens
loemboeng, perempoean-perampoean be- hari Selasa jang liwat Bok Kasman dihoeloem pandai beroetang.
koem 7 hari pendjara.
toeroet hadhir,
Kita boekan anti atas berdirinja loememberi nama pal- derwijzersvakorganisatie
telah mengambil kepoetoesan menebarkan,
boeng itoe sekali-sekali tidak malahan
soepadapolitie.
perempoean-perempoean pandai heroctang
Seorang Boemipoetera namanja Herma- brochure pada segala golongan Indonesia
Sekian banjak dengan angsoeran begitoe ? nus Sitorang. Dalam satoe perkara sewak(Ada Samboengan).

DOENIA

Oelahnja Ghandi ..... textiel
Inggeris menangis.
Haloean baroe telah petjah diseloeroeh
Britsch Indie. Dahoeloe pendoedoek disana gemar sekali pada kain-kain jang datang dari loear negeri teroetama boeatan
Inggeris. Seseorang jang tidak memakai
tjorak keloearan boeatan Inggeris, ia mesasa boekan seorang manoesia jang toelen.
Tetapi sekarang soedah djaoeh sekali beroebahnja.

Karena banjak gaja actienja,
Itoelah dia nona Indonesia.

dustrie kain akan roeboeh ditanah InggeSoeami kerdja dikantoor poeri,
ris.
Isteri tinggal diroemah sendiri:
Selainnja dari pada fabrikant2 mendapat
Dibawa laki seorang lagi,
soesah, tetapi Onderkoning India djoega
Socami poelang, disoeroeh lari.
idem. Begrooting Britsch India mendjadi
Soeatoe
ketika soeami permisi,
banjak berkoerang
karena perboeatan
Poesing
kepala karena memikiri:
Ghandi jang berbadan koeroes tetapi be- Datang diroemah disamboet isteri,
rotak tadjamitoe. Ia minta soepaja bea Simoengil soedah bersemboenji diri.
garam dihapoeskan dan kalau
Onderkoning

baliknja. Hampir segala perempoean bang-

Karena banjaknja demonstratic2 jang
terdjadi, hoera-hara jang tidak tempo-

sa Hindoe sama-sama bekerdja keras menenoen

kainnja

masing-masing

dan

har-

ganjapoen lebih moerah dari keloearan
Inggeris sendiri.
Lantaran itoe, fabrikant2 bangsa Inggeris semocanja mengomel dan adakan
protestvergadering.
Sebeloemnja actie Ghandi itoe petjah
seloeroeh India, saudagar2 kain di Inggeris menghinakan sangat pada Ghandi dan
kata bahasa perboeatan Ghandi itoe tidak
akan berhasil baik karena manakah bisa
dapat dilawan bocatan tangan dengan
boeatan fabriek jang dikerdjakan semoeanja machinaal.
Tetapi sekarang baroelah kaoem-kaoem
fabriek merasa bagaimana hebatnja gerakan Ghandi itoe, hingga banjak fabriek
jang telah goeloeng tikar karena orders
jang datang ada sedikit sekali.
Orang boleh pikir sendiri, kalau dalam
boelan April, fabrikant textiel di London
soedah mendapat roegi 4 millioen pondsterling (-- 50 millioen roepiah) tentoelah
pada
masa jang akan
datang akan
bertambah lebih hebat lagi. Pendeknja
orang nanti rasai bagaimana hebatnja in-

Chabar Kawat.
NEDERLAND.
Student mogok.

Utrecht, 20 Juni. Student2 dalam hal kedoktoran gigi telah mogok berhoeboeng
dari sebab kotornja bilik2 jang ada disekolah universiteit hingga menjebabkan panas terlampau keras dan tidak tertahan.
Mereka telah mengirim motie pada minister, curator dan lain-lain.
Radja Indiaan jang soeka melantjoeng,
Amsterdam, 20Juni. Orang toenggoe
datangnja radja Indiaan, White Horse, dengan memakai kapal terbang, di Schiphol
dari Berlijn. Ia telah beroemoer 108 tahoen
berasal dari djadjahan Colorado dan telah atjapkali poela mengoendjoengi Europa.
Memalscekan

oeang

kertas.

Den Haag, 20Juni. Dari Lissabon dikabarkan, sesoedahnja pengadilan bersidang memeriksai perkara pemalsoean
oeang kertas, didjatoehkanlah hockoeman
boecang pada Bandeire, bekas consul Portoegis di 'sGravenhoge 20tahoen dan pada
saudaranja 25 tahoen.
2.
Mati digiling tram.
Den Haag, 10 Juni. Anak peremp
dari bekas gemeente Secretaris Betawi.
toean van der Zee, ketika pikirannja
melajang-lajang melaloei Sportlaan dengan mengenderai kereta angin, dengan
sekonjong-konjong didorong oleh tram
teroes mati.

tidak

maoe

toeroet,

Tangan didjoentai teroes menggigil:
perkara sendiri tetapi dari pihak ra'iat
Terkedjoet soeami, laloe memanggil,
akan tetap mengambil garam dari pinggir2
Karena teraba kepala simoengil.
pantai dengan tidak mengindahkan tioekai.
Si
I dikedjar
1
Sekiranja pemerintah
djoega
boeat mengambil bea, itoe ada oeroesan Dengan palang pintoe hendak dikemplang:
Oentoeng simoengil lekas mengilang,
Regeering sendiri dan kalau perloe ..... Itoelah hasil mengepek bini orang.
ta'iat djoega tidak keberatan boeat masoek dalam pendjara.

temponja

petjah disana sini, moesjawarat2

jang diadakan oleh kaoem Swaristen,
memboeat kepala politie djadi bertambah
banjak
kerdja dan menelan banjak ongk
os. Oeang itoe akan mengoerangkan
djoega anggaran negeri.

boeis

apakah

lantaran

Vereenigde

Stater

nja dan bolehlah dikatakan jang kota itoe

laloe bahwa diadakan ca
lie jalah goenanja sebagai

dibatas Itapendjagaan

Itoe pemberontakan

Parijs,20

Juni.

Student perempoean di Rusland.
Menoeroet soeatoe kabaran dari Moskau, Volkscommissaris boeat oeroesan
peladjaran
telah memaloemkan
satoe
atoeran, menoeroet apa selandjoetnja nanti diterima lebih banjak djoemlah student
peremp
disekolah-sekolah tinggi.
Disekolah-sekolah technisch tinggi haroes diterima student perempoean begitoe banjak seboleh-bolehnja sedikitnja
seperlima dari djoemlah antero studenten,
sedang dilain-lain sekolah djoemlah student perempocan haroes ada sedikitnja

di Indo China.

Ketika

terdjadi

debat

dalam kamer dari hal kedjadian-kedjadian
jang

oud

terachir

di Indo

Gowverneur
ditanam

China,

Varenne,

Indo China,

meminta

setoeboeh commissie jang

akan
peladjari
hal 4
kolonie
hari
itoe
jang dilak
oleh
Berlijn, 20 Juni. Satoe kawat dari Buenos Engelnnd terhadap Bridsch Indie. AchirAires mengabarkan bahwa generaal Djer- nja ia minta soepaja diadakan systeem jang
man Kuntz telah ditangkap oleh kaoem loeas boeat Indo China jang beroedjoed
pemberontak jang sebahagian diantaranja kepada autonomie dengan dibawah peniterdiri dari pada tentera jang telah mela- likannja Prantjis. Ia terangkan djika diberikan diri.
tikan , |
lek
k
lah tiga persepoeloeh dari
studenten (P.S.)
tidak akan dapat keberesannja.
OOSTENRIJK.

Dikabarkan,
bahasa kabinet Inggeris
pada permoelaannja akan meminta keterangan pada Briand dalam hal beberapa
punten

ranja

oempamanja bagaimana

Keadaan

tjara-tja-

mengatoer antara Engeland dengan

Pasar
pabean

kepada

$.
toean dihinggapi oleh sematjam penjakit, djangan
toean toenggoe penjakit itoe sampai mendjadi besar.
mentjari tabib jang

dapat

mem-

beri pertolongan bagi toean.
“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.
Oleh sebab itoe, djika toean, atau familie toean,
atau kenalan toean, bila dihinggapi penjakit,
diselakan

18

(mms

akan

datang

120

0m406004000 semua 000000000
m0
Lekas

Kaja,
Harapan

Senang,

Tjoema

dengan

»Loterij

Besar”

Weltevreden Cs.

Harga per LOT 11.35 franco. REMBOURS TIDAK DIKIRIM.
Tariknja selekas lot terdjoeal habis, Trekkinglijst gratis.
Segala sesoeatoe mengkehendaki kita kaja pada masa ini,
tetapi bagaimana lagi djalan oentoek djadi kaja, sedang masanja
telah laloe boeat berhemat. Ooohh..... gampang! Sekarang loter'j
diadakan dengan lekas, goenanja oentoek memberikan segala
sesoeatoe bagi toean.
Djika toean ingin kaja, ingin tersohor, ingin senang dan semporna, tidak ada lagi lain djalan, melainkan ini hari djoega pesan
lot itoe dengan lekas, soepaja djangan kehabisan.
Memesannja,

djangan

Firma
Oudemarkt

keliroe

HARNAM

No.

adres

jang

telah terkenal jaitoe:

SINGH

& SONS

20

23
MEDAN.

Maazloemat
Diatas ini toko (tingkat kedoea), ada terbozka INCASSO- INFORMATIEKANTOOR jang bekerdja oeroes segala perkara
CIVIEL dan CRIMINEEL dengan lekas dan rapi. Dibawah
pimpinan toecan MOHAMAD SAIDT.

02440000000
HALO!

am

00000000000

HALO!
HALO!
Saudara dimana tempatnja.

IN

JA?!

Kleermaker & Coiffeur SALON INDONESIA
Batik Handel & Ketoe Oedeng
Wilhelminastraat 105
Medan.
Toean-toean saja soedah sedia Kleermaker, boewat sedia pakean dan lainlain keperloean bekerdja dan boewat plezier (melantjong).
Baasnja djempolan dari tanah Djawa, harga lebih moerah pekerdjaan rapi .
sekali dan lekas siapnja Menoeroet toean-toean
jaji
jan
Modern, dan tjara Djawa Beskap, Takwo, Djokja dan lain-lain.
ai
Soedah disahkan menerima pekerdjaan Kleermaker, dari sekalian leden
C.V.V. Perdamaian voor het In. PERSONEEL D:S.M.
Afdeeling Coiffeurs:
Toekang
dan

pangkasnja

lekas

jang

mendjadikan

soedah

senang

sama

terkenal segala Bangsa, peRerdjaan rapi
toean-toean
soedah datang. Pemater Eau de Oui-

bajaran moerah, tempat bersih dan modern. Extra
nine en Eau de Portugal dan lain-lainnja.

Dimintak dengan hormat toean-toean
poenja toendjangan semangatnja Indonesia.
Dengan toean poenja toendjangan rame-rame mendjadi

HIDOEP

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

baroe

Besarnja f 2.000.000.— Hoofdprijs £150.000.— dan lain-lain prijs
sedjoemlah
f 1.000.000.— dibagi antara 1074 toean
- toean.

mengoendjoengi

Kalau tidak baik ocang dikembalikan.

Beroentoeng!

memesan atau membeli:

»Bataviaasch- Kinderziekenhuis”

MENJEMBOEHKAN:

Paris Beauty (menjantikkan moeka)
Syrup Sohbet Djiwa (sakit batoek, dada, napas
sesak, batoek kering, asthma, koerang darah, demam
lama, koerang koeat kepala, sakit djantin).
Obat Mata (Oentoek segala matjam penjakit mata,
dengan obat disapoe dari loear).
Minjak ramboet (centoek memandjangkan ramboet dan menghitamkannja serta mendinginkan kepala.
Syphilis (penjakit perempoean, keloear nanah darah
kctor dan perasaan tidak enak).
Obat Medjen (tjoekoep dimakan doca boengkoes
sadja).

toean

NX

Beheerder: Mohd. Manoes Simatoepang.

Tientsin, 20 Juni. Atas perintahnja
Hayley Bell segala ambtenaar pabean teMenoeroet
warta dari Parijs ternjata lah meletakkan djabatannja. Pada sehari
bahwa orang di Londen tidak menjetoe- itoe Tientsin mempoenjai
pelaboehan
djoei permintaan Briand itoe karena akan jang sangat soenji. Lenot Simpson memmemakan
banjak tempobceat bertoekar beri nasehat pada staf Yen Hsi Shan boeat
pikiran
dan sebab itoetidak diatjoehan tarik diri kembali dan ia sekarang meSoal itoe.
noenggoe akan perintah sadja boeat menangkap.
EGYPTE.
Tientsin, 20 Juni. Orang dapat kabar
Kabinet crisis di Egypte.
bahwa sebagai peratoeran boeat semenCairo, 20 Juni. Ismail Sidkij Pasja telah tara dalam oeroesan pabean jang kaloet
membangoenkan kabinet baroe dari politiek itoe, Consul2 Inggeris dan Japan telah
sentraal. Minister loear negeri, Hafezain mengambil ketetapan bocat memberikan
Pasja jang berhaloean liberaal telah meneri- soerat-soerat permisie pada kapal-kapal
ma djabatannja tetapi boekanlah atas mereka itoe masing-masing serta menangkemaoean partijnja tetapi oleh kehendaknja goeng akan membajar tjoekai jang biasa.
sendiri. De Wafd telah mengambil kete- Demikian djoega akan diperbocat oleh
tapan akan menghalangi segala kabinet.
Prantjis dan Amerika,

Segera

Baroestraat—Sibolga

Inilah Hotel jang sederhana bagi kaoem
pelantjoengan jang melaloei Sibolga.
Kamar bersih
tempat mandi menjenangkan
makanan panas
masakan modern
Bajaran sedang.

dominionsnja.

Ll

antero

protest2 dari loear ne-

geri. Selama sebelah oetara didoedoeki
oleh kaoem pemberontak, kapal2 perang
jang sedang berlaboeh di Tokio disoeroeh mendjagai pelaboehan jang sedang
berlaboeh di Tientsin dan segala kapal
jang masoek dan keloear diperiksai. Segala tjoekai pelaboean jang dahoeloe dibajar di Tientsin, sekarang dilakoekan di
Dairen
dan Shengtoa. Apabila Lenot
Simpson, seorang raiat Inggeris merasa
tidak senang pada pemerintah nasional,
ia boleh memadjoekan protestnja pada
Groot Brittanie.

SANGGOEP

lah

di Tientsin.

Nanking, 20 Juni. Minister C. T. Wang
menerangkan pagi ini bahwa pemerintah
Nasional telah mengambil peratoeran keras dengan oesaha sendiri akan menghabiskan oeroesan pebean di Tientsin sebagaimana jang terdjadi pada beberapa hari
jang belakang ini. Tiongkok dimasa sekarang telah mempoenjai kekoeasaan jang
penoeh atas oeroesan pabean dan tidak
lagi

dj

INDISCHE - HOTEL

$

TIONGKOK

perloe

Parijs, 20 Juni. Dalam kalangan politiek
orang berpendapatan bahwa England tidak
akan mendjawab memorandumnja
Briand jang bermaksoed ukan membentoek
Europa sebagai vereenigde Staten van Europa tetapi hanja dikirim sadja kabar bahwa
soerat itoe soedah diterima.

berhoeboeng dengan beberapa pembitja-

raan Mussolini dan persediaan tentera
Italie dibatas-batas negeri Frankrijk.
Pembitjaraan
premies itoe menarik
benar pada perhatiannja diplomatiek di
Parijs.
,
Kabar-kabar jang diterima dari kedoea
batas negeri itoe menerangkan bahwa
diantara pendoedoek ada timboel koerang
senang apalagi ketika warta jang mengabarkan bahasa bendera Prantjis di Bari
dibakar dimoeka orang ramai dan belalangan terboekti jang berita itoe ada
Cilebih-lebihkan.

bisa

Europa.

Parijs ada 6 millioen banjak-

sekarang jang seramai-ramainja boeat tanah simenandjoeng Europa.
Parijs, 20 Juni. Tardieu, premier Prantjis, menerangkan pada hari Djoema'at jg

itoe

mendjadi padamnja gerakan kemerdekaan
di Britsch Indie? Tentoe tidak.
Orang boleh perhatikan dengan almarhoem president Tiongkok, Dr. Sun Yat
Sen, meskipoen ia telah berpoelang, tetapi rohnja melajang-lajang dioedara selakoe berkata: Teroeslah bekerdja, ta' boleh tidak kemerdekaan jang sempoerna
mesti diperoleh.

PERANTJIS.

pendoedoek

Loear- Negeri.

sebagai minister perniagaan boeat gantinja

dalam

x

INDO-CHINA.

soepaja

Ghandi, anaknja, kaki-kaki tangannja dr. Hanisch.
jang teroetama, sekarang semocanja ada

Toeroen tarief post.

Pendoedoek Parijs 6 millioen.

BOLIVIA.

bocat Australie.

London, 20 juni. Menoeroet kabar,
Berlijn, 20 Juni. Officieel dikabarkan,
jang dikemoedikan
Georg Bernhardt, seorang journalist Djer- satoe kapal ter!
oleh
Jimmy Motthews, bekas masinis
man jang sangat masjhoer akan meletak:
inkler,
bersama-sama
Hook,
djabatannja sebagai hoofdredacteur dari | satoe
dari anak moeda jang dengan
kaja, dengan
»Vossische Zeitung“ jang dipangkoenja
sangat
rahsia
kemarin
pagi
telah
melajang
semendjak 1913.
keoedara dengan akar
akan mengamAMERIKA.
bil record oentoek pelajangan
di Australie.
Semendjak dari
Bata
berangkat,
Seharkey —Schmeling
beloem dapat kabar lagi dari mereka itoe.
New York, 20 Juni. Scharkey dan Schmeling akan berdjoeang lagi dalam boelan
September boeat mempertahankan nama
kampioennja masing2 dalam boksen.

Dari sebab kexatjauan jang tidak padam padam itoe, apakah koersnja pemeMinister perniagaan Oostenrijk jang baroe.
rintah Inggeris kelak tidak akan mendjadi
Weenen, 20 Juni. President Oostenrijk
toeroen sebagaimana jang terdjadi pada
Frankrijk oleh oelatinja djago Abdul telah mengangkat Friederich Schuster, voorzitter
Kamer van Koophandel di Graz
Karim?

Den Haag, 20 Juni. Officieel dikabarkan tarief post boeat Indonesia menoeroet sebagaimana postverdaag tanggal 29
uni 1929, terhitveng moelai tanggal 1
uli akan ditoeroenkan.

Partjs, 20 Juni. Dari sebab Kamer dengan
soeara penoeh telah menerima rentjana
»Parijs Besar” hingga segala negeri-negeri
jang termasoek dalam lingkoengan 30 K. M.
terhitoeng dari moelai Notre Dame ditarik keiboe kota, maka moelai ini hari

Simoengil masoek kekolong katil,

itoe ia poenja

'Tjari record

Journalist djempol berhenti.

Siapa melihat berseri moekanja:

Kata Chandi: Lihat pakaiankoe, diatas
dibawah semoeanja poetih. Akoe tidak
ingin lagi dengan textiel keloearan Inggeris tetapi akoe oetamakan sekarang kainkain dari boeatan bangsakoe sendiri.
Kalau pada masa beberapa tahoen jang
laloe, pertenoenan kain anak negeri sendiri hampir mati sebab tidak ada pembelinja, tetapi sekarang soedah terdjadi se-

INGGERIS.

DJERMAN.

ROESAK.

Itam manis sigoela djawa,

SAMPOERNA

Saja hargakan
Soedah sedia Loterij Oeang Besar
nanja Bataviaasch Kinderzic kenhuis
a f11.35 toean-tocan lekas kirim
wissel djangan sampai ajal (telat).
ajal

belinja

harga

dikasih-naek.

en

131

SOEBOER

setinggi-tingginja:
Wassalam dan hormat saja
goeharga “IMAM
MISRADHIE, Eigenaar.
KASAN
PostBaas Kleermaker
Kalau
Wilhelminastraat 105 — Medan

loooooooo0000000 000000000000000

tjaja akan banjak diriboetkan teroetama
di Groot-Brittannie, Itatie dan Amrik

bace

jang

socaminja

keloear

dari

itoe membawa

moeloet soeaminja

oentoek

mah sebotol anggoer.
anggoer, akan tetapi

minoeman

Anggoer
apa jang

Mengoekoer

Tanah

dan memboeat Kaart, serta Gambar-gambar Roemah.
Sanggoep
djaan bagi
bekerdja,

mentjarikan pekerorang jang soeka

Menoenggoe

dengan hormat,

M. ARIF.

.—.. 00... 0m
FIRMA NIAGARA

.

r

Oeroesan

Firma

Niagara:

radjin,

#Lekas

bikin

Telegram

adres

Sumatraphoon.

Di kita poenja Toko, bisa beli dengan Huurkoop (ansoer)
GRAMOPHOON
merk jang terkenal dalam pergaoelan
doenia dagang, ia itoe, merk ODE ON, dari harga jang
semoerah moerahnja, sehingga harga jang setinggi-tingginja.
Tiap-tiap beli satoe mesin, dari seharga f 100.- (seratoes)
keatas dapat 5 bidji Plaat extra, lagoe lagoe boleh pilih, menoeroet sekehendak Toean-toean, Modelnja kita tanggoeng menjenangkan bagi perhiasan roemah tangga.
AWAS

AWAS

AWAS

Moelai ini hari kita baroe terima plaat Gramophoon lagoe Ketoprak,
matjam-matjam lagoe jang soearanja merdoe sekali, dan laen-laen lagoe
Krontjong, Lief Indie, Krontjong de Klaw, Krontjong Malajang siang,
dan Krontjong Hantjoer hati, dan banjak laen-laen lagoe jang kita
tidak toeliskan sebab telampoeh banjak lagoe jang aneh-aneh diharap
Toean-toean soeka persaksikan dikita poenja Toko.
agent : S.Palar, Aloer Gantoeng 44 Pangkalan Brandan
Arif kampoeng kranie 21 Pangkalan Brandan
New Stores Kwala Simpang (Atjeh)

Sub

Menoenggoe

dengan

hormat.

91 Sumatra Gramophoon Coy. Tel. 1452 Medan.
90000 smua

40 GB

sakit

kepala,

keloearan

Menjediakan

segala

roepa

rapi,

8 ALKISSAH
8

oesah

keloear

oeang.

KARENA

pergaoelan

anak

negeri

oleh:

Roestam toendoek
dikoempoelkannjalah

lam-salaman, — masing!
bertemoe.

mengoetjapkan

Telefoon

Sa

1135 Man J)

Haa

an
HARI

“0
PANAS.

Toean tidak akan merasa ke-aoesan,
kalau moeloet toean berkoenjah sebidji

CHEWING

GUM

Dari »Adams Chiclets“ of ,Tutti Fruitti“ (Goela karet).
lain:
melainnja poen membikin hawa moeloet tertinggal keadaan
segar, dan kasi djoega banjak bantoean menghantjoerkan makananmakanan didalam peroet.
"

Mempoetihkan gigi,
Mentjegah sakit gigi,
Mengkoeatkan isit gigi,
dengan
djalan
memakai

GUM

ke-

toean - toean
pertjoema.

Boleh toekar katja jang
tjotjok
lagi
dengan

besar

Terdjoeal diantero toko provisiem en drankens dengan harga
6 dan 20 cents sadja.
Terbikin oleh:
AMERICAN CHICLE COMPANY — NEW YORK
Sole - Distributers N. O. I. :
67

bagi toean
- toean.
boleh

lebih

pandjang

lagi, kepalanja toendoek

Seperempat

djam

kemoedian, baharoelah

k
menahan, kesed
pa hatinja, di

Kk

bagaimana akalkoe hendak menolongnja

perkataan
itoe, dan
tahannjalah
hatinja

sedi

dengan meng
jang asa

Setelah

disana

sekarang?”

setapi dikajika Kakang berrkirim co

-

kek

nizar, kemoedi

Noersilah,

soerat

kedoeanja

sambil

berkata:

ini kepada Anizar. njawa

didalam

soerat

itoe, peliharakan

oleh adikkoe dengan sehabis dajamoe!"
sinsja
Allah,"
dari korsinja.

Kedoea

soesah, —djawab Noer:—

“

kami

soerat itoe ditoelisnja diberinja

kepada

.Sampaikanlah

bibirnja, diaan
ber-

»Roestarn.”

soedah
kepas da

diberikannja

ia: ..Djika akoe datang nanti malam kira?
3 dan dapatkah adinda memberi tahoe

kepadanja

SENG-MEDAN

evre

,,Mana dia?" tanjatemannja poela.

»Beliau telah poelang," djawab Sitti Noer, sambil

memberikan

goela? kepada temannja

itoe. Keempat-

nja poen doedoeklah bertjakap? dengan girangnja.
Setelah permaiman itoe habis, mereka itoepoen
poelanglah keroemahnja masing?, Noersilah singgah
keroemah Sitti Anizar. Apakah maksoetnja? Pemba-

Teh, Mg

. Apa

—0

I

goenanja kain ini padamoe Nizar?" tanja

Noersilah dengan poetjat warna moekanja. Ncersilah
menggeleng-gelengkan kepalanja sambil berkata:
.Djanganlah

engkau poetoes asa, Zar, inilah obat

kepalamoe itoe!""
Noersilah

mengoendjoekkan

soerat itoe kepada

Anizar, disamboet oleh Anizar dengan tanganjang
ia dapat sedikit dan sangat berharga itoe, djangan terbocang
tja tentoe ma'loem.
gemetar dan darah jang berdebar-debar.
kepalanja. | jika waktoe itoc loepoet.njawa kita mendjadi|
Didapoer kelihatan oleh Noersilah, Rapiah (iboe|
Diboekanja soerat itoe, laloe dibatjanja. Dengan
koerban
«
Na
Sitti
)
dengan pcrempoean |air mata jang berlinarg-linang, karena kegirangan

Noersilah.—..Djika kakanda datang seka-|

katalah
poekoel

boeat menolong adinda dengan sehabis daja kakanda
Sabarkanlah
hati tawakkallah kepada Toehan,
poekoel
3 malam ini nantikanlah kakanda dibelakang kamar mandi adinda. Kakanda akan memberi
adinda
nasihat,
jaitoe ingati betoel?: waktoe jang

PIT

Sa

am
Kesedihan hati dan sengsara jang datang mengan-|

berkata

AUW

Bykantooren :

|

tjam adinda itoclah jang membawa kakanda kemari

bersa-

selamat

S.O.K.

dari ,,Adams Chiclets” of
»Tutti-Fruitti” paling baik.

Zar," teriak Roes|

menjelesaikan keperloean oentoek peralatan esok
meraja.” Merah padam moeka Roestam mendengar

ia: .Adoeh Noer: tidak

boeat

27

35039,

CHEWING

tam, air matanja keloearlah berlinang-linang membasahi
moekanja, moeloetnja terkoentji, ta' dapat

ran ta' moengkin, sebab orang

B.

Huttenbachstraat

TOKO

Noer?" tanja Roestam. ..Itoe timbangan kakanda,—

berfikir, dengan sehabis daja
ingatannja
kembali, kemoe-

berkatalah

mata

Menoenggoe dengan hormat.

djawab

dian diangkatnja kepalanja. dan dengan mengoeloertangan,

ongkos

35

»Djadi

di

koesangka kau telah sebesar ini.” Kedoeanja

tjotjok oentoek

klontong. Boeat beli banjak

gai anak ketjil jang hendak menjoesoe.

Sumatra Barat).
27

ta jang

Djoega sedia barang-barang
kita kasi rabat jang pantas.

lh Adoeh, Aa-..,.doeh.....

( Soeatoe tjerita jang terdjadi adal

kita

B.F. Steinhardt Medan.

)

Jul

LAKI-LAKI.

dari

mata.

dengan

Keoentoengan

kekorsi tapoen menagislah dengan terisak-isak seba-

MATI

katja

ta'

tidak

Djerman

——— 3

Agent

0000

sehatan

405

5 940

hormat

Sanggoep periksa katja ma-

Firma NIAGARA
BAKAR SHAHAB,
Directeur.

137

dengan

pesanan

dan barang klontong

besar.
H.

ea
en Pen

KATJA MATA

reumathiek,

fabriek

diboenjikan

IJIN TONG & Co, "tara Na 25 meoan

sakit gigi d.l.I.
ini

sewaktoe

jg
(Gj
re

"” Alleenige Agent Sumatra Java “g

(ai

TOKO

0.29

Menoenggoe

:

perhoeboengan?

teratoer dan mengambil commissie paling
rendah
TABLET MERCK adalah satoe-satoenja tablet jang sangat bergoena boeat
demam,

.

hati

(Gj
(HJ
IG)

diroemah tangga masing masing.
Tjobalah tocan-tocan ambil pertjobaan
kita
poenja piring njanji dari merk
ODEON
tentoe tidak akan menjesal.
Djoega kita ada sedia segala model
Machine dari Merk ODEON jang paling
koeat dipakai.

MESKIPOEN

SUMATRA GRAMOPHOON COMPANY
Oudemarktstr. 2 Medan.

Mendatangkan
barang-barang jang
bergoena oentoek Indonesia dari Europa.
Mendjoealkan barang-barang keloearan
Sumatra Barat oentoek tempat lain, dan
mendjoealkan barang-barang keloearan
tempat lain oentoek Sumatra Barat.
Mintalah perhoeboengan dan tanjalah
keterangan lebih djaoeh.

kan

,

karena tjoema itoelah anggoer jang bersih, ertinja tiada
bertjampoer alcohol. Karena ,Anggoer Soebija” amat
banjak chasiatnja bagi seroemah tangga, baik laki-laki
baik bagi perampoean. Karena anggoer ini kemoestadjabannja soedah disaksikan oleh beberapa orang
toea-toca jang soedah oezoer badannja.

Importeur PADANG.

Tablet

roe-

menjenangkan

Harga per botol f1.000000 00000 0004000000000000000

0 0 0 0 anu
0 0 0 SEM

Menerima dan mentjari:
Pekerdjaan

jang

seisi

Anggoer-Soebija tjap 'akar

0000

vertentie.

&
ARBEIDSKANTOOR
Moskeestraat No. 25
MEDAN
Telefoon No. 1633

obat

itoe.

boekan sebarang
dimaoeinja ialah

..

OPNEMER - TEEKENAAR

w
Aa

apa

Kalau moeloet sang soeami ada berbaoe alcohol,
alamatlah roesoeh roemah tangga, alamatlah sang isteri
mendjerit-djerit menjoempah-njoempah, dan mengatakan
soeaminja itoe moertad.
Sekarang: kalau sifoelan poelang dari berdjalan-djalan,
ja di
h datanglah sang isteri
gh
piri dia, dan memandang dengan tadjam adakah tidak

Awas |
Awas|
Plaat (piring) jang model baree pakai
Electic merk ODEON jang amat santar
soearanja dan dinjanjikan oleh
an
toekang njanji jang tersohor ditanah
JAV.
Seperti lagoe krontjong, lagoe mengadji,
lagoe jang speciaal boeat Indonesia jang

-

poelang dari melantjong,
lah isterinja
g
i
dia, dan memandang dengan tadjam pada tingkah
lakoenja.
Bila ia bertjakap
isterinja
dekatkan
hidoengnja kemoeloet soeaminja itoe, sambil mentjioem

Tanja keterangan pada

Ad

00000000000000000000000000000000

20 cM., sedang lain kapal-selam Fransch
akan dilengkap dengan meriam boeat
membikin penangkisan. Malahan orang
mengadakan beberapa
maoe
Fransch
kapal selam besar sekali sebagai moederschip bagi kapal selamnja.
Pemboeka'an rahsia ini dari itoe ahlimarine dari Daily Telegraph nis-

pergaoelan,
sifoelan

kalau

Dahoeloe:

J

meriam

ada memakai

beberapa antaranja

(O.K.S.)

0000

itoe.

Programma pembikinan kapal-perang
jang asal dari Frankrijk ada menentoekan pembikinan boekan satoe tetapi beberapa kapal-selam model Surc ouf, dan

AN-DELI

ce

600 0 Sa

teit dilain-lain negeri, pada siapa diberi
tahoe dengan berterang tentang rentjana

Dari

MED

Me
...

4

UN

prof. Falmm ada diketahoei oleh admirali-

55 PADANG BOELANWEG,

aoayooa |

0

Sepandjang itoe penoelis didalam Daily
Telegraph, bagian-bagian paling penting dari Surcouf ada seroepa dengan
model kapal-selam, jang direntjanakan oleh
ahli pembikinan kapal bangsa Duitsch jang
terkenal professor Flamm model mana sedjaktahoen 1920 dinamakan ada kapalselam paling baik boeat perhoeboengan dilaoetan.
Boekanada satoe rahsia, rentjana dari

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

00000000000000000000000010000000

Kapal selam Franach.
Ahli oeroesan marine dari soerat-kabar
Daily Telegraph memberi tahoe, setelah dapat keterangan-keterangan dati berbagai
- bagai
besar dan ahli
jang bisa dipertjaja, iaorang dapat meneah, sekarang kapal-selam Fransch ,,Surcouf" ada kapal selam pertama didoenia
jang dibikin dengan tidak menoeroet perjian conferentie-armada di Londen.
pal silam ini ada dilengkapkan dengan
meriam 20 c.M.. djadi boekan 14cM., dan
keadaannja ada begitoe roepa, hingga ia
bisa dibilang ada superduikboot jang lain
negeri tidak ada poenjai diwaktoe ini.

anak

keloear dari bilik

djawab

Noersilah,

ini,

moeda itoe berdjabat tangan dan
itoe.

itoe. oentoek | hati,
berkatalah ia: ,,Wahai adikkoe toean, amat
moedjarrab
obat ini, penjakitkoe jang telah lama

engkau tadi Noer?" Tanja Rapiah de- koetanggoengkan,

.Kemana

ngan manisnja.
..Akoe datang dari pasar membelikan obat Anizar.
karena

tadi akoe

loepa

membelikan

Noersilah dengan sopannja.
mAmizar

sambil berdiri

b:

keperloean esok harinja.

Rapia

sedjak

tadi

mak!"

menoenggoe

djawab

kau,- kata

lagi.—..Pergilah kepadanja ta' oesah meno-

long kami karena telah hampir selesai!"
»Baiklah mak!“ djawab gadis itoe, seraja melang-,
kahkan kakinja kerocang tengah dan teroes keka-

mar Anizar.

Setelah sampai.diketoeknjalah pintoc,

sekarang telah hilang. ,,Dengan

apalah akan koebalas djasa adinda, jang ta' tahoe
pada siang malam menolong kakanda selama ini?
»Hanja Toehanlah jang mengetahoei."

..Ta' goena diseboetkan lagi, sekarang tinggallah,
adinda hendak poelang." kata Noersilah.
»Ppasebab

demikian

Noer”"

tanja

Anizar.

»Djika adinda lama disini, dan besoknja kakanda
ta' disini lagi,—bisik si-Noer,
- .tentoelah orang

menaroch sjak wasangka kepada adinda boekan?"

»Haloes berar perasaanmoc Noer!—seroe Anizar

Noersilah
pergi kepanggoeng Bioscoop, dan
sekarang berangkatlah',,Selamat tinggal."
sampaikan dengan ta' ada halangannja.” sepot han Roestam
berdiri dimoeka
el memandang anak dan memanggil: ..Zar! Nizar! boekakan pintoe!"
»Djika
demikian,
baiklah.”
»Selamat djalan,” djawabiNoersilah. Kedoeanja
djawab Roestam, gadis itoe sampai loepoet dari. matanja.
chabar Noer?" tanja Roestam sambil
Beberapa kali ia memanggil, ta' kedengaran dja- poen
berdiri
mengambil
kertas
dan
pinsil.
bersalam-salaman
laloe bertjerai.
Pintoe
tidak sabar. .Maksoedkoe kemari,—djawab
Kemoedian masoeklah ia menjediakan keperloean- waban dari dalam. Hati Sitti Noer djadi tjemas, ia terboeka,
Kemoedian doedoeklah ia menoelis soerat kepaNoersilah kelpear, dan teroes poelang
nja. Dimoeka panggoeng Noersilah membeli bebe- chawatir kalau? Anizar telah ....... Dengan soeara
dengan goegoep, sambil memandang ke-

Sekarang

kekanan. —..Lahirnja hendak, menonton,

da kekasihnja Sitti Anizar jang boenjinja begini: ..

hendak melihat kakanda, 'Palau telah

Hotel

Kock, hendak menolong kasekarang dalam terantjam.

menantikan pertolongan kakanda. Djika kakanda
datang menolong sampai poekoel 12 ini malam,
kakanda Anizar ta" ada didoenia-lagi,

Daerah
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Adinda Anizarif”

Tanam

seed kocak da

Olah nee,

rapa goela? ijs bonbon oentoek kawan?nja dalam
panggoeng itoe.
g
kau selama itoe dilocar Noer? ,.Kami

“(telah

aa kalau
PK

jang

gemetar,

dikatakannja

dioelangnja
ia

membawa

kembali memanggil.
obat

jang

menantikan kau, dan kami chawatir dian, pintoe
Noersilah masoek, pintoe
dapat bahaja."
poen terkoentji poela. Noersilah memandang sekeli
baba ea

Akoe bertemoe
dengan ajah diloear.

keroemahnja.

moedjarrab

oentoek pengobati penjakitnja.. Tiada lama kemoeling kamar

sei

itoe, pada tempat tidoer kelihatan olehnja

jasebagau
telah diikatkan.

(Ada samboengan),

Advertentie
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Awas! Batja Teroes.

MEDAN.

No. 40: Moskeestraat

Pm...

0 —

HOTEL

Toko Katja Mata
jang

FIRMA HADJI MOHAMAD TAIB & SONS
Medan
Paleisweg Soekaradja.
Telf.

kita
boeat

Belawan |
Atapweg

BERDAGANG

|

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

oekoeran

jang

oleh Fabriek N.V.S.H.M.
dengan harga moerah.
Djoega selamanja kita ada
kajoe laoet, roepa-roepa
Anak kajoe, bamboe Siam,
dan lain-lain.

kalau
mata

dipakai boeat
jang koerang

terang bisa kita djamin tjojok
dengan katjanja sehingga pengJb

terang

la.

Siapa-siapa

seperti

sedia

tocan-toean

jang

penglihatannja koerang terang,

kita
soeka
tolong
pereksa
dengan
tiada — memoengoet

teabikin

Singapore, |
|
persediaan |
oekoeran. |
atap Nipah |
|

ongkost.

Satoe Roemah Makan jang paling bersih di Medan.
Mempoenjai Pelajan jang radjin dan mengerti terima segala tetamoc.
Sedia kamar-kamar tempat menginap, penerangan tjockoep dan senantiasa
dapat

angin 'baik. Makanan

saban waktoe dapat jang

masih

baroe. Minoeman

dari

dan Air Lemon, sedia seteroesnja. Kamar-kamar mandi, menjeMenoeggoe dengan hormat. | Soesoe mentah
nangkan bagi tetamoe. Tjobalah koendjoengi Roemah makan kam 1!
Kami berdjandji menerima tetamoe, dengan Sabar dan Hormat.
83
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baroe,
pereksa

|
»
»

Telf. 42.

1119.

termasjhoer.

baroe
terima
perkakas
pereksa mata jang model

.
Menoenggoe kedatangan toeantocan dengan hormat,

KIE HOEI

|

'Toko

8@ “2

SMM

GB

SENG & Co.

Katja Mata dan
kang Gigi.

Toe-

Luttenansweg 24. Tel. No. 1297
MEDAN
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an sn 9

Ao—hA.—————ohid

Foetjanstraat No. 26 (Pasar Baroe)
mengadap Padjak djoealan
Medan.

—a—
Sedia tempat menginap, ditanggoeng
pendjagaan dengan rapi dan djoega djadi
agent Auto boeat pesisir dan barangbarang pergi ke Tapanoeli, Fort de
Padang.

hormat.

?c..—...
4 ama

TEMBAGA

GohKims'Co.

sja'ir

,,Malim

|

Moehammad |

Alinoeddin”, (ahli ” Mandailing).

|

Tebalnja: 43 moeka, harga dipostdrukwerk:
f0,69
Remboursaangeteekend : |
f1—
Pesanlah pada adres:

,SINAR DELI“

Gan

Apa

ini?

|

40» ca

|

5

Mandailing

Dan

No.
34 en Padjakgantoeng
MEDAN
DELI

kasaran.
dan
haloesan

Inilah satoe perkakas jang dinamakan Electro Sathy Apparapus, soeatoe pendapatan dari Mr. Noishiki Electro. ocatoe perkakas electrisch, jang dapat menjemboelikan penjakit di dalam badan seperti ngiloe-ngiloe, tidak enak tidoer, dan
bisa dipanggil dilain tempat, tentang bajaran boleh berdamai lebih doeloe.
sedia

mendjoeal

mesin

itoe,

ketjil

dan

besar.

Tanjalah

(

keterangan lebih djaoeh pada:

K.

NAITO.

3 Prins Hendrikstr.

2

B. BAROEMOEN
aa

ATELIER :

Mesin

Mn

&

Tel. No. 1177. Medan

van WELTEVREDEN. ma

REPARATIE

Gramophon

J

Toelis,
en

DOPE EN VLUGGE PS INA
Ya Il
La

Rool (getah) Mesin

»,C

0

R

Mesin

tahoen, Lijst Mentijp 10 djaribeladjar sendiri
karangan O.K. M.D. Gamboes harga F1.90.—
Toean -tocan datanglah persaksika sendiri

Mesin Toelisnja harga boleh berdame.

bara Ella

Adres:

B. BAROEMOEN, Oudemarkstr. No. 59 Medan

tanaai

TNI

aan

E

L

pada:

—-

D”

Kleermakerij.
en
Kleedermakerij
Jaitoe : satoe toko pakean jang paling toea dan terkenal
seloeroeh SUMATRA TIMOER. — dan ATJEH

pekerdjaan rapi dan bagoes.
Ditanggoeng pekerdjaan kita
« menjenangkan publiek. Persediaan besar dari: Jas Hoedjan (waterproof), Kraag dan dassie leher, Helmhoed dan lain-lain.

»———
13

CORNFIELD'S MAGAZINN.
KESAWAN

00000

88 MEDAN

Toelis 2de

Machine Giling padi. Kita kasihGrantie satoe

Be

F

Didalam Afdeeling
terima Abonnement
memperbaiki Mesin

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

pakaian jang paling bagoes dan netjis, tjoema didapat

N

(met electrische

hands, sekarang sedia djocal Mesin Toeiis 2de

00000

Goentingan atau potongan

Addressograph,

Dick.

Toelis jang toea bisa

dibikin kembali baroe.
Oostkust van Sumatra bisa
bocat membersihkan dan
Toelis.
N. B. Djocal dan beli

Pesenan banjak dan sedikit, kami terima dengan senang hati.

aa

Graphotipe,
Edison

kracht of Zonder) enz.

No.

|

tatkala wafatnja

Batikhandel merk H. ABDULHAMID

ahli

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

IKesawan

Arab jang terang)

|

NABI MOEHAMMAD
SA.W,,
Disoesoen dengan sadjak jang teratoer,|
oleh

paling baroe.

Adres

»Sja'ir Islam Berkaboeng" |
(hoeroef

Telegram adres:
ISHAK ISMAIL
22

jang

4 0 Gn

2...

isinja: meriwajatkan

boeloe kambing, banjak

batik

No. 15
Medan.

Menoenggoe
dengan hormat|

ca

kaki dari

riboean

Cheong

ud

alas

ADJAIB.

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

Dan bisa beli banjak
atau sedikit pada kedei

Tepekongstraat
telefoon 1248

soetera,

matjam jang lain.
Mode
Harga moerah, barang bagoes.
Menoenggoe dengan hormat,

PERKAKAS

MEDAN

Membikin dan sedia berimatjammatjam barang dari tembaga seperti talam, priok, lampoe dan
pot boenga. Djoega bisa bikin
segala barang dari tembaga mcnoeroet
model jang disoekai
orang jang pesan asal sahadja
ada tjonto atau gambar.

Swee

Pajoeng

kain

Julianastraat 9

soetera.

matjam

TOEKANG

kemedja

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

menjediakan

en

Menoenggoe dengan

anak.

ada

Menindjau

118

EUROPA

pada: TOKO HADJI ISMAIL Oudemarkstraat 2 Medan
Ada sedia mendjoeal Petji tempahan, teroetama potongan Thamrin dan Soekarno, jang orang soekai zaman sekarang,
Djoega lain-lain potongan, badjoe anak-anak, topi anak-

batikhandel

Kock,

Dari mode

adres

kentang

kan nan tee”
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Inilah

Roemah
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TELEFOON 266
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