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tanah

dengan harga menoeroet taksiran.
Sebeloem
ponja, jang

dengan pendoedoek
Tionghoa.
kota hari ini

kabar

roeangan

Dalam

|$

itoe, maka jang poenja tanah

berhak akan memetjahkan perdjandjian,
oempamanja membeli roemah terseboet

Zelfbestuur Serdang

"kita moeatkan rentjana interview kita ke-

Telefoon No.

perdjandjian sampai tempoenja roemah tiada

boleh

mendjoeal

tiada

persetoedjoean

roemahnja, dengan
j. poenja

ta-

nah.
Perdjandjian seperti ini beloem pernah

Ta

Doeloe
nama

Telegram adres: ,SINARDELI"

1174

Publiciteitskantoor ,De Globe” Singel 95 Amsterdam.
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Hoogendorpstraat

' Tahoen
aa

kala, kt

didalam wekdmboorling. Kemoedian

nama itoeditoekar

Gerakan

kita diberi satoc
@jadi inlan der hoe

Jong

Celebes,

roef ketjil, sesoedah itoe ditoekar poeli
nja

dengan

in!

Inilah soeatoe

hoeroef besar,
emsche.

kti, orangpoen me-

soal jang begitoe penting, satoe

penjerangan begitoe hebat terhadap atas
diri seorang Soeltan, jang berdiam didekat kita, patoet kita selidiki.
Soenggoeh kita merasa kena tamparan,
bila benar ada kekedjaman seorang Soeltan
kita

ketahoci.

tidak

poenja

tidak

lama,

begitoe

disini

berdjalan

kita sebagai

Soenggoeh

activiteit, bila perkara se-

hebat itoe, teroes melajang ke -Swara-

Publiek di Soerabaja.
dan

Boemipoetera

pers

Seolah-olah

Tionghoa di-Medan semoea tidoer.
perkataan,

pers

disini

pentjioeman

atau

tidak

lain

Dengan

koerang jtadjam

maoe ambil poesing sama sesoeatoe bangSajang soedah lama menanggoeng dalam
kekedjaman, dalam pemerasan dan dalam
penindisan seorang Soeltan.

Pers kita disini sama riboet sesoedahnja pers 'di Soerabaja mengoemoemkan
satoz kedjadian ditempat kita sini.
mengoetip dari pers di Soerabaja

Kita

Chabar jang terdjadi disini. Itoglah terpandang satoe non-activiteit kita.
Goena mengambil conclusie, benarkah
pers kita disini (Deli) tidoer, benarkah
tidak ada activiteit, atau tidak maoe ambil poesing kesoesahan sesoeatoe bangsa,
lebih dahoeloe
baiklah kita perselakan
pembatja

memperhatikan

inter-

rentjana

. view kita, pada Soeltan terseboet, samp i
tammat.

Djika pembatja soedah mempgrhatikan itoe, dapatlah kita ma'loemi, sampai
dimana kebenaran chabar iang telah teriar lebih doeloe di Soerabaja dari pada

Deli ini.

jam perkara ini, kita tidak menjebelah
siapa djoega. Tetapi karena satoe
ran jang menjefang sehebat-hebat-

da Soeltan jang dekat kita, kita
koetipkan, maka tidaklah patoet,
ita toeroetkane sadja boenjinja ka-

oetipan. "
Itan itoe dekat dari kita? Soeltan
senang ditemoei. Soeltan itoe soeka
rbitjara dengan kita. Tentoe Jlebih baik
kita datangi padanja mendjelaskan apa j.
soedah kita tahoe, apa jang soedah

kita

dengar. Itoelah maka kita pserloekan

in-

terview padanja.

Dalaminterview

kita

njatalah

pe,

kita di Deli belgefn boleh dikartakan terlaloe
njenjak

tidoernja,

membela

sa

“asal

beloem

kesoesahan

begitoe

sesweatoe

alpa
bang-

kesoesahan, itoe memang ada

dan benar kedjadian.
Dari bermoela kita djoega merasa ter-

kedjoet, apakah benar keboesoekan-ke-

boesoekan begitoe ada dila'koekan Soeltan

Serdang

"

Betoel kita tahoe, dalam sebagian Zelfbestuursgebeid

toe

di

Deli, ada berlakoe sa-

peratoeran mendirikan roemah bagi

mereka jang boekan Boemipoetera asli,
'jang@ikat dengan sesoeatoe perdjandjian.
Dalam hoofdartikek kita ddo 2 dezerj.

dengan soal ini djoega,
berhoeboeng
kita ada terangkan -perdjandjian itoe seperti berikoet:
Beberapa

banjak

orang jang

mendi-

rikan rebah di Kota Ma'soem. dengan

aa

pemoeda-pemoeda.

Jong Soematra, Pemoeda
Jong Java, dikoeboer !
Openbare vergadering

«Dengan divoerzit

1,/kemarin Na

"soedah membatja satoe menjewa kepada Soeltan. Tidak memSwara Publiek boeat perdjandjian. Tapi tanah tetap
amat hebat Soeltan poenja.
penjerangan
beroepa
jang
berhadjat
kita
kepada Soeltan, soedah
Bagi-Boemipoetera, biarpoen
boekan
akan memboeat interview ini. Kita mem- pendoedoek asli, berhak mempoenjai taboeat interview, semata-mata karena hen- nah. Boleh mendjocal peroemahan dan
dak mengetahoei bagaimana doedoek keboen atau bendangnja.
perkara jang sebenarnja.
Lebih djaoeh dalam hoofdartikel kita

ke I.

Indonesia,

Indonesia Moeda lahir !

achir

oedi Oetomo

Satoe

29 Medan.
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pat Aa:

sal

di Medan.

1 »Soeatoe bangedjang. hendak. tegoele

berdiri, mestilah ada Ea
Anak-anak
di Djalan Amplas di- moedalah jang akan menggantikan jang

katinnja pada tempo jang tidak bisa di- adakan openbare vergadering
tentoekan. Kemoedian ia toetoerkan pah- da Indonesi'a.

Pem oe-

toea-toea.

Jang moeda-moeda, djangan djoega
lawan-pahlawan
kebangsain Indonesia
Poekoel 9.30 vergadering diboeka oleh melodpakan pekerdjaan 'sociaal. Soeatoe
seperti Tengkoe Oemar, Tocankoe Iman voorzitter dengan oetjapan terima kasih. bangsa jang tiada mempoenjai economie
dan Pangeran Diponegoro jang telah
Atas permintaan voorzitter dinjatakan jang koeat, tidak ada ertinja.
mendjadi korban
membela
tanah dan wakil-wakil jang berhadir : Boedi Oetomo,
Tanah Indonesia jang sekaja ini, kekaSpreker toetoerkan 'agi apa jang soe- Keoetamaan Isteri, J..B., Inpo, Natipij, jaan itoe diambil oleh bangsa
Pi
dah kedjadian pada studenten Indonesier dan pers.
Kita maka tiada dapat peni
di' Nederland jang diyeledahi dan ditangDiterangkan oleh voorzitter oedjoed kajaan itoe, karena kita tiada mempoekapi, ialah tocan-tocean Mohamad Hatta, vergalering, bahwa Pemoeda Indo- njai kapitaal dan Persatoean.
Ali Sastroamidjojo,
Nazir, Pamoent'ak nesia
ditoekar djadi Indonesia
Keboen-keboen jang lozas, Fesoenjaan
tersebcet ada kita lahirkan pikiran kita dan Abdulmadjid, tetapi belakangan pada
Moeda.
orang djaoeh. Djaoeh sekali. Jang moedemikian:
tanggal 24 Maart 1928 iaorang sama
Penoekaran nama ini, boekan sadja P1. da-moeda haroes memikirkan ini.
Didalam perdjandjian jang seroepa dimerdekakan kembali karena tidak dapat tetapi djoega Jong Java, Jong Sumatra
Lihatlah sadja disini. perkara dagang,
dan Jong Celebes. Sekaliannja perkoem- perkara toekang, dan perkara bertanam
inilah
djoega boleh djadi didapati ditoentoet.
Vrorzitter
tambahkan
pidatonja t. poelan-perkoempoelan ini telah diboebar- sajoer. Semoeanja didalam tangan orang
hal-hal jang dirasa oleh pendoedoek
Samidin dengan menerangkan pergera- kan dan ditoekar dengan nama Indo- asing.
9
Tionghoa di Perbaoeagan amat mem- kannjaalmarhoem Soetan Kasajangan Sori- nesia Moeda.
Apa sebabnja? Kita mesti ada memberatkan.
pada ditanah dingin dan
kemoedian
Nama ini lebih indah dan elok, sepa- poenjai
persatoean
anak-anak moeda
Sekarang sesoedah kita interview pa- mendjelmakan Indische-Partij jang kemoe- dan poela dengankeadaan jang berserikat, jang masih dibangkoe sekolah. jang berdian disamboeng oleh Boedi Oetomo. jaitoe pemoeda-pemoeda jang dalam pe- satoe didalam Indonesia Moeda saja berseda soeltan, sesoedah kita dengar ketera- Dengan
menoetoerkan nasibnja leider- ladjaran.
roe: Dapatlah kamoe akan menggantingan orang-orang Tionghoa jang bersang- leider jang doeloean jang diboeangi, voorPemoeda-pemoeda itoe perloe benar kan kami jang toea-toea.
koetan, njatalah tidak ada keberatan se- zitter oendjoek lahirnja tenaga moeda bersatoe didalam'sueatoe perkoempoelan.
seperti M. Hatta, Ir. Soekarno, G. Semoeanja didjadikan satoe.
perti itoe.
Toean A. Manap dari B.O., diatas
Orang-orang jang soedah hidoep
be- nama perkoempoelannja, menjatakan, bah
Tadinja poen kita tjoema sebagai mela- Mangkoepradja d. I. 1. dan ia seroekan
itoe kemenangan ditanah dingin haroes kerdja, haroes keloear dari Indonesia wa adalah B.O. soeatoe perkoempoelani
hirkan doegaan sadja dalam hal ini.
dihormatkan,
jang
mana
oleh jang Moeda. I. M. ada mempoenjai discipline jang tertoea
diantara perkoempoelan
Penoetoep, dalam soal ini, kita njatakan hadlir lantas dibalas dengan berdiri.
jaitoe ledennja haroes j. doedoek beladjar. Boemipoetera disini.
si
:
Toean Sawi bitjarakan perkara nonpemerintah perloe melakoekan penjelidikan
Halogannja: membangkitkan keinsjafan,
Oleh sebab itoe, spr. soeka memberi
bagaimana doedoek perkara jang sebenar- cooperatie dengan mengoetip perkataan bahwa mereka mengakoe bernegeri dan sedikit nasehat. Soedah tentoe B.O, merasa
nja goena keselamatan segenap pihak koeminist Lou de Visser, katanja ra'jat berbangsa satoe, dan berbahasa satoe, girang melihat persatocan I. M. PerIndonesia itoe sebagai perkakas kaoem jaitoe: Indonesia
koempoelan j“ng toea-toea,
tetati
dan segenap golongan.
kapitalisten. Ia toetoerkan perbedaan perHaloean ini boekan akan merendahkan. dipersatoekan didalam P.P. P. K.I,
Sekarang, oleh karena kita soedah djoe- wakilan dalam raad-raad.
Haloean kita jang teroetama ialah: satoe
B. O. telah 20 tahoen lamanja,
tentoe
Njonja Samidin toetoerkan sikapnja negeri jang besar, bangsa jang besar, ja- telah banjak mempoenjai. pengalaman,
ga lakoekan penjelidikan sendiri dalam
perkara ini, dapatlah kita menjatakan, kaoem laki-laki terhadap: pada kaoem pe-| itoe: Indonesia Raja, dengan mempoe- bagaishana
soesahnja
perkgempoelanjakdberteFiak ,,haoes"" njai toedjoean satoe.
perkoempoglan orang-orang” toea' “akan
bahwa dalam artikel Swara Publiek rempoean jang
dan ,,boengkoes”
kapan ketemoekan seMereka mesti meinikirkan tanah airnja mendjadi Ga
2
e
Tt
itoe banjak perkara jang dilebih-lebihkan orang poeteri berdjalan didjalan raja. Ia
oentoek masa jang akan datang.
Didalam 10 tahoen lamanja telah'tang
dari j. sebenarnja oentoek menghinakan harapkan itoe kebiasaan jang tidak indahOentoek masa j. a. d. ditanam pera- perasa'an berbangsa-bangsa 'itoe. Saja
kan kebangsaan sendiri soepaja dilenjap- saan kebangsaan.
Soeltan.
oempamanja, orang Soenda, djika saja
Moedah-moedahan poetera dan poeteri doedoek dengan orang Djawa, saja tiada
Swara Publiekboekan toelis perka- kan.
Voorzitter moefakat dengan itoe sera Zaketijk sadja, tapi tamb ih dengan be- roean, dan harap perkataan .,haoes" dan Indonesia akan menjamboet Indonesia merasa orang Soenda.
Di Deli, «dimana bmjak pergaoelan
berapa nista dan maki, seperti Soeltan ke- .boengkoes" dilempar ke kali Moesi. Moeda,
Dibatjakan statuten I. M., jang mene- bangsa-bangsa, perbedafn itoe, tidak tedjam, pemeras tjara Sovjet di-Ruslandenz. (Perboeatan itoe sebenarnja
tidak baik, rangkan kedoedoekan dan toedjocannja.
rasa sama sekali.
dan perkataan-perkataan begitoe biasanja
Maksoed itoe akan disampaikan dengan
Ini soedah lama hilang.
Bagaimana poela djalannja nanti peme- tjoema didengar terhadap pada ,poetri" harga menghargai, dengan djalan madjalBetoel beberapa bahasa, seperti bahasa
rintah melakoekan penjelidikan, kita rasa »poetrinja“ Sa'oed, djadi poetri jang ang- lah,
peladjaran, Sport
dan soepaja Minangkabau ada berbeda, tetapi perbetidak berapa berlebih koerang dengan gon tidak pernah dengar omongan itoe. bangsa asing menghargai kita.
daan itoe tidak besar. Asal moelanja ba-.
Itoe perkataan ,,boengkoes" monopolinja
Didalam statuten itoe djoega ditentoe- hasa itoe satoe.
|
djalan j. kita telah ambil.
pendjoeal-pendjoeal obral jang artinja kan, bahwa leden dilarang mentjampoeri
Oleh sebab itoe, bahasa boekan menDjika djalan seroepa, maka biasanja »soeka sama soeka boleh bawa". Corr.)
pergerakan politiek, sebab ledennja masih djadi .halangan, kita akan bersatoe,
hasilnja poen akan seroepa.
Spreker-spreker jang lainnja ada toean- doedoek dibangkoe sekolah.
Sekarang anak-anak moeda jang merasa
toean H. Joesoef, Moehamad Sidik dan
Kita mesti menanam bibit perasaan di- itoe, kita, B.O., sebagai orang toea, mes
Abdulhamid.
dalam pergaoelan pemoeda-pemoeda, soe- rasa maloe.
Djam 11.30 vergadering ditoetoep de- paja diantara anak Borneo, anak Djawa,
Saja berseroe, moedah-moedahan tjita»
ngan selamat.
anak Sumatra, anak Celebes d.l.I. djangan tjita toean itoe akan kesampaian. Tj
—0—
tjatji-mentjatji.
tjita itoe djangan tinggal tjita-tjita, sadja.
Barang siapa jang masih tjatji-mentjatji
Minggoe boeat orang-orang boeta
Dalam pada itoe, djangan meloepakan
sesama anak Indonesia, biarlah dia akan perkara beladjar. Djangan bocang tempo
Vergadering B. P. P. P.
di Padang
disembar petir!- (tertawa rioeh).
pertjoema. Kebangsaan itoe, tiada tjoeSemangat pergeraSecretaris das Comite jang didirikan
koep dibitjarakan didalam soerat
r
kan diPalembang. disini, toean J.S.G. Disse, menoelis pada
Diberi kesempatan siapa jang akan ber- sadja, diomongkan sadja tetapi perloe:
Hari Minggoe tanggal 23 boelan ini B. Sinar Sum:
bitjara.
didalam perboeatan.
Vereeniging oentoek memperbaiki naP.P. P. telah adakan openbaar vergadeBarang siapa jang tiada bekerdja pada
ring bertempat digedong permoefakatan sibnja orang-orang boeta di Indonesia
Toean Ahmad
Marzoeki mene- waktoe ini, tentoe akan ketinggalan di24 Ilir dibawah pimpinan toean A. |. Pat- adalah pendirian particulier, didirikan rangkan: berbitjara seperti seorang dari
dalam perlombaar. doenia (tepoek tangan).
dan berdiri dengan dermaan.
ty, kata Pertja Selatan.
bangsa Indonesia.
Dalam jaarverslag jang ke 28 kenjataJang hadlir pada vergadering terseboet
Sebagai seorang diantara anak IndoneToean Dasoeki dari J.I.B. dan Natidak begitoe banjak seperti jang doeloean, n sekarang pada Instituut Bandoeng sia, spr. merasa bahwa persatoean itoetipij,
memoelai pembitjaraannja dengan:
karena politie keberatan dan tetapkan ada dirawat:
lah jang akan membawa madjoe.
assalamoealaikoem.
banjaknja jang hadlir tidak boleh lebih " Dalam Afdeeling bangsa Eropah 29
Doeloe diantara pendoedoek disini memJ.LB. dan Natipij menjamboet saudadari 250 orang, sebab menoeroet pemerik:
oi rang.
poenjai bangsa sendiri, seperti bangsa ranja Indonesia Moeda dengan: kedoea
saan "jari bouw-en woningtoezicht
itoe
Dalam Afdeeling Boemipoetera 240 Djawa jang terbesar.
belah tangan terboeka.
roemaftdikoeatirkan berbahaja.-Voorzitter orang.
Tiap-tiap” bangsa itoe mempoenjai perSepoeloeh tahben j. I. di Medan, amat
menjatakan merjesal telah kedjadian sekoempoelan sendiri.
djaoeh
bedanja dengan sekarang.
roepa itde, dan ta mengharap pada jang
Jaarverslag ke 8 dari Blinden-WerkTetapi keadaan Alam berobah. Dengan
hadlir soefaja dapat bantoe menjebarkan Inrichting di Ngawi ada memberitakan kodrat Toehan, sekalian mereka jang meDjika anak-anak poelang sekolah, ia ber:
apa jang dhbitjarakan dalam vergadering. djoemlah 206 orang boeta dan 20 anak- ngakoe berbangsa- bangsa itoe, sekarang main lajang-lajang dan mengadoe ajam.
Voorzitteh ada menerangkan bahwa se- anak jang dapat melihat membantoe orang telah bersatoe.
bih-lebih anak-auak orang kaja.
9:
bagian dari pendoedoek kampoeng ada orang boeta.
Spr.
memperingati
soeatoe
ajat
dalam
Tanah bintang boelan, jaitoe:
jang pro dan 'tegen sama apa jang telah
Al Goeran, bahwa tidak bisa madjoe
Toerki. Masa doeloe, Toerki itoe di- sesoeatoe bangsa. djikatiada bangsa, itoe
Vereeniging
ini
menerima
orang-orang
dibitjarakan oleh spreekster-spreekster dalam vergadering tanggal 9 Maart baroe boeta dari segala bangsa dan dari tiap- namai oleh orang Barat: Europa jang sendiri jang bangoen.
ini. Ia harapkan pada jang tidak setoedjoe tiap agama, dan apa jang mendjadi pen- sakit.
Oesaha itoe, boekan seperti membeli
Tetapi setelah menderitai kesengsa- barang, sekarang dibajar, sekarang -badan tidak bisa menjokong, tjoekoeplah ka- dapatannja, ialah dari contributie, pemlau tinggal awaskan sadia, djangan sampai berian-pemberian, subsidies dan penda- raan, jaitoe masa peperangan Doenia, rang itoe dapat diperoleh.
.
bangkitlah darah moeda. Dengan permendjadi rintangan. Se. plah vergadering patan dari werkplaatsen.
Spr. memperingatkan, bagaimana boleh
diboeka voorzitter menerangkan keadaanPendirian di Ngawi meminta tiap-tiap satocan pemoeda-pemoeda, Toerki jang
djadi
antara orang Mandailing dan orang
sakit
telah
mendjadi
semboeh.
nja : erakan keme:
di Philippine tahoen djoemlah jang besar. Pada doea
Batak
Bagi
kita,
bangsa
Indonesia,
mendjadi
berselisih, soeatoe bangsa jang
tahoen jang penghabisan, bestuur telah
masih
dekat.
soeatoe
tjontoh,
bahwadarah
moeda
itoeBagaimana boleh djadi medarah, hanja dengan kekoeat
setoedjoe akan memikoel ini.
lah, jang dapat memperbaiki barang se- reka
maoe berkelahi, sampai kesoerat
Toean Samidin, tjeritakan
kabar.
hidoep dalam abad 18 — 19, katenja di
Tahoen ini terseboet dalam program- soeatoe jang tidak baik.
mana tempat jang tidak merdeka disitoe manja akan mendirikan internaat boeat
Oleh sebab itoe, kita harap pemoeda
"Saja
harap jang moeda-moeda akan
adanja kesepihan,
tapi Na lkan moerid-moerid, karena berhoeboeng de- pemoeda jang doedoek dibangkoe sekolah dapat memperbaiki sekaliannja itoe:
m
keinginan merdika, dan ngan seloeroeh Indonesia akan menga itoe, segera akan dapat mentjapai, tidak
bangsa jang pernah kehilangan kemer- | sihil orang jang boeta itoe, maka mak- ada lagi perbedaan-perbedaan bangsa.
(Samboengan lihat lembar kedo:a

Sumatra.

perdjandjian, bahwa djika roeniah itoe
, soedah5 tahoen lag 1anja berdi.ci diatas dikaannja

akan

dapat kembali kemerdi-

“

itoe diharap

berhasil.

Kita mesti satoe.

pagiva

L)

C habar
(8

Interview

K ota

few babasahn kepada
ae orang-orang Tiong-

pad Jimm, Tk.

patang Ang
1

HN. dibela mati-matian.

hoa disini soepaja. me

, Toedoehan menjoesahkan economie

orang-orang

Soeltan
kita terima

soerat

'bersih habis-habis pada kita.
iltoe soerat ,.bocdek" semata-mata

maoc

bela

ocang

Betoel itoe ada soerat

.boedek".

......

pihak orang-orang
bersangkoetan.

Betoel

soerat

'boedek bagi kika kereta sampah Gemeente tempatnja,
tetapi dari soerat boedek jang diterima oleh ,.Oetoesan", ada satoe erti, bahwa tidak sekalian mamoesia dapat didongengi sadja.
Bahwa" boekan tidak ada manoesia jang .,asts€"
jang maoe mati matian
dengan kita, hinggaada
membela.
Kebenaran itoe tidak kemana perginja.

,

—0—

"Oewe titak wisa jalan."
Kemarin oleh politie dikota ini, banjak

Satoe perchabaran jang diterima oleh
Soeara Publiek tentang perlakoeanperlakoean
dari Soeltan Serdang jang
dikatakan kedjam,. terkoetoek, memeras
dll. terhadap kepada bangsa Tionghoa
dibilangan tanah Soeltan, hingga menjebabkan
tt. Kan dan Khouw Kim An
leden — Volksraad, menjampaikan pertanjaan
pada Regeering, hampir semoea
soerat-soerat kabar di Indonesia soedah
mengoetipnja. Publiek se-Indonesia, jang
soeka
berhoeboengan dengan soeratsoerat kabar, semoea soedah ma'loem bagaimana berat toedoehan itoe terhadap
kepada seorang Soeltan.

ditangkapi bangsa Tionghoa jang djadi
' toekang minta-minta.
Berhoeboeng dengan itoe, kemarin
ini terdjadinja ialah kare,Penang)
hari
Minggoe, kita soedah sengadja pertjoena mereka meminta-minta boekanlah
pergi ke Parbaoengan boeat mengloekan
ma oentoek pengisi peroetnja, tapi djoega
hadap Soeltan oentoek mengadakan inoentoek pembeli tjandoe.

“Apa lagi kebanjakan dari mereka kare- terview kepada baginda.

miskin disini, tentoe sadja mereka disana
diberi bekerdja jang sepadan oentoek
mereka.
: Ketika dibawa kekantoor politie, walau
poen sebetoelnja sanggoep berdjalan, tetapi mereka bilang djoega : "oewe titak

kabaran dalam Swara

Soal:

terbit
kabar
tama
Kim

nja

berhoeboeng

jang

-—-gj—

halnja dengan

boeat pengganti

roemah-

terbakar, kemoedian sesoedah

dimoelainja

bekerdja

mendirikan

roemah

Mesdjid dekat Poloniabrug
djadi sarang main toewok.

Ketika tocan roemah mengatahoci roe.mahnja .digoeit- gosit“ ia laloe mengambil senapang, dan menembak arah ke:bawah oentoek mempertakoeti.

—0—
makai merk ,.King
Cheong, &Co.
dahaeloe. ada memj
#oermah 'sepoe- 4 “Volksschool Gemeente kedoea.
jgn pintoe dipekan Perbacerpan..
L

jang

dengan

banjak soesah dari Toeankoe hingga mendapat teroes-meneroes keroegian
besar?

Djawab:

Kita tidak

orang-orang Tionghoa

al h itoe didirikannja “dengan pertjoema
Sekolah Gemechte jang kedoeasini
diatas tanah air kita sendiri. Baroe- baroe didirikan di Djalan Tempel, bahagi:
ini semoca

roemahnja

soedah

terbakar.

Ia hendak mendirikan kembali roemah-

—0—

Tadi

malam,

seboeah

sado

No. 622.

membawa seorang Tionghoa ke Tjinhoen-

njanstraat.

Orang Tionghga ini roepanja setengah

maboek. Sampai dimoeka seboeah Hotel
Tionghoa, sado disoeroehnja berhenti. Sipencempang toeroen, sisais sado
foeh mehoenggoe sebentar, sebab

menoekarkan

oeang

katanja.

sepandjang

kita, dikeradjaan

Serdang

disoeia akan

Toenggoe-

poenja toenggoe,
sipenompang
beloem
djoega datang.
Kata orang-orang jang ada disitoe, orang

Tionghoa itoe soedah poela menjewa sado j.lain.
Tak lama seorang opas laloe, sisais sado menerangkan, bahwa ia soedah ditipoe oleh orang Tionghoa ito? dan iapoen
dibawa kekantoor Politie, oentoek mene-

rangkan pengadoeannja lebih landjoed.

boekan soeka memperlakoekan
orang
dengan semaoe-maoe hawa nafsoe sadja
jang tidak mengindahkan ke'adilan, sebab
kita poen masih ada menaroeh sifat kemanoesiaan.

Dan lagi

poen,

sebagaimana engkoe

ketahoei, betoelpuen negeri ini dikatakan
dibawah perintah zelfbestuur, tetapi disisi

sepandjang ingatan kita, beloem per-

Leesg”zelschap.
Berhoeboeng dengan ini, oleh beberapa

orang

akan

mendjalankan

soeatoe

lijst

| oentoek
mengoempoelkan nama
- nama
"orang jang bersetoedjoc dengan iaksoed

pvengoet 10 pCt. dari sewa dan kalau
kedai itoe terbakar
mesti
diserahkan

lama cursus 1929-1930 ada 71 anak jang
ditolak, sebab kekoerangan tempat. B. dan

roemah kedai disitoe, tapi boekan diatas
namanja seniri hanja ia dirikan diatas nama kita. Ia boleh dirikan
roemah diatas
tanah kita, djikalau ia soeka
'memboeat
satoe perdjandjian dengan kita.
Dalam perdjandjian itoe kita akan ma-

kita, tentoe

perloe kita mesti tahoe berapa

begrootingnja. Nanti pada satoe masa jang
bakal ditentoekan berapa lamanja dalam
perdjandjian, kita akan teboes roemah itoe,
tetapi boekanlah tetap sebagaimana me-

noeroet harga

bgrmoela. Saban sekali 5

Akan tetapi sementarafperdjandjian itoe

masih dalam reka-rekaan kita, beloem lagi diambil

satoe

djalankan,

roepanjz

ketetapan jang mesti di-

Tengkoe

Pangeran

soedah menanda tangani satoe soerat keizinan bagi orang Tionghoa itoe bersama

tocan Controleur. Orang Tionghoa itoe
poen teroes memoelai pendirian roemah-

seberapa

jang

soedah

dipergoenakannja

an 10 pCt. dari sewa, satoe senpoen
mereka tidak pernah membajar pada kita.
Kita rasa mereka soedah sangat beroen-

/ jitoe. Djika telah tjoekoep djoemlah can- toeng selama ini tinggal disini. Mereka
“didaat leden, segera akan diadakan op- boleh mendirikan roemah-roemah kedai
kepoenjaannja sendiri diatas tanah-tanah
“#richtingsvergadering.
kita sendiri dengan tidak membajar hasil
2
'Soeatoe maksoed jang patoet mendapat barang satoe senpoen. Diantaranja ada
ndjangan. Pendoedsek Medan haroes jang soedah 20 atau 30 tahoen tinggal
disini, beloem pernah tahoe
rasa maloe. Didalam negeri jang ketjil beroemah
membajar hasil tanah.
kalau
| sadja seperti Pematang Siantar ada mem- mereka hendak mendirikanTjoema
roemah-roe" spoenjai societeit, tetapi Medan jang be"4 gini masjhoer tjoema kedai kopi jang ba- maa diatas tanah kita, mesti lebih dahoeloe dapat izin dari kita, sebab tanah teajak tempat memboeras!
tap kita jang poenja.
Kg
Ditempat-tempat lain, kalau orang hendak mendirikan roemahnja, tidaklah akan
Gadis jang akan didjoeal.
tanah jang vrij (gratis) sadja zonMevr. Koesoema Soemantri, dikoen- dapat
der membajar tanggoengan apa-apa ke“djoengi"oleh Pegawai Politie, memeriksa pada jang poenja tanah. — Disini sadja
dengan soerat njonja itoe kita ada perboeat begitoe.
Ef

advocaat dari Medan soedah djoega datang sama kita, maksoed soepaja kita bo-

30 pCt. dari assurantie kepada Toeankoe? leh loeloeskan permintaan
Djawab:
Segala kedai-kedai jang hoa itoe, tetapi kita tetap
Adapoen kita bertindak
djadi milik orang Tiongha disini beloem
pernah kita poengoet apa apa, djangan- baroelah moelai sekali ini.
Maksoed

kita berbogat

San
bahwa

itoepoen

beloem

diah Toeankoe menetapkan,
Toeankoe berhak bila:bila sadja

boleh membeli

itoe, meskipoen

kedai

soeka mendjucal toko

orang

a?

Tionghoa:

kedai itoe tidak

terboeka. :

'« Journalist Islam jang makan babi.

W.

soedah

masoekkan gambar.

grooting sekolah
ini.
Ongkos

f1.200.-

Gemeente

mendirikan

dari

Rengasweg

dan be-

jang kesloea

ditaksir

sekolah

Soengei

terseboet

tadi-

nja ongkosnja f 5.000.
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angnja,
ndjangnja, ti-

jang sekiai

dak oesah saja djawab, sebab toean-toean

Djauhari,

Djanin,

Ismail, roepanja hanja

tahoe menjeboet -onderwerp”, tetapi tidak tahoe, apa j. dinamakan onderwerp.
Mereka moengkir ada memboeat conferentie dengan saja, oentoek sama-sama

berlebih h meletakka
n

jang di

itoe. Sekolah

Toelisan

dah kelain

djabatan, djika Oetoesan pintangan.

Tioba'ah

t. Djauhari j. djauhari! dan

t. Djanin, mendjawab pertanjaan saja ini :

Bekas

seorang employe B.P.M.
Djika moela-moela toean tjela seseorang,
didalam soeratkabar tocan, toean
ditangkap.
katakan orang itoe kajanja dari berteranak
Toeroet oedjar D. Crt. di P. Berandan babi, kemoedian foean-toean terima voorsoedah ditangkap seorang Bandoeng nama schot doea boelan gadji dari orang itoe,
R. propagandist dari P.N.I. dahoeloenja dan seteroesnja: toean hidoep makan gadji
employe B.P.M. Ia diminta soepaja disoe- dari orang jang toean sindir berteranak
soel

dan ditangkap disebabkan

pada be-

berapa waktoe jang liwat ia tersangka
mengasoet koeli-koeli B.P.M. di Langsa

babi

itoe,

apakah

toean

sekarang tidak

boleh dikatakan makan babi?
«

soepaja staking.

»

.

mg

Siapa pendoedoek Medan jang tidak
mendengar dari
moeloet toean-toean
Pemboenoehan dalam sampan.
Djauhari dan Djanin, bagaimana kata-kaDihoekoem
15 ta- tanja jang tidak termakan oleh andjing
hoen.
terhadap kepada toean-toean Alinaviah
' Beberapa minggoe jang laloe, kita telah dan toean Tengkoe Soetan Martoea Ramoeatkan dalam Sinar Deli tentang satoe dja, ketika Oetoesan ditoentoet oleh ke3
pemboenoehan jang terdjadi dalam
se- doea toean-toean itoe,
boeah sampan di Tandjoeng Balai. Jang | , Tetapi bagaimana. sekinng? O, itoe
orang
soeterboenoeh ialah seorang perempoean ournalisten hidoep
ng
jang majatnja kedapatan dibelakang hos- dah di ,,anoe” kannja. Taka
mentaliteit? Inikah boedi
pitaal Landschap jang baroe disana.
,
Lebih djaoeh
dapat
kita kabarkan, jang senantiasa dioetjapkan oleh toean
bahwa pada hari Djoem'at jang baroe tocan-toean bermanteliteit ,,toelen” itoe?
laloe Kerapatan Besar Tandjoeng Balai
Toean Djanin, melanggar auto pasirnja
soedah memoetoeskan perkaranja.
Jang djadi pesakitan ialah seorang jang dapat dibeli dengan tekenaseptasi di
Boemipoetera nama Ripin asal dari Ta- mana katanjasaja boleh djadi kneck. Apapanoeli. Bermoela sangat sedikit harapan kah sangka toean jang terhormat itoe, saja
akan mendapat siapa jang djadi pemboe- soeka bekerdja pada seorang Islam jang
noehnja, sebab tanda-tanda dan
ketera- hidoepnja dari orang jang doeloenja dingan sangat soelit diperolehf dapat dikoeat akoenja makan babi!
Biarlah dikatakan saja tidak mempoekan. Tetapi dengan sebab ketelitian politie,
njai
mentaliteit, djedjak toean-toean itoe
maka pemboenoeh
itoe dapat
djoega
tidak
saja ikoet.
ditangkap.

Bermoela ia moengkir akan perboeatan-

Toean Ismail jang maoe djadi perisai,

boleh memikir-mikirkan toelisan ini.
Medan, den 7 April 1930.
baroelah ia mengakoe bahasa ialah jang

nja, tetapi sesoedah didesak oleh politie,
memboenoeh

perempoean

itoe

dengan

sebab tjemboeroe.
Dimoeka Kerapatan Besar ia mentjoba
meringankan
alasan jang

dosanja
dengan
alasantidak dapat diterima oleh

hakim, Achirnja Kerapatan memoetoeskan
hoekoemannja dengan 15 tahoen pendjara.

Atas hoekoeman
lagi.

ini

ia minta

gratie

9g

Saparie.s

Dari medja Administr
Toean-toean:

4

Tjoeng Kin Kiat dan
Tandjoeng Balai. «

Mohd.

Kiriman dan pesanan toean sama
kita, kami soedah terima. Sajan

Beberapa bakoel ikan gem-

dapat lagi kirimi courant kita itoe

boeng kena straf.
dari no. satoe.
orang TiongKemarin pagi, sebocah auto B. K. 1803
Kami nsoejai kami kirim ke-adresyt
:
keberatan.
pada K. M. 24 soedah masuek parit. Au- toean Sinar Deli, hari ini, harap: terima des
seperti itoe, to itoe penoeh bermoeat beberapa bakoel ngan menjenangkan.
3
ikan gemboeng jang masih basah lagi.
Adm.
demikian, ber- Semoeanja soedah terboeang keparit,-se-

hoeboeng dengan sebab Pemerintah se- bab terbalik itoe.
Beberapa lama orang memoengoeti i
laloe mengatakan Perbaoengan ini kotor,

Crabar Kawat,

itoe kembali dan dimasoekkan
kedalam, bakoelnja. Tetapi auto i
Oleh sebab kita poen ingin akan me- pai sore hari, beloem djoega di
ngatoer negeri Perbaoengan ini dengan ar dari dalam parit. Sedang
baik dan bersih, tentoe kita patoet tjari boeng jang sekian banjaknjf
tidak teratoer dengan betoel

djalan soepaja diperoleh oecang goena
belandja mengatoer sesoeatoe jang perloe.

toeroetlah kena straf diparit,
jeane

INDONESIA.

Aneta Radio.

koe apOeN

soedah mendjadi

.

enoeroet tilikan ki
n
ini
Hoeboengan telefoon
Kita poen ada mempoenjai keinginan,
Radio dengan Bern.
soepaja negeri Perbaoengan ini teratoer mendjalankan auto terlalfe kentjang paBetawi, 5 April. Tadi'malam dikantoor
dengan .baik dan rapi, sebagaimana se- da djalan jang kebetoey
4
n berbelok disitelefoon Betawi soedah berhasil dengan
socatoe negeri jang diatoer oleh sesoea- toe. Oentoeng bahaj,

fidak lain dari sebab ker sedadlaniat

toe
Gemeente.
Tetapi kita tidak ingin
soepaja Perbaoengan ini diatoer oleh satoe
Gemeenteatau poen Negorijfonds.
Kita
soedah kasih satoe pertjobaandengan Loeboek Pakam, dimana ada berdiri
Negorijfonds. Petak Sp eroee Ja
an
kita, kebanjakan
dari pendoeTentang bajaran dari assurantie jang
sehat
mengeloeh menjata30 pCt. mesti diserahkan pada kita, dji- ser
kalau kedai terbakar,
pernah kita terima.

NEGERI,

'se4
,.Octoesan Soematra"'.
belah Timoer Medan ini. Dibahagian in 7|ternjata banjak anak-anak jang perloe adres saja, doea kolom”

maoe pakai tanah itoe, kita tidak izinkan
lagi ia mendirikan roemah disana. Sebab
dengan keras ia meminta, kitapoen soeka kaboelkan baginja mendirikan roemah-

nah ada pentjegahan dari Bestuur Euro- oentoek roemah itoe.
—0—
Tapi toean Controleur menjatakan
pa pada kita tentang sesoeatoe peratoeran
bahwa
King Goan Cheong tidaksoeka
kedai-kedai
orang
Tionghoa
disini
jang
Leesgezelschap Indonesier.
terima ganti keroegian itbe.
kita
soedah
perboeat.
Diantara beberapa golongan Indonesier
.
Soal: Benarkah sesoeatoe kedai jang
“ dikota ini sekarang, timboel soeatoe pemBerhoeboeng
dengan
hal ini, seorang
djadi miliknja orang Tionghoa, Toecankoe
bitjaraan akan mendirikan soeatoe Leesgezelschap.
Dalam soeatoe kota Medan jang sedjaja
ini, dimana tiada sedikit didapati Indonesier jang djaja, tetapi tiada mempoenjai

akan

mendapat peladjaran disekolah. Boeat se-

kita

kita selamanja ada berdiri ' Europeesch roemah itoe dengan memakai soerat keBestuur sebagai wakil Gouvernement izinan jang dilocar tahoe. kitai Tentoe samendjadi pemimpin kepada djalan jang
kita tidak merasa senang, sebab perbaik menoedjoe keadilan. Kita beloem dja
djandjian kita dengan orang Tionghoa
pernah memboeat
sesoeatoe peratoeran
itoe,. baroelah dalam reka-rekaan sadja.
jang mendatangkan keroegian besar teItoelah sebabnja kita kasih tahoe sama
roes-meneroes terhadap kepada bangsa
toean Controleur, soepaja
orang Tionghoa
Tionghoa disini.
itoe dilarang meneroeskan pendirian roeTidak
pernah kita
paksa orangorang Tionghoa
jang djadi eigenaar mah itoe.
Tentang keroegiannja biarlah kita bajar
kedai membajar wang boeat kita sendiri,
dan

Soerat

djoega

nja diatas tanah itoe. Sebab

ini, maoe poen di Kota Perbacengan ini tahoen akan dipotong” harganja (afschrijsampai tjoekoep diatoer ke'adilan.
Kita ving) seberapa jang patoet.—

Nasib sais sado.
.

bahwa

disini ada mengi-

tim rekest seperti itoe, dan

Simaling laloe mengamboer melarikan pengetahoean

diri.

tahoe,

PEGAWAI

Seringkali, kita lihat, bahwa dibangkoe - Diangkat dan ditempatkan di Loeboek
bangkoe jang ada dimoeka mesdjid ter. -|Pakam mendjadi — djoeroebasa Voor
seboet, atau poen dibawah kflong, orang. -|Inditrs pada Landgerecht di Medan,
orang jang bermain toewok.
Abdoel Kadir tadinja crani pada Hoofd
Kita heran apa sebabnja
pengetoea der Voor Inditrs disana.| mesdjid itoe, tidak soeka melarang orangDiangkat
mendjadi 'maandgelder pada
urang pendjoedi itoe djangan bermain di- Gewestelijkkantoor di
Medan,
A.R.
sana, toch mesdjid itoe didirikan boekan- Kooderingsclemens.

soekkan satoe voorstel, soepaja darisewa
Baginda menerangkan soedah djoega roemah kedai-kedai iang terdiri diatas
wisa jalan” dan dengan betja mereka dipernah membatja perkabaran itoe, tetapi tanah kita itoe, nanti dikeloearkan sebagian
bawa djoega.
baginda merasa semoeanja itoe ada pi- ketjil oentoek kas-negeri. Berapa procent—0—
tenahan dan memberi maloe sadja pa- nja jang mesti dikeloearkan, beloem diMaling ditembak Di Soekaradja.
danja, sebab apa jang tersiar itoe, dja- tetapkan, sebab sedang direka-reka baroe.
Malam kemarin, tiga roemah di Soeka- oeh meleset dari doedoeknja perkara Kita tidak ada memboeat ketetapan 10 pct.
radja telah ditjoba akan dimasoeki oleh jang benar.
Begitoepoen pasal 30 pct, dari assurantie:
maling.
Disini kita moelai madj»ekan
perta- itoe, bila roerhah-roemah itoe terbakar,
Moela? kedalam seboeah kandang auto njaan-pertanjaan dengan .menjoesoeli sa- beloemlah ditetapkan.
maling itve masoek. Ketika diketahoei toe-satoe pasal dari perkabaran jang terKepada aannemer roemah itoe ada kita
orang, beliau lari. Kemoedian ditj»banja siar dalam Swara Publiek itoe:
perintahkan, soepaja ditetapkan dahoeloe
be,menggoeit-goeit“ djendela roemah Habib Soal: Tahoekah Toeankoe, bahwa
taksiran belandja (begrooting) mendirikan
Alwie. la mengambil langkah seriboe ke- berapa banjak orang Tionghor
disini roemah itoe. Karena dalam perdjandjian
tika diketahoei jang poenja roemah.
(dalam pegangan Toeankoe)
mengirim jang kita hendak sorongkan kepada orang
Roepanja ia beloem poetoes harap. rekest pada wali-negeri, sebab ditanah Tionghoa itoe, akan dinjatakan bahwa
Rocmah toean Datoek Katan dikoen- pemerintahan Toeankoe soedah tidak ada roemah itoe boekan didirikan diatas naGjoengi poela oleh tamoe jang tidak di- lagi ke'adilan, sebab mereka mendapat manja sendiri, tetapi didirikan atas nama
'eendang itoe. Disini hampir
ia ,,disoedahi".

—0—

itoe, controleur memberi perintah boeat
stop pekerdjaan itoe, sedang kepada Tengkoe Pangeran orang Tionghoa itoe soedah kasih tjak thee 1500.—
Djawab: Sebenarnja doedoek perkara itoe begini: Seorang! Tionghoa jang nja oentoek berdjoedi, tapi ialah oentoek
soedah lama berdiam disini berkedai me- ber i'badat.

diSoerabajaitoe, hingga soerat-soerat
soedah sama mengoetipnja, teroesebab toean-toean Kan dan Khouw
An soedah madjoekan pertanjaan

pada
Regeering,
perkabaran itoe.

Bagaimanakah

kan, roemah,

,

Publiek

membajar

(retour Commissie) poekoel

seorang Tionghoa jang katanja
28 tahoen tinggal disini, dan soedah dapat izin dari Tenkoe Pangeran mendiri-

Dengan senang kita telah diterima dina malasnja sadja bekerdja, sebab soeatoe
apa poen tak ada jang-koerang anggota- istana.
Sesoedah dipersilakan doedoek, baginda
anggota badannja.
apa hadjat kita datang
bab itoelah makanja dimana- mana bertanjakan
ada peminta-minta itoe jang disangka bi- menghadap.
Bermoela kita tjeritakan tentang persa djoega lagi bekerdja dibawa ke Commissariat van “politie atau djoega keroemah

memper ta

te,

kepada Toeankoe, baroe Toeankoe kasih Orang-orang ini terdiri dari orang Djawa
izin bagi mereka mendirikan -sesoeatoe dan
Tionghoa.
Ada . djoega

(imati-matian kepada nir Hassan Noel Arifin.

"Kita tertawa terima itoe soerat. . .
. Demikian ,.Oetoesan,, tertawa.

mesti

imat

11, dikepoeng oleh Veldpolitie oleh berbagai-bagai bangsa, hari-hari dirondai ojeh Politie, mengapa orang jang
hendak memboeat pendjoedian besar, dan
kedai ?
.
terdapat — djoeara-djoeara
djoedi dari akan meroesahakan kelakoean anak-ariak
Djawab: Itoe ada bohong sadja. Kita Medan j. datang kesitoe.
jang masih dalam sekolah tidak diberi gantidak pernah berboeat begitoe.
djaran.

dinista dan dimaki.

Penjelidikan pada
Tionghoa j.

Tionghoa:

Tjak-thee

ma party sendiri, bermain dengati:se-t

hatikan si /keadaanPolitie,jang
ini? Kamyharoes Madras
Penangkapan itoe' dilakoekan kira-kira soeatoe Kampoeng jang ramai didoedoeki

kepada
7
. Banjaknja jang tertangkap itoe,
Soal: Adakah Tbearlkoc. memaksa|Paltie
kira-kira 20 orang.

mahnja

bangsa Tionghoa.

“Antara lain-lain, . Oetoesan Soematra" hari Sabtoe
menoelis:
Ini hari

an

.
Toer |di “asik berdjoedi, “telah "ditangkap oleh

amen Gie

laa bela

padi -

9

f bertasloep,

ai

roematinja | sah,

kan keberatan atas beberapa peratoeran
jang
dipikoelkan pada mereka. Lebihlebih
lagi pendoedoek pada sesoeatoe
Gemeente, banjak lagi jang merasa ke-

beratan

atas. roepa-roepa

ditanggoengkan

padanja.

(Ada Sat

pikoelan

maoet

tidak

ada. bagoes, akan pertjobaan bertelefoon Radio
dengan Bern. Dari pihak sini jang berbi-

Penenang
saudaranja korea
ier dari co
2
sulaat Biber dan 'dr. Scheibener

, Iter dari Helvetische

i sebelah lagi “ialah “directeur Zwits
Dengate dan Pontren aa
ilet. Jang belakangan
eng

ibahwa

sesoedahnja

berlakoe

bitjara ini, akan dilakoekan poela p
tjaraan dari Bern dengan Riode

n
o

'djoekan soerat pertanjaan kepada Regeenba tantang kebenaran chabar dari pelaTian 45'orang

#esorocororo.o

serdadoe Ambon jang beloem

berkawin di Magelang, dan bertanja apa-

kah sebabnja mereka lari,

Penjakitnja mej.
Bakkering.
Betawi, 5 April. Keadaan penjakitnja
mej. Bakkering soedah bertambah baik.
Beroleh
Buitenzorg,

5 April.

hadiah.

Beroleh

hadiah

@
“

Dizaman tjepat kaki ringan tangan
perloe
MESIN TOELIS,

»

4

Soeatoe peiakan, dag (bergoena

3

ABD

cherche.

Re-

Opium

dari

Perh oeboengan
oedara
Nederland
Indonesia.
Haag tanggal 4 April

Dari Den

Balistraat No. 6.

Kboen boerpeti kaoem meudagar,
ja!

Siapa

sadja,

tjepatan sepoeloeh

&

malam bga kat) Salam anto Ming-

.

H

diadakan .—Bap iag
Pai . sa eausekola.

Medan kita

bisa ?

Diloear

kota

kirim dengan

&

moeda

San kemaoean orang zaman se-'G,
n

rembours.

M
E

A
R

D

E

A

N

M

A

M

PI

R

K

E

TOKO

LAIN

doea boelart boeat examen.

(1
&

Keterangan
talah pada

lebih djaoeh

min-

?

DATANGLAH

H

The Methodist. Typewritingschool

Menoenggoe dengan hormat. g,

0

ELOEMNJA

djari.

tocan-tocan

pa toea "datang “beladiar pada
Tempat beladjar diboeka siang

karang dan sedia kain-kain.”

&

moestit

Ditariggoeng bagoes serta pas »
potpngannja menoeroet model ?
8

&
?

Diselakan

SEB

W

ee denganke

memaka!mein

4

?

Recherche. 4
Semarang, 5 April. Adjunct Hoofd Com- &
E. F. ?
missaris Politie di Solo, toean J.
Meulemans, soedah diangkat tetap boeat
hoofdinspecteur

W A 1 | D

$ Toto Ne 106 2x Metal. $

Opium

djadi

U L

Kicermaker

@-

hadiah bintang dengan titel Ridder in de
Orde van den Nederlandschen Leeuw,
Raden Adipati
Ario Sweroadiningrat' (4
regent di Djombang.
?
Hoofdinspecteur

?

Bersai ngan

Harga

.Semoea Modernetija Sekarang.

? Boekannja omong kosong, “dan
? boleh. tjoba bikin pakean sama
» ini adres jang soedah terkenal:

Kapiteinsweg 9 Medan Telefoon 1394.

N

,S

000000000000040

U

DOELOE

dika-

watkan! bahwa K.L.M. soedah minta di-

ahosetas.kenada Werkspoor:seboeah kapal oedara mekgeroet rantjangan Carley,

ca

jang dibelakang Wari akan dapat dipergoenakan boeat dienst di Timoer. Kapal
oedara itoe akan dapat membawa post
600 K.G.

PERKAKAS

“Tidak

ADJAIB.

Apa

ini?

kalah pandainja dari Dokter.

Orang mengira bahwa dalam boclar
September dienst itoe akan dapat dimoelai

di Indonesia ini.

ADVERTENTIE
000000000000000

- PEMBERIAN TAHOEAN.
Dikasi taoe kepada

dapat:
Satoe tong

dipakai

mb

(automata

dari tembaga

boeat

spuiten),

barang siapa menmembpenoeh

koeman-koeman Tembakau, kepoenjaar
Onderneming Namoe Trassie jang dibawa
dengan motor dari kantoor Deli Maatschappy-Medan, ke onderneming Namoe
Trassie-Bindjei tanggal 3 April 1930:
akan diberi' Present:

f20.- (doea poeloeh roepiah).
Boleh bawa dan minta kepada

.

000000001000000

Soeatoe pekerdjaan FOX jang besar, dengan titel

Inilah satoe perkakas jang dinamakan Electro Sathy Apparapus, socatoe penElectro. Soeatoe perkakas electrisch, jang dapat me-

1 E A

seperti ngiloe-ngiloe, tidak enak tidoer, dan

badan

penjakit di dalam

5

film bitjara jang paling baroe.

Satoe

njemboehkan

Bangkattanweg - Bindjei.

64

Moelai hari Saptoe 5 April dan malam berikoetajas'
dapatan dari Mr. Noishiki

IBRAHIM.

DELI-BIOSCOOP
I E

l X

D

| N

R T S

bisa dipanggil dilain tempat, tentang bajaran boleh berdamai lebih doeloe.
Dan sedia mendjoeal mesin itoe, ketjil dan besar.
Tanjalah keterangan lebih djaoeh pada:

62 '

Hakujindenryoin

K: NAITO.

“

3 Prins Hendrikstr.

Tgl. No. 1177. Medan.

000000000000000

,Memberi pertoeloengan".

Awas!

Obat ,,Gumbira“ moestadjab dan moedjarab menjemboehkan penjakit Boernoeng ,Ajam“ dan Itik".
Disebabkan soedah banjak mendapat
soerat poedjian, jang itoe obat Gumbira
betoel bisa menjemboehkan penjakir Boernoeng ,Ajam“
Sebeloemnja hinggap penjakit ,Ajam"

kirim.

ongkos

Boleh dapat beli

jang baroe, selamanja

SIN

pada Agentschap Volkslectuur (Balei Poestaka).
&
”

topi dan bermatjam-ma-

TIONG

KOK

Tiong Yong Hianstraat No. 48 —

Mohdlin

MEDAN.

Singing and Dancing Feature. Paul Sloane Producrion

:

MEDAN.

Bioscoop

0000000000041000

Penoeh dengan pemandangan indah. 200 Orang toekang njanji toekang
tari acteur dan actrices.
Soeara merdoe dengan njanjian jang menarik hati. Pemandangan dalam

Onderneming

pesta kawin. Drama jang sedih dalam peri pengidoepan satoe familie bangsa
Neger. Semoea menimboelkan soeka bertjampoer sedih.
'Tjoba persaksikan sendiri!

—

Awas !

10.000 LOTEN TERDJOEAL DI DELI!
APA DELI BISA TANGKAP f 150.000?

Moelai

Toean-toean jang ingin mempoenjai wang banjak, .ini
ini waktoelah ada djalannja.

bon di

Persediaan tinggal sedikit lagi.
Toean

pesan

ini

Filmnja disediakan

|

hari, ada

M.K.

adakan

sama lampoe

TOKO

Electriesnja.

dan J y auto"

lain-lain. .

S

,

ai &

Lampoe

Electrisch boeat keperl
eperioean

KATJA

MATA

(IJIN TONG & Co, er No 3— MEDAN
Menjediakan segala roepa katja mata.

AUTO

J

Pasar: Malam.

dan kedoea 9.30.

dan barang klontong

jang kotjak-kotjak dan ramai.

Dan djoega ada mempersewakan: VRACHT

KASIMAN

—

Ini

,,Bioscoop” (komedi

Pembajaran direken paling moerah atau boleh berdamai.

| 1ebih baik dari besok!

Pertoendjoekan pertama poekoel 7

oentoek keperloean kebon-ke-

kita soedah

gambar) sewain compleet

Tjoekoep kirim Postwissel sadjaf 12.50.— Lot kita akan
kirim per Aangeteekend.

51

Awas !!

dari sekarang

Oostkust,

All-Talking,

Movietone

Fox

Scene from “Hearts in Dixie”"

Ia

Moskeestraat No. 44.

Telefoon No. 566
63

sedia bermatjam-matjam

ng

Lain

toko

Sanggoep periksa katja mata jang tjotjok oentoek ke-

ad

sehatan mata toean
- toean

”

dengan

Boleh

Keterangan boleh tanja sama:

BIOSCOOP ONDERNEMING
merk : THONG
Makaustraat (dibelakang

& Co.
Royal Bioscoop)

Telefoon No. 491 — Medan.

2

Per botol Bier franco Medan 4 f. 1—

satoe

ta
tidak

oesah

Djoega

keloear

sedia

oeang.

Keoentoengan

- barang klontong
barang

ongkos

toekar

tjotjok
besar

pertjoema.
kata

lagi

n
- toean.
bagi toea

Roeat beli banjak

Menoenggoe dengan hormat.

ML

jang

dengan

kita kasi rabat jang pantas.

35

tnya

N

Inilah

dan moelai
tjam warna menoeroet model tahoen 1930. Seperti topi Helmhoed dan Viltenhoed,
dari topi anak sampei topi orang toewa, lain dari itoe sedia djoega banjak barang-barang
kelontong dan sanggoep membaroei topi jang soedah toea dan kotor.
Menoenggoe dengan hormat,

sei

boleh

(on

“diakan satoe atau 2 botol.
Sedang dari lain negeri telah banjak
Mendapat pesanan obat Boernoeng ,,Ajamy"
jang terseboet.

A

sc-

baik lebil dahoeloe

toean,

Toko dan Fabriek

Men

ditempat

Awas!

dvertentie MANDAILING. HOTEL
"Awas .
|
Pentjoeri!

SIBOLGA

TOKOTIMBANGAN
merk HAP LIE Telefoon No. 998
di PACHT STRAAT 29 MEDAN (Dibelakang toko

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

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

toean,

malam.

terdjaga

Makanan

dioeroes oleh pelajan-pelajan dengen

Selamanja

bersih.

'Tetamoe selamanja diterima dengan boedi manis !!
Tarief sewa kamar

moelai

dari £. I-—

f 2.—

keama-

nannja.

PARTICULIERE
NACHTVEILIGHEIDSDIENST
Oudemarkt. 7 — Medan
Telefoon 992

Menoenggoe dengan hormat
BONGSOE
N
AE
MA:
Eigenaar.

1

Directeur: MULLER MASSIS

ada sedia

roepa - roepa:

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

f 2.50 dan f 3.—

satoe malam.

oleh oppas

Tertangggoeng

Bombay - Besar)

Ada sedia goedang auto oentoek passagiers. Kamar mandi dengan
air bersih dari waterleiding.

3

32

40
Belawan

(empat
poeloeh. tahoen)
,
.

Telf. 42

““—-

FIRMA HADJI MOHAMAD TAIB & SONS
Medan

Paleisweg Soekaradja.
Telf.

Atapweg

1119.

BERDAGANG

|

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

oleh Fabriek

N.V.S.H.M.

Telah

|

harga jang sangat moerah dipada toean-toean dan angkoe- ||"
datang ditempat kita jang terdiatas boeat persaksikan sendiri.

atau diborongkan | |

2.

Advertentie toean pada

MH ,SINAR

DELI” B

—

54

N

Toko Katia Mata Jang Termasihoer.

G

G

S

E

MEDAN

—

Telefoon Nos. 403 & 567.

N

E

Toapekongstraat 16

boleh berdamai harganja.

Awas Batja Teroes.

Jang poenja fabriek

are
W

banjak

Pakai toetoep lak merah di
kepala botol.

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

Menoeggoe dengan hormat.

masoekkanlah

Pembelian

SERA

1. Pakai toetoep kaleng merah
dikepala botol.

|
|

partij

dan

Ne

Diagalah tjap jang toelen, jaitoc:

satoe

Berlangganan

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

KETJAP TJAP MATAHARI

dengan
barap
angkoe
seboet
42

2

Semoea

tanggal 9 September 1923,
falah

Singapore,

Anak kajoe, bamboe Siam, atap Nipah
dan Jain-lain.
Moelai dari sekarang sampai 16
April 1930 kita ada djoeal moerah

mendapat poedjian (diploma) dari

PASAR MALAM MEDAN

dengan harga moerah.
|
Djoega selamanja kita ada persediaan
kajoe laoet, roepa-roepa
oekoeran.

No.

Tjanting - minjak, Tjanting- soesoe, Timbangan £
rika merk Fairbanks, 200, 250, dan 300 kilo. B4toebatoe besi dan Tembaga.

termasjhoer teroetama di Soematra Timoer

Moelai
mata

ini hari

jang model

kita

baroe.

baroe

terima

Perkakas

perkakas boeat pereksa

ini kalau dipakai boeat perek-

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

PI
—.—....—«

Dan

djoega

siapa-siapa
kasi

moelai

toean-toean

persen

satoe

1

Maart

jang

pasang

sampai

31

Augustus

beli katja mata dari
katja, matjam

mana

1930

kita akan kita

jang toean-toean

soekai, djoega nanti perkara onkost memasang kita vrijkan.
Siapa-siapa

Waktoe

jang

toean-toean

jang penglihatannja

koerang

terang,

soeka tolong pereksa dengan tiada memoengoet onkost.

Menoenggoe kedatangan toean-toean
dengan hormat.

tiada berbahaja

KIE HOEI SENG & Co.
Toko

DJOEGA FERLOE
ORANG MENDJAGA DIRINJA.

SE

meroegikan

Sa

—

pada

Ndak

Anggoer

EP FE
lama lama

obat

NENEK
SEAT
djzdi sangat berbahaja

Tjap

Boelan

antero tempat dan gampang

ada tersiar
dibeli.

Hoofddepot:

POO

dda,

Kalsumoesim penjakiflekas beli
soepaja ajangan A/goaa.

Orang perampoean waktoe
boelannja datang peroet medan
kepala
rasa -moeles,
pinggang sakit, kaloe tiada di openin

Tjoema

,

Doelan HuNgifer
eroapbal
analagonnya

kewarasan

THAI

FOO

Telefoon No. 789, Postbox

SENG KIE
No.

No. 1297

»

Em
Pesanan
tg
”

poetjat, badan le-

No. 24
TELEFOON
MEDAN.

Gigi.

- Dispensary

114, Kesawan No. 61, Medan.

di

090000000010 00000

00000000000
,

TOKO OBAT & AGENT MECCA GANGERS
O

In

NAWAWI

S.M.
55

PADANG

AEBMANDILI

BOELANWEG,

MEDAN,

O.K.S.

—

Apa
Wallah!

Anna

Inta Boeloem Taoe?
willan

njan

nafsoe, kafan inta poenja
Hidjazi itoe obat njan

Harga

betoel sadja, kafan inta ada rasja koeran
tenaga ada kocran, lantas makan
betocl-betoel moedjarrab dan

Safoef
'adjaib!

per blik f. 0.80.
Agenten:

Badoe Alip Loebis, handelaar koepiah, Kesawan,
Hadji
Hadji

Medan.

Sjamsoe'ddin, Hotel Sipirok, Sipirok.
Ismail, 2 Oudemarkt, Medan.

Hadji Ismail, handelaar Onderstraat, Tdg. Balai.
Siddik Marah Baginda, Kota Nopan Mandailing.
Soetan Kadli 'Alam, Pakuntan Lombang, Moeara

Sipongi.

Tjan Giok Soon, Tapa' Toean, Atjeh.
Lebai Aman, handelaar Paroepoeh, Labocan Roekoe.
A. Mochdan Sahaboe, Mandokemai, Bandjarmasin.
Mohamad Taris, handelaar Kandangan, Borneo.

Ahmad

26

Nawawi, Main Road, Batu Gajah, Perak.

S, M. NAWAWI ALMANDILI

00000 oocorookorass0se

LA

(

06

Moeka

-

en Toekang

000000000000000000000000

Demang

LUITENANSWEG

0000000000000000 000000000000000000

-

Katja Mata

laoet, dengan tidak mengindahkan monopolie Gouvernement.
Dengan inilah di-

No. 32 Senen 7 April1930 — 8

| Lembar

oendjoekkan pertama kali ,,satya giaha”
atau tanda anak negeri tidak soeka sama
pemerintah.
5
Didalam pada itoe soedah tiba satoe
pasoekan politie bersendjata dekat tempat
itoe,

Zoel'kaedah 1348

Tahoen ke I.

DJERMAN.

Apanja roesak mesin toelis. Djangan soesah. Djangan goesar. Moelai ini
boelan kita terima oepahan teparatie segaia keroesakan tesin toelis dari segala
merk. Toekangnja djempolan, Soedah lama dalam practijk. Harganja pantas.
Boleh -berdamei. Boeat sementara terima pekerdjaan di kita poenja Drukkerij sadja.
PITA MESIN TOELIS matjam-matjam merk dan roepa-roepa besar. Kita

selaloe sedia djoeal. Harga sedang.
OEPAH TJITAKAN.

kedoea.

Kawat

York

satue

penerbangan

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

da

tetap aka:

Rubberstempelmakerij & Reparaticatelier Schr'jfmack-ine.

Laoetan Besar Atlantiek terdiri dari cmp3

'Telefoon

kapal terbang.

1300.

33

Dari pihak Djerman akan menjediaka:
doea boeah kapal terbang jaitoe ,,Gra!
Perang saudara. Zeppelin” dan seboeah kapal oedara jang
Contract kali AmsSjanghai,
4
April.
Menoeroet kabar jang terkentjang jang sekarang tengah diper
terdam.
boleh dipertjaja sekali dalam Provincie bocat, sedang doea boeah lagi akan diDen Haag, 4 April. Sepandjang kabar, Yunnan seboeah kota dan beberapa doe- perpoeat olen Amerikaansche Zeppelir,
bahwa Cowmissaris gedelegeerd Parijs soen soedah diserang dengan setjara jang Mjj.
dari Societe de Potasses, jaitoe seorang boesoek sekali, karena mereka pendoe-

NEGERI

Leter baroe. Perkakas baroe, Tjoba

berkeperloean kertas-kertas dan perabot-perabot ke-

diatoer pada tahoen dihadap ini melaloc
boeah

baroe.

STEMPL letter Latijn, Arab, roepa-i roepa bentoek dan model. Panggil sadja telefoon 1300. kapan

Penerbangan Zep
pelin
melaloe'
laoetan besar,
New

Mesin

pada 'adres ini, apan berkeyerlozan, Harga menjenangkan.

Berlijn, 4 April. Menoeruet kabar

Chabar

Reparatie Schrijfmachine.

TIONGKOK,

BELANDA.

Gerakan pemoeda-pemoeda.
———Jong

Pelaboehan Eropah tempat toeroen iaambtenaar Pemerintah Perantjis, dan se- doek disitoe tidak maoe membajar atau
lah
di Sevilla, tambangnja lipat doea kali
Antorang ambtenaar Kali Maatschappij
tidak sanggoep membajar wang jang di:
tambang “kapal biasa,
dari
membatjakan
telah
werpen sebenarnja
minta kepada mereka.

Clebes, Jong Soematra, Pemoeda
Jong Java dikoeboer!
Indonesia Moeda lahir!
ME

Aji

-

Indonesia,

AA

Lamanja penerbangan dari Amerika-ke
Manoesia-manoesia itoe disirami de- Eropah ada doea "hari dan “poclangnja
Openbare vergadering di Medan.
hingga
tangani oleh ,hoofddirectie itoe,
ngan minjak tanah dan. kemoedian dibatiga hari.
dengan sebab" dilawan dengan alasan- kar sampai mendjadi aboe.
(Samboengan dari lembar pertama pagina I)
penghaporsan
maka
akemuekabakiman,
Satoe orang bankier memboenoeh diri
Perhoeboengan
Kita menghargai kedatangan Indonesia
Toean Soeleiman berseroe: jinRotterdam.
itoe teranglah vsagi
sendiri disebabkan hendak berlepas diri
telefoon dengan
Moeda,
boekan
sadja
dalam
perkataan,
tailah
tanah air. Spreker — menjeroekan,
Dari Brassel Seskabarkan, bahwa dalam dari kekedjaman itoe.
Moskou.
tetapipoen didalam perboeatan. Har! ini lahirnja I. M. akan membawa tenaga jang
kalangan officieel ' orang sangat heran
Dalam wijk-wijk diloear Sjanghai banBerlijn, 4 April. Satoe perhoeboengan J.LB. — sedianja akan mengadakan Alg. koeat bagi: bangsa Indonesia, lebih-lebil
Gemeenteraad
pengesahan
mendengar
diet
bandiet dengan mentjat moekanja telefoon jang tetap dengan Moskou soe- leden
vergadering, dengan senang hati bagi masa jang akan datang.
“Commenitoe.
Rotterdam atas Contract
menjerang roemah-roemah. Orang-orang dah diboeka moelai hari Saptoe diha- kita oendoerkan, oentoek menjamboet
keloearkan.
soeka
orang
tidak
taar
Mej. Roekini merasa sedih, djika
jang mendiami roemah-roemah itoe diga- dap
ini oentoek pembitjaraan-pembi- kedatangan Indonesia Moeda. (tepoek ta- poeteri-poeteri
tinggil diam . mendjadi
Indonesia berdiri sak dengan martel djika sesoeatoe pem- tjaraan Pemerintah. Boeat berbitjara biasa ngan).
patoeng sadja,
sedang poetera-poetera'
sendiri.
bongkaran tidak membawa hasil jang per- lamanja tiga menit bajarannja 10 1/2 mark.
Mevr. Noerngah dari Keoetamaan bekerdja keras.
loe
bagi
mereka.
NotoInilah pertama kali Rusland memboeat
Den Haag, 4 April. Raden Mas
Disiarkan soepaja sama-sama bekerdja.
Dichabarkan bahwa seorang peladang perhoeboengan telefoon dengan negeri Isteri disamboet dengan tepoek tangan.
soeroto dan Frans, seorang Timor, memSaudara-saudara!—
kata
spreekster
—
Diharap
kaoem
poetera djangan s0,
boeat perdjalanan propaganda oentoek jang terikat dengan band-band besi di- logaran. Telefoon itoe melaloei Baltische saja merasa sedih, berapa lamanja per- mendengarkan hasoetan orang, jang me-,
Indonesia berdiri sendiri dibawah per- taroehkan diatas api oentoek dibakar Staten disebabkan Polen tidak setoedjoe koempoelan-perkoempoelan pemoeda disini rendahkan kaoem ibo2, soep ia kitadapat
dengan itoe.
hoeboengan dengan Keradjaan. Boeat hingga ia mendapat loeka-loeka hebat.
berdiri, beloem pernah melihat poeteri- sama-sama bekerdja.
Satoe kedjahatan poela terhadap pada
itoe soedah didirikan satoe Comite dengan
poeteri doedoek didalam Bestuur.
(Pembitjaraan
spreekster disamboet
divoorzitteri oleh bekas minister dr. J. satoe orang perempoean jang diloekai ZWEDEN.
dengan
tepoek
ramai).
didadanja dan peroetnja.
Saja
boekan mengcritiek tetapi sajang
Th. de Visser.
Koningin Zweden sekali, hanja pemoeda-pemoeda sadja jang
Toean Mohd-Samin,
'berbitjara
Seorang
Inggeris
meninggal.
dengan
S. D. AP.
madjoe, tetapi poeteri-poeteri tinggal dibe- sebagai seorang bapak, jang akan memdiboenoeh.
Rome, 4 April. Koningin Zweden lakang sadja.
Generaal.
Staten
beri nasihat kepada anak-anaknja.
Peking,
4
April.
Eric
Scallert,
penningsoedah
meninggal doenia dalam villanja
oean)
Dioempamakan, lahirnja Indonesia MoeDen Haag,4 April. Fractie (persat
Di Djawa, seperti di Bandoeng, berapa
meestet dari Angio Chinese College di
leden kamer dari Kaoem Socialisten tidak Tientsin pada malam Kemis, di Pei Tai di Rome, setelah ia menanggoeng penja- banjaknja poeteri-poeteri jang doedoek da, seperti kapal jang dilajarkan, menemkit dada beberapa lama.
poeh laoet kesoekaran, soesah dan goSoeka menghadiri oepatjara pemboekaan
didalam
perkoempoelan.
Ho,
satoe
tempat
mandi
jang
terkenal
daan
badjak-badjak laoet.
dengan
boeng
berhoe
l,
3
Generaa
Koningin
Victorie,
asal
prinses
van
Staten
dari
Disini berapa banjak poeteri dari berDidalam kesoekaran ini, bergantoeng
ma'loemat- ma'loemat jang dilakoekan bagi orang loearan didekat Chin Wang Baden, permaisoeri dari Koning Gustaaf bagai negeri, seperti Padang, Mandailing
Tao, soedah diboenoeh oleh bandiet-ban- V dari Zweden, terlahir di
Carlsruche dan Djawa, tetapi pertjampoerannja se- kepada kaptein. Didalam pada itoe, orang'
setjara monarchie (memerintah sendiri). diet.
jang diatas kapal haroes sama-sama
pada 7 Augustus 1862.
perti air dengan minjak.
.
Ternjata roeparja Scallert bersama colSPAN JOL.
Kita kaoem poeteri, djika mendapat kerdja akan melawan barjak-badiak.
Ia ada saudara toea dari Groot Hertog
leganja tocan A. P. Cullen secretaris LonBoleh djadi dengan ioirat Toehan,
toendjangan dari kaoem poetera, kita akan
Satoekampoeng densche emissie genooptschap dari Anglo Fiedrich II dari Baden.
adalah anak Irdonesia, ssocmpama medikepoeng. Chinese College di Tientsin dalam memIa banjak berdiam diloear negeri, te- lekas madjoe (tepoek tangan).
letakkan tangannja diatasapi, djika
roetama
di Italie dimana ia sampai m2boeat
perdjalanan
mendarat
dari
Peking
Pasoekan-pasockan
Madrid. 4" April.
itoe beloem mendjadi aboe, beloem
lagi
Voorzitter memperingatkan bahwa P.I.
ninggal doenia.
edah keloear boeat mengepoeng kam- ke Moekden.
diangkat.
:
Station Pei Tai Ho letaknja dioedjoeng
poeng Almeria, disebabkan pendoedock
Ia menjerahkan doea orang anak kepa- doeloe ada mempoenjai seorang Bestuur
Demikian
hikajat
pergerakan
anak
membajar djalan menoedjoe ke pantai Pei Tai Ho da Koning, jaitoe kroonprins Gustaaf poeteri, jaitoe: Mej. Hafni, jang sekarang Indonesia, jang telah kita deritai.
kampoeng “toe tidak maoe
:
ada di Bawa,
belasting, sedang djalan-djalan masoek jang tetaknja antara lima mijl. Mereka Adolf dan Prins Wilhelm.
Didalam perkoempoelan ada watasnja,
Diperingatkan djoega,-bahwa P. I. ada Djanganlah terdjadi lagi seperti jang
keroemah ditoetoep dengan tong-tong berdjalan melaloei djalan ini dengan
Beberapa
lama
djiwanja
dalam
bahaja,
inempoenjai
tjabang oentoek
Poeteri,
ambtenaar-ambtenaar
maksoed memeriksai pesengerahan-peseatau peti-peti dan
dan beberapa minggoe jang laloe soedah jalah : Kepoeteriaan Indonesia soedah-soedah.
belasting ditembaki dengan sendjata api. ngerahan Londensche missie, tatkala meBiasanja djika dikatakan:
,,sia-oe
Tatkala pasoekan-pasoekan itoe tiba, reka mendapat penjerangan itoe. Scarlet dilarang memboeat pesta-pesta berhoe- Moeda.
boesoek“
orang
tjoema
djawab:
,betoel!
kembali orang-orang kampoeng itne me- mati dan Cullen dapat melarikan diri boeng dengan keadaannja jang berbahaja
akocpoen tahoe". Tetapi
dikatakan: :
Toean B.S. Hoesein mer ibitjarakan »Sianoe baik!"— orang djika
hingga dengan selamat, hingga ia dapat mem- itoe.
tembakan-tembakan
lepaskan
tanja: apa"
Studiefonds.
obat bedilnja kehabisan.
bawa majatnja Scarlet sampai ke Tientboektinja ?“
Spr. mengoempamakan pemoeda pemoeAUSTRALIE.
Beberapa orang jang mati.
sin.
Diatas Doenia,
dika
dipitnahi sex
da, laksana Matahari jang akan memanScarlert adalah lepasan sekolah Univerorang,
djarang
jang
menghendaki
boekKeadaan
Economie.
tjarkan tjahajanja, jang besar tanggoenganINGGERIS,
siteit di Manchester dimana ia
tempat
tinja,
tetapi
djika
kita
kabarkan
kebaikan:
Sydney, 4 April. Sir Robert Gibson, nja dikemoedian hari.
lahir. Ia kawin dengan Dorothij Winifred
Conferentie arKemaoean dari oedara jang ada seka- orang, kelak akan ditanja apa boektinja,'
voorzitter
Commonwealt Bank menerangSmith
dari
South
jang
masa
ini
beriste10 tahoen j.l. saja bekerdja dikalangan
mada.
boekanlah bikin bikinan, boekan pergerakan,
kan tentang pengoerangan
persediaan rang
rahat
di
Tientsin.
djika saja memakai sepatoe,
Londen, 5 April. Dari pihak deleemas sesoedahnja pengangkoetan dengan boeatan leider leider, tetapi sebenarnja dikatakan saja pakai ocang pergerakan.
Sjanghai,
4
April.
Pasoekan-pasoekan
bahkabar,
terdengar
gatie orang Italie
itoe berdjalan melaloei djalan kereta api kapal dari Melbourne, tidaklah dipikirkan kemaoean alam.
Djika saja korbankan harta saja oentoek
wapada tatkala Grandi berbitjara dalam Tientsin— Poekouw. Didoega barangkali disebabkan persediaan emas perloetetap diSoedah
seoempama
mas,
jang
soedah
pergerakan, dikatakan dioega wang pervergadering jang baroe diadakan itoe, ia pasoekan-pasoekan Nato ralist tidak dapat perlindoengi
dari
pengeloearan
oeanglima
diboengkoes
oleh
kotoran.
Sekarang
gerakan
saja pakai.
ada mengemoekakan conferentie, ini kea- menahan penjerangan itoe dalam daerah oeang kertas. Negeriini mesti didjaga kea- kotoran itoe digosok. Karena ia mas toeOleh
sebab
itoe, selakoe orang toea,
oedengan
daanpja ialah berhoeboeng
Tsinan, sebab tempat ini sangat soesah daannja soepaja penghasilan selamanja lebih len, djadi ketoelenannja lekas kelihatan. saja peringatkan, djika ada didalam I.M.
boe,
dan
sendjata
roesan penghapoesan
banjak dari pada pengeloearan.
boeat dipertahankan.
Dimikianlah spr. mengoempamakan per- didapati orang
jang mendjadi ratj en,
kanlah oeroesan politiek.
satoean. Boekan karena pemimpin pemim- tendang sadja — (tepoek tangan.).
Tempat
pertahanan
jang
teroetama
iaDari
Sydney
dikabarkan
lagi,
bahwa
Sekar:ng Grandi soedah lima ming- lah Tsingtao, kemana Tsjang Hsueh Liang
tariefjang disiarkan oleh Regeering me- pin pandai bersoenglap mengasah batoe
oe
keloear dari Romg: pekerdjaannja
Mr. Soenarjo merasa ragoe-ragoe
mengirim divisienja dari tenggara dan nimboelkan kesoesahan dibeberapa pihak. djadi mas, tetapi memang mas jang digosoedah bertimboen-timboen,
tetapi orangakan bitjara, sebab spr. dirinja dip: ndang:
oleh Hsoe Chow Foe mempertahankannja
Pikiran oemoem, bahwa satoe peratoeran sok. Tetapi menggosoknja mesti hati-hati, momok.
orang Italie boekanlah bermaksoed soedengan
100.000
orang.
baroe akan dikeloearkan oentoek mendjaga kalau tidak kena.
paja conferentie itoe dilekaskan. Beloem
Tetapi spr. berbitjara boekan sebagai
pembawaan keloear barang-barang jang
lagi ada didapatinja djalan bocat mengaKemoedian spr. membitjarakan perka- seorang momok, tetapi sebagai seorang
INDIA.
banjak itoe, tetapi dalam kalangan dagang ra studiefonds. Bahwa studiefonds itoe Indones a.
bisi perdjalanannja.
ketjil-ketjil.
amat perloe. Kebanjakan orang berfikir:
Tentang
pihak Perantjis dan,Italie
Keriboetan.
Spr. menjatakzn setce ijoe dengan peneh,
apa
goenanja
saja
menderma
goena
conferentie ini dinjatakan lagi,
dalam
dapatan
Hoofdbestuur Ind one sia MoeBombay, 4 April. Tatkala politie terDari Canberra dikabarkan, bahwa Sculbahwa jang diingini oleh Italie, ialah per- paksa melepaskan penembakan terhadap lin, atas pertanjaan Latam, bekas minister studiefonds, anak saja tidak toeroet di- da, mengadakan persatoean.
“#samaan hak, tetapi Perantjis ymanghenda- kepada orang banjak jang melakoekan dari Industrie, dalam gedoeng Afgevaar- belandjai beladjar.
Perasaan kebangsaan tiada akan bisa
Gouvernement ada djoega mengadakan lenjap. Kata seoiarg Perant is, perasaan
ki keleb han.
pemogokan dilocar Victoria, jaitoe peng- digden menerangkan,
bahwa maksoed
Desakan dari Perantjis. habisan djalan
kereta api - Great-India Regeering
demikian, ialah mengadakan studiefonds, tetapi jang 'diberi bantocan kebangsaan, ialah perasaar bzrsatoe dan
Parijs, 4 April. Soerat-soerat kabar soe- Peniusular. Railway, adalah tiga poeloeh peratoeran bagi ,barang-barang masoek anak-anak jang kira-kira kwaliteitnja ber- hidoep.
Kita tidak menir e-niroe, tetapi kebang:
dah memestikan bahasa Mac Donald soe- orang jang loeka dan terpaksa cibawak dengan perdjandjian, tetapi dibelakang, goena oentoek Gowvernement sendiri.
Sebab itoe, kita perloe mempoenjai saan itoc, t-da' b .g:rtoeng ke Barat atau
dah menolak veiligheidsformule Perantjis. kehospita1.
peroebahannja boleh diperboeat lagi deTimoer, dimana sadja ada
perasaan ke:
Soerat kabar De Echo De Paris mengaDiantara j. loeka, kedapatan seorang ngan memasoekkan beberapa dagang-da- studiefonds.
bangsaan.
takan: “Biarkanlah soepaja Mac Donald agent-politie Europan, satoe orang Euro- gang ketjil ataupoen mengeloearkan dari
Djika kelak spr. datang membawa lijst
Doelce kala kiia dsberi satoe nama inmelekaskan pengikatan perdjandjian antara pah dan seorang
harap djangau .... diberi.
perempoean Europah. dalam perdjandjian.
boorling didalam wet. Dari nama itoe, ditiga keradjaan itoe, sebab kita akan terDoea riboe orang kaoem pemogok
Djika
ada
jang
menjatakan
tidak
ada
Dari Melbourne dikabarkan, bahasa
toekar djadi inlander koeruel ketjil, dari
tarik-tarik kepada pertikaian faham jang masoek kestation dan minta soepaja BijCommonwealth
Bank soedah sediakan wang tetapi sebenarnja ada doeit, saja sitoe mendjadi Inlander hueroef besar, kesangat tidak diingini, Sedang sekarang ma- culla cibawi dengan trein. Ambtenaarsoempahi,
selama-lamanja
kantongnja
moedian inheemsche.
sih ada waktoenja boeat memperbaiki itoe." ambtenaar menolak permintaan itoe, se- 8 milliven pond emas boeat dikirimkan, kempis, (app.)
hingga sedjak 1 Juli soedah berdjoemlah
Inilah socatoe boekti, orangpoen
imeOrang Amerika bab itoe orang banjak mendjadi marah 24'/, millioen pond emas.
ngakoei
kita
satoe
bangsa.
Tetapi
orang
berangkat.
dan memboeat keriboetan hingga mereka
Toean
M. Joenoes menerangkan,
Berhoeboeng dengan pemberian tahoe bahwa dengan lahirnja Indonesia Moeda, tidak mengakoci itoe. Kita hanja melihat
Kemoedian didapat kabar, bahwa dalam mengojak-ngojak soerat-soerat. jang dikalangan Amerika, bahwa pengharapan tempelkan dan menggangoe kepada pe- Scullin kemarin, soedah didjalankan lijst lenjaplah jang dinamakan bangsa Batak, pemandangan jang kedjadian sadja.
Saja sebagai orang jang tertoea, merasa
perbahagian tjoekai-tjoekai oentoek mem- bangsa Padang, bangsa Djawa d.I.I.
boeat mentjapai perdjandjian antara lima nompang-penompang dan orang laloe.
maloe,
sebab semoeanja
perasaan jang
batasi
pemasoekan
(import)
dari
barangkeradjaan soedah diterangkan dengan seTatkala politie dipanggil, maka kavem
Kita mesti seboet lagi sekarang
: kaoem
Contract Rotterdam jang

tapkan

telah

ditanda

nja. Delegatie p perda
berangkatnja
ke Ame:

pemogok itoe melempari dengan batoe.
Kesoedahannja posil
terpaksa melepas-

tanggal 22 April. Orang mendoega, bahwa kan tembakan
kepada me.eka. Politie
hasil conferentie itoe ialah dengan satoe tetap mendjaga station.
overeenkomst jang sedjati antara Tiga KePengikoet-pengisatoe
antara lima keradjaan
koet Gandhi memtentang beberapa
perkara jang ketjil-ketji
boeat garam,
Bombay, 4 April. Dengan bertemoe
Poetoes harapan.
Londen, 4 April. Tadi malam Briand 80 orang pengikoet-pengikoet, Gandhi
bertelefoon, kepada Tardieu jang sedang soedah hampi? menjoedahi perdjalananberada di Parijs. Kedoeanja berpendapatan nja. Malam ini mereka beristerahat 3
bahwa keadaan conferentie tidak ada ha- mijl antaranja dari Dandi, dimana ia me-

eedjaan Ingeris,

Japan dan Amerika,
dan

tapannjaakan berachir dengan baik.

ngadjak

mereka

memboeat garam

barang. Lijst pandjang-pandjang itoe berisi nama barang-barang teloer, boeah-boeah

Mandailing, kaoem Djawa d.l.I.
Djika mesti menjeboet bangsa, melain-

jang kering, fruit, boeah kelapa, mentega, kan: bangsa Indonesia.
rempah Indonesia dan segala roepa barangbarang perniagaan lain.

PALESTINA.
Permintaan

gratie
ditolak.

lafta, 3 April.

Pengadilan

tinggi soe-

dah menolak permintaan ampoen dari seorang Jahoedi jang dihockoem mati karena memboenoeh doca orang Arabpada

tatkala keriboetan terdjadi dalam
dari jang laloe.

tahoen

soetji itoe timbbel dari pemozda-pemoeda.
Alangkah baiknja djika jang toea-toea
sama bekerdja, djangan
takoet dengan
momok.

Oleh pemoeda pemorda telah didirikan
Toean Dj amin mentjeriterakan, djika
studicfonds jang
seorang berkata: inlander
koerang studiefonds, dimanakah
adjar, semoea kita marah. Tidak perdoeli didirikan o'eh orang toea?
Oleh pemoeda-pemoeda
sozdah ada
apa ia Djawa atau Soematra.
Itoelah
studiefonds
f300):
tetapi
masih
ketjil.
boektinja kita seperasaan.
Diperingatkan bagaimana Persatoean
Djerman, Belanda dan Tiongkok. Mereka terdiri. dari pada beberapa bangsa,
tetapi

telah bersatoe:

E

Djika mereka bisa bersatoe, kita djoe-

ga mesti bisa.

7

Tetapi

oleh

orang toga di Soematera

Timoer, manakah s'udiefbal: Bwat ijozma f 3000 sadja?
Kita tjozma tahoz mami jarg baik, tetapi tidak. bekerdja

(Lihat

samboengan ke Pagina IV)

MENTALITEIT.

rangrang jang soedah telandjoer
masoek, jang djoega memenoehi sekeliling
veld dengan ,,apa boleh boeat" soedah Sekarang
tahan berdiri dihoedjan itoe,

hanja jang

orang

VULPENHOUDER, jang: nummer wahid:

soeka bitjara,

Mentaliteit poenja perkara:

masih beloem membeli kaartjes soedal Meski ia seorang angkara,
lari kegedoeng Raad van Justitie dimana Banjak poenja gara-gara.
mereka sama melindoengkan diri dari serangan hoedjan lebat itoe,
Seorang ,.gentlement” ia merasa,
Meskipoen begitoe poekoel 4.30 fluitTingkah lakoe tidak periksa:
Batavia nja tocan Saleh Ismail jang pimpin per-

tidak lain dari

Hati-hati dengan belasting.
Moesti kasi aangifte betoel,
"0 Rneta dapat kabar, parket
"sekarang lebih perhatikan banjaknja

"anggaran pada artikel

dari ditioep

dan

masing-masing

“ordunnantie
padjak
kehasilan negeri. pasangan seperti berikoet.
Orang tahoe, siapa jang tidak masoekan

| aangifte diwaktoe jang betocl (art. 87)
terantjam dengan hockoeman denda paling
“tinggi f 500,

sementara

kalau

dengan

sengadja orang kasikan aangifte jang
tidak betoel atau tidak lengkap (art. 88)
ia bisa dihvekoem paling tinggi 6 boelan
pendjara. Siapa jang mzdjoekan aangifte
tidak betoel atau tidak lengkap, tidak
bisa

ditoentoct,

djikalau

belakangan,

se-

beloemnja ia ditegor, dengan soeka sendiri bkin betoel atau lerigkap aangiftenja.
Di Batavia oepamanja, katanja ada le:

bih dari 1700 orang Europa dan di Bandoeng kira-kira 200jang dalam tahoen
1929 telah memasoekkan aangifte tidak

madjoekan

Tahoenja mentjatji kajak iblis,
'Tak bermaloe dimoeka madjelis.

Mesti banjak poenja capaciteit:
'Tidakpoen berasal dari Universiteit:
Tapi ervaring dari werkzaambeid.

aangiftebeljet itoe, dan djangan terlambat

sesoeatoe

S.V.M.

mesti

orang

Tae

Soeka berlagak djoernalis oetama,

Tapi. ..... itoe pertjoema.

Main lagak

Sebab Combinatie S.V.M. menang toss
jang
dapat bagian b
goelingkan bola
pada waktoenja jang betoel.
Siapa jang ditahoen 1930 berlakoe alpa lebih doeloe ialah Nicuwe Kwitang.
Dengan satoe samenspel jang teratocr
mempoenjai kans boeat ditoentoct.
Dus kita moesti berhati-hati dengan isi tetamoe itoe madjoe kemoeka mendesak
sampai

Life-Enduring Point

lama:

fi'il tjara

baiklah

Samenwerking

where, They immediately recognize

berkoerang,

toedjoean

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

sekarang,

Poen publiek tentoe senang.

reminiscence of Chinese arts.

Nah, adoehai. insjaflah tocan-tocan
Djika soeka main tjakaran:

menahan

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

soepaja kita djangan sampai ber- napas dengan kocatir kalau-kalau bola jang
dari satoe kaki pindah kelain kaki mere- Retour sadja di Krekot itoe kabaran,
kenalan dengan cipier koeroengan.
—0—
kapoenja voorhocde teroes kegoal Com- Disana goedangnja itoe kotsran.
binatie. Oentoeng djnega Marah Idroes
'Toean Marinus, Dictator Rubber.
Nan Djaoeg Milong-Milong.
serangantolak
telah
berganti
Adjis
dan
Sepandjang kawat
Aneta,
bahwa
itoe hingga bola tidak memfoean Marinus soedah diterima oleh Wali serangan
Kembali bola selaloe bergeloet didepan
Negeri boeat audientie. Pertemcean itoe bahajakan.
toeroen
hoedjan
itoe
sementara
Dalam
pintoe goalnja Combinatie, tapi kembali
berdjalan dengan berhasil bagoes, sehirgtentoe sadja kita mesti bilang jang Kwitang beloem
soedah
jang
lebat,
makin
ga Marinus bertambah kocat pikirannja,
bahasa maksoed akan melakoekan rest- lantaran itoe antara pemain kedoea belah ada mempoenjai oentoeng boeat dapat
fihak banjak jang "djatoeh-djatoeh sebab kemenangan
sebab kalau hoekan MaTictie itoe berhasil bagoes.
tanah
lapang
telah
begitoe
litjin,
dan
bola
soedah samboet dengan ia
jang
woentoe
Toean Marinus bermoesjawarat djoega
jang seperti getah itoe,
djadi
berat.
tangan
poenja
dengan orang-orang jang ternama, ihingga,
Boeat beberapa menit lamanja bola ada-ada sadja jalg menjebabkan. bola
ia
mendapat
pengertian bahasa seselaloe bermain dikalangan
Combinatie tidak bisa masoek dalam yintoe meraka
moea orang akan menolong. Toean Maridikirim,

kemerdekaan dari orang- sadja, sebab Kwitang poenja desakan
boekan sadja ada begitoe teratoer, tapi
orang jang empoenja peroesahaan rubber,
djoega
tjepat dan tangkas.
diboleh
ia
hingga
dalam gerekan itoe
Oentoeng djoega keeper ada Mawoentoe
sebagai seorang Dictator rubber.
nus

mendapat

pandang

—0—:

kalau terima wang kertas.

Awas!

the most perfect writing instrument
American inventive genius has produced. Its native Iridium point is as

smooth and lifeenduring as a polished
jewel bearing and should easily last

25 years or more,
The Duofold is made
by The Parker Pen Company of America, whose
fountain pens and metal

Potat
oh ani3 pencilsarethechoiceofdisNaa
Na
ik eeurug
Criminating buyersinAsia

itoe, oempamanja tendangan Kwitang ketinggalan atau terlaloe samping antaranja
banjak kali orang djadi salah lihat dengan menjangka soedah masoek, terboekti

jang poenja ketabahan dan kepandaian
boeat di Westkust tidak ada bandingannia.
la inilah jang bekerdja keras boekansadja

Sampai diwaktoe fluit ditioep oleh referee boeat pauze, keadaan per'andingan

ditendang dari dekat, ia telah tolak dengan

sak.

bearing.

pada afdeeling Recherche Bandoeng:
Wang kertas harga:
f 500
No. O.D.
05853.
». RG. 002952.
200
PU. 0707.
»
». 200
EF. 02648
»
». 100
EF. 005594.
»
"0
008520.
mL.R.
5
OX. 01462.
».
5
02516.
«RU.
»25
G. |. 001800.
».
“30
0. 02259.
pn
"2
07686.
UR.
»
"10
JR. 04875.
»
?
—0—
Restrictie baroe dari Rubber.
Dari Bandjermasin dikawatkan oleh
Aneta bahwa pada tanggal 4 April di

Martapoera

satoe vergadering

diadakan

tjdmpoeran kaoem, kaoem penanam karet.
Orang orang Boemipoetera jang hadir
bertindak akan menghentikan pemotongan
karetnja dalam boelan Mei.

Satoe Comite soedah terdiri. Besok
propagandisten akan berangkat ketempattempat

dahoeloe,

soepaja

didalam

mes-

djid-mesdjid dari pendoedoek anak negeri
adjakan

dilakoekan

bbeat

menghentikan

pemotongan rubber dalam boelan Mei.
—0—
Beberapa

tib dari

Tidak betoe!.
hari jang laloe kita ada koe-

H. Po. Palembang perkara ba-

tja do'a dan talgin dalam satoe oepatjara pengoeboeran.

Berhoeboeng dengan itoe, hadji Abdul

Halimjang djadi achli dari si mati telah

minta Hanpo terangkan, lagi-jang dikaoleh ,,Orang itoe tidak betoel
barkan

sangat menjenangkan.
Kira-kira 6 menit bermain sekonjongkonjong
terbit satoe ketjelakaan sebab

“Dawofold

waktoe Maing dari Kwitang maoe rampok
bola dari keeper ia poenja peroet beradoe

sama dengkoelnja Mawoentoe
beberapa saat Maing pangsan.

pauze djoega keadaan tidak

Sesoedah

berobah. Bola selaloe bermain dikalangan Combinate tapi lagi Kwitang telah

Demikianlah keterangan itoe.

SPORT.
Pertandingan besar di Padang.
Nieuwe

Kwitang

versus

(Betawi)

Combinatie S5. V. M. 0—0.
Tanggal 29 boelan j. I. sore, dengan
bertempat dilapangan pinggir laoet (Schietterrein) dilangsoengkan pertandingan kedoea elftal jang terseboet diatas.

cxcept for elzo

Baris

hingga goal hingga hampir rata-rata orang ber-

Dokter Joesoef dan dr. Hakim soedah
berlari boeat lakoekan pertolongan, tapi
Janja sesaat sadja, sebab Maing boekan
sadja sedar kembali, djoega bisa ikoet
main seperti tadinja.
Bola kembali bermain seperti tadi

ialah dikalangan Combinatie. Satoe-satoe

kali Firdaus atau K. T. Ban dapat djoega
tapi halfback
bola dikakinja,
terima
system
pocnja
ada
tetamoe kenjataan
orang
jang
apa
dari
rapi
lebiii
n
pendjagaa
ni
djoega
dan inisebab
bisa lakoekan disi
bawaannja Combinatie selaloc kandas.
Lain daja oepaja dari fihak Combinatic
jalah tembak dari djaoeh djoega tidak
dan Oka
memberi hasil, sebab Harry
boekannja ada back jang poenja sepak

kata ,,nasibnja Combinatie masih bagoes."
Sampai fluit pandjang ditioep oleh re-

keadaan

feree

gai

keeper

hanja

orang

bisa
|“

taksir

moesti

jang

sadja

sekoerangnja

Telefoon

1394.

dapat|

Combinatie

dapat kekalahan setengah

l1oe-

KIM

Difihak Nieuwc Kwitang hampir tidak
ada satoepocn jang moesti ditjela.

merampas

bola hampir rata-

Overan
rata ada pada mareka itoe.
mereka boekan sembarangan, hanja benar
benar pada temannja.
"

jang

Adres

in.

Taktiek

—

Zonder Mawoentoe

100 pCt.

poedjian

FRED.

MEDAN.

EN Sae

difihak Combinatie

sipemain

204 ring far chatedaine

Kapiteinsweg 9

tadi ialah seri (0—0).

Tentang

With goid band movating

CH.

43

pertandingan tetap seba-

LIONG.

Kleermaker (Toekang
Apa

sebab

terkenal

orang

djait)

Calcuttastr. 9.

—

mesti pilih adres jang diatas?!

Dengan oemoem permaenan ini sore Orang jang Gentleman, dan maoe mendapat tjoekoep
bagoes, sportief, tapi tjepat dan ke- aksie boeat doenia modern, memang selamanja datang
ada
sering mis seperti kebanjakan back jang
dimana kita poenja tempat.
ras
kelihatannja.
kita pernah lihat.
Kita, akan memenochi bagaimana kemaoean tocanKira-kira 15 menit main baroclah hoedjan berhenti

hingga

permainan

lebih bagoes kelihatanija.

Akan

tetapi

makin hoedjan berhenti makin Combinatis
kelihatannja terdesak, meski nicsti diakoe
jang N. Kwitang ada begitoe ,,sial" sebab
mereka dalam keadaan jang begitoe n:asih
sadja tidak bisa mentjctak goal.

Pada satoe

tocan dan tengkoe-tengkoe sampei

djadi

kali Combinatie bisa oen- |

djoek djoega mereka pcenja samenspel.
Antara Firdaus K.T. Ban berikoet Amat
ssedah bisa bawa bola, tapi Firdaus poenja tembakan jang baroe pertama kali

kepintoe goalnja Kwitang telah dapat di-

Toekang-toekang

DVERTENTIE
TOEKANG

SEPATOE

»NO TJIANG- SENG"
Kesawan

No.

79

—

Tel.

663

keeper ada Mawontoe jang hampir saban
bersihkan ia poenja pendjagamenit t

an dengan samboct.itoe tembakan-tembakan jang ditoedjoekan kepintoe goalnja.
Corner jang pertama ada dikalangan
Kwitang, tapi tidak memberi hasil sebab
Moestafa poenja tendangan dari hoek telah bisa diterima oleh Harry jang boeang
itoe ketengah.

Menoenggoe

Pesanan

berdiri moelai 1888 — 1930.

Trio dari Kwitang

sikoelit

37

dan kirim

kembali

ketengah. Adjis dan

woentoe bisa samboet itoe dan boeang
Peliat tetamoe dengan muziek diambil meskipoen sebab kedesak telah bikin boke hotel Pasisir, tapi ketika pesen la djadi corner,
sampai digedoeng S.V.M. di Raafw
hoedjan moelai toeroen, Perdjalanan di Tembakan Maing ada rendah sadja
teroeskan dengan tjepat begitoelah ketika dan ini sebah djoega Marah Idroes soemereka masoek kedalam lapangan, hoedjan dah bisa menolak dari depan pintoe
goalnja.
toeroen dengan lebatnja.

ini

«

dan

soepaja

hormat,

boeat loear kota MEDAN,

boleh kirim

58

soedah

biasa

kerdja

di toko

Cornfield dan

mempoenjai kepandean jang tjoekoep.
Pekerdjaan ditanggoeng tjepat dan netjis dan
sedia segala kain-kain seperti palmbeach
- lenen-flanel

tjepat sekali dipinggir kiri,

Hasan kedoeanja soedah tidak bisa maMoelai poekoel 4 penonton soedah inkan kakinja poeat tolak itoe bola jang
bereboet mengambil tempat ditanah la- djatoeh ditengah-tengah sekali, tapi Ma-

Serge

Ini toko Speciaal Kleermaker, dan sengadja baas

jang

boen-

der. Maing jang terima itoe'soedah lari-

kan dengan

dengan

dari

.
nomor satoe

Mase gaja?'
Maoe tjantik?
Datanglah di Calcuttastraat No. 3I - Medan

dengan bagoes se-

kali madjoe dengan bawa

djempolan

dengan. rembours.

Selamanja menjediakan sepatoesepatoe jang soedah siap dan
menerima tempahan.
Segala matjam potongan jang
terbikin dari koelit Europa kita
bisa terima.

loear kota.

jang

senang.

N.B

Medan

Dan menerima pesanan dari

disediakan

tjoekoep

Seraits Settlement.
Persediaan kita selamanja ada kain jang
(kwaliteit jang baik). Palmbach, Drill,
mai jam-matjam warna.
Bikinlah pertjobaan sama adres kita
mendapat kesenangan.

adanja." Pada Kijai pembatja do'a, hadji tolak oleh keeper meskipozn benar deAbdul Halim sendiri jang minta dibatja- ngan soesah.
Jang kedoea kali djoega K.T. Ban poedo'a, sementara pada Kijai talign
kan
arakan telah diretour oleh keeper
nja
pernah diminta.” Betoel ada Kijai
Apa
in jang diwaktoe toeroen hoedjan ketengah hingga tepoek tangan kedengamenoenggoe diloear goebah, tapi ran begitoe rioeh.
ada
Sebaliknja N. Kwitang poenja serangantentang Kijai do'a djalan poelang dengan
selalpe berbahaja pada goalnja
serangan
hisapan
ada
itoe semoea
terbirit-birit
belaka karena djalan poelang 'Combinatie, tapi seperti tadi, sjoekoer
jempol
ramai-ramai keroemah-hadji Abdul Halim.

Duotoid ir.

"

The jj 15 Year Pen
Lo4y Daotold

mentjetak

boeat

kans

banjak

bocang

asin Europe and America,

YA Mp P
Varas

dari sorakan penonton.

Hoofdcommissaris van Politie di Ban- tangkis dan samboet tembakan jang di- s€pertitadi jaitoe tinggal blanco dan dedoeng menjiarkan kabar, djika ada orang djoedjoekan dari djaoeh, meskipoen jang ngan Combinatie dalam keadaan terdeserahkan wang-wangkertas seperti jang

j.
tertjatet dibawah ini, lantas beri tahoekan

striking appearance of The

Parker Iuofold makes an instant
appeal to discriminating people every-

diboeah,

Kerdja mentjatji mesti

mata.

with Over-Size Barrel and

Itoe sobat-sobat di Pasar Lama,
Poenja

tapi manis dipandang

Ele Per Of
Classic Beauty

mentaliteit,

poenja

tinggal

Hendak

Mawoentoe

Combinatic

moerah

Tapi malas ia menoelis,

Kwitang:
Tinggal
Oka
Harry
Saaro
Sa'id
Mas'ocd
Jahja
Tojib
Amsar
Kosim
Maing
Oo
Oemar K,T. Ban Firdaus Ahmad Moestafa
Marah Idroes
Berhitoe Pieters
Adjis
Hassan

jang toelen.

Boleh dioekirkan sekali nama pembeli pada batang
PARKER DUOFOLD dengan onkost

ingin sadja djadi djornalis,

Nah,

Nicuwe

DUOFOLD

Tjotjok oentoek perkakas toelis dalam zaman jang modern ini,
Tersedia dari bermatjam matjam model ketjil dan besar.

Tjatjatnja diri beriboe laksa,
Precies kajak djornalis desa.

pe- tandingan ini sebagai referee kedengaran

87 dan 88

PARKER

Batjalah

dan keper poetih. Harga bersaingan sama toko -toko
jang lain. Pesanan dari lain tempat dikirim dengan
rembours.

Menoenggoe dengan. hormat,

»Sinar -Deli"

SOO TOW. : '

A dvertentie

SANGGOEP

MENJEMBOKHKAN :

Paris Beauty (menjantikkan moeka)

ke

Syrup Sohbet Djiwa (sakit batoek, dada, napas

1

kering, asihma,

Obat

Mata

(Oentoek segala Ta

lama, koerang koeat kepala, sakit djantin).

AMAT
i
Wilhelminastraat 89 — —

Medan.

baroe,

kctor

dan

perasaan

Hoofdprijs
180.00

dan

1073 prijs

lain-lain djoemlah

dimakan doca 'boengkoes

£. 1000.000.—

aan aan mama.
aa

Per Lot

tetapi

Selakan tjoba!

besarnja

, 2000.000.—
£

tidak enak).

(tjockoep

Medjen

Obat
sadja).

£ 12.35

pekerdjadn soedah lama berdjalan, ditanggoeng rapi dan menjenangkan.

Djika
toean

36

MAS DJADI
MODERN.

franco

(dalam kota lain
harga)
Atoerlah peseuan tocan dengan selekas
- lekasnja
soepeja djangan kehabisan. Toean-tocan dalam kota
boleh datang beli sendiri dengan lekas. Djangan liwatkan

toean dihinggapi oleh sematjam penjakit, djangan
toenggoe penjakit itoe sampai mendjadi besar.
Segera toean mentjari tabib jang dapat memberi pertolongan bagi toean.

ini CHAN

BESAR

oentoek

djadi kaja

dengan

Lot ketinggalan sedikit sadja lagi.
Maoe

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

. BRILLIANT dan INTAN
DIIKAT DENGAN
Ha? ERHIASAN

£

Minjak ramboet (centoek memandjangkan ramboet dan menghitamkannja serta mendinginkan kepala.
Syphilis (penjakit perempoean, keloear nanah darah

Kita poenja tempat, moelai hari
ini (15-3-30) boeka. baroe di Wilhelminastraat 89.

tempat

atavia c. s.

penjakit mata,

dengan obat disapoe dari loear).

Coiffeur

Soenggoeh

batock

Mikenatleiing,

demam

koerang darah,

sesak,

didjoeal

lekas.

habis:

Aimanak Buning Melajoe en Djawa 1930 pakai loterij

(hadiah) barang-barang seharga f. 3000.— harga a f. I.—
anak dinding a f, 0.60 porto f 0.15.—
1930 berlampir
Boekoc tjerita SIAPA DIA ITO? (Gadis Bangsawan Indonesia atau Hati Wadja), sangat
menarik hati sekali, satoe-satoenja Gadis jang berhati besi, harga£. 1.50 porto f. 0.08. 'Boekoe
remans DALAM KATJAUAN PERTJINTAAN dikarang oleh D. 1. Loebis, seorang joumalist dari
hidoep kematinja dalam tjinta a f. 0.65 portof. 0.08. Boekoe ini ketinggalan sedikit sadja, lekas
Djangan kliroe adres kita:
pesan soepafa djangan kehabisan.
pato

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

23

f. 0.15.—

Volksalmanak

Melajoe

—

42

MOSKEESTRAAT

TELEFOON

906.

Peroesahaan Indonesia
Kalau

tidak baik ocang

Kapitaal Indonesia

dikembalikan.

Werkkracht

S. R.B. RAM
— Thabib British
India Wilhelminastraat 115 Medan

Telefoon No. 1326.

pada:

bermatjam

- matjam

HADJI

dan

matjam

Harga

jang

moerah,

intan —
MEDAN

model Soerabaja,

.

Selaloe

sedia

tempat

roepa

tidoer

besi

bceat

orang

voorraad segala matjam model, seperti

model Batavia dan model
roepa-roepa cekoeran.

Padang,

dan sedia

Sanggoep membikin model jang
lain, mana jang disoekai pembeli.

Atoerlah

lain.

pesanan

dengan

segera! 1

Vertegenwoordiger Voor Noord - Sumatra:

Mode paling baroe.
Menoenggoe dengan hormat,

barang bagoes.

Telegram adres:
ISHAK ISMAIL
2

segala

mendjoeal

besar dan anak-anak.

Pajong soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak

en BROS
dan
—

Membikin

Oudemarkstraat 2 Medan

Samarinda, saroeng Batoe Bahra, saroeng Diokdja.

disoeroeh bikin, wang dikembalikan.
TOKO

-'“ Toekang mas
Kapiteinsweg No. 43

ISMAIL

Dasi dan sapoetangan, serban oentoek Hadji, saroeng

permata.

PERDJANDJIAN:
tidak setoedjoe dengan barang jang

EDWIN

TOKO

Timoer

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

Menerima oepah, dan sedia djoega jang
soedah siap.
Sedia

mode

Jaitoe:

Ledikantenfabriek ,,JA HJA"
memes PADANG —..

EUROPA

Peri mod

sampai

Apa itoe?

Indonesia

Abdul Gany

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

16

Jacoeb

SIB OL GA

Ledikantenhandel

Goentingan atau potongan jang paling bagoes dan
netjis, tjoema didapat pada:

“LURNFELA
Kleedermakerjj

en

Kleermakerij.

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.

M——

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
KESAWAN

88 MEDAN

TELEFOON

j

266

soedah
sengan

13

.- cengan

Me

mmm mn "eantan 564 s1

tidak

begitoe ia

Pekerdjaannja,

Alfons, sebeloem angkat bijara disamboet dengan tepoek.

.

100.'/s |Koelit kerbau kampoeng
99.”/3 | Koelit djawi katam

waktoe akan tercjadi pergerakan jang|T.T, Londen
heroepa kain merah, kemoedian akan Zicht Londen
datang jang beroepa kain poetih, jaitoe: TT. Australie,
perdamaian !
Zicht Australie
Amerika
Indo-|T.T.
madjallah
diedarkan
Kemoedian

.

mema'loerikan,

openbare

vergadering berachir. —

mmm

Sg

Zicht

Japan

123.,

TT

Tb andra

14077 | Danzig

“

"gap

Hongkong

».

Amoy

Aoa

«aa

bi Ra

"OI

ngarije

Indon Ghina

Mal. Statenbond 1 Dollar

Men
MA
(Ned. Guijana

133

48.1,
67.

:

Kope

|(Suriname)

67.", | Noorwegen

Stockholm

(sendi)

"

240

»

0.35

»

2.50

1 Dollar

Bs

» 0.70

0.50)

86 Luitenantsweg Medan

dalam kita

poenja toko.

agak"

14 peda

neha

hp

apabila

NEET, tentoe tidak merasa tjape
dan potongan bagoes jang terda- ”— "
ladjoe
ringan,
pakai,
tocan
pat keadaannja.

takaran serta cekoeran. Persediaan bear dari per
ngan dan'
motor dan pendjoeal arlodji merk Roskoph jang toelen.
segala

Kita

yoenja'

harga,

sampai

kenal,

moelai

dari Oostkust

sampai ke Tapanoeli hingga seloeroeh

“|

dan sedikit kita ki-

rim dengan rembours.

2

mag

"

kita

Tjarilah

soedah

orang

Edison, Bell, kita ada sedia, Roepa -roepa timba-

GRAMAPHOON,

boros:

kota toean kirim sama Bestelgoed, Postbali. Diloear
Saja pak jang baek, saja kirim kembali adres
pakket.

toko tersedia
kita poenja
Dalam potongan
itoe, demikian djoega
sekalian

.

THE GLOBE Chemische Wasscherij
MEDAN

—

Huttenbachstr. No. 4

—

6

Tel. No. 796

5

Co.

f

Telefoon 755 Medan.

Oudemarktstraat 53,
Ka

51.

Menoenggoe dengan hormat.

6

.

poenja adres':
SENG

H AN

14

.

Lain

.

barang

seperti

saroeng

samarinda,
"

at

Battery

trisch

dipakai

motor

dan

Dinamo

bagoes

dalam roemah tangga dan dibawak

»Librarij'" moelai 30-60-300 kaki pandjangnja.
»

10278 Billy at Home

10124 Harold Waiter (Harrold

Lloyd)

»

10297 Tailaring (Charlie Chaplin)

»

10123 Smub is Sciontifie (Sub Piollard)

"10222 Gharlic's Dowble (Charlie Chaplin) |

Datanglah toean- tocan dan ankoe - ankoe pereksa dimana tempat kita
jang
tidak

46

terseboet diatas, serta
seboet namanja disini,

banjak

lagi

film

jang tersedia jang kita

Menoenggoe

dan

kasaran.

toestel

Cinema

dikebon - kebon dan bermatjam - matjam film
No.

batik haloesan

Baby

Bioscoop, dan bisa didjalankan dengan Elec-

kain

Mafia
aa mean

matjam

1346

No.

Sedia djoeal Pathe
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