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Lembar pertama.

— Arba' a9
India: kekerasan, penoeaijahan sara
pengorbanan

Selembar

Politiek bersilemah tak

patah.
Oedjian antara Timoer dan Barat"
'Achirnja, Gandhi dan pengikoet-pengi
koetnja, telah sampai kepada langkah jang
pertama, oentoek mempertoendjoekkan,

actie terhadap kepada pemerintah Inggeris,
oentoek
noehnja.

mentjapai

Didalam

roeangan

kemerdekaan

sepe.

dan

djiwa tiada akan diperboeat.

boeloepoen

bangsa

Inggeris

tiada akan diganggoe.

sikap:

menanti.

Propagand:
amat

loeasnja

njak orang

jang

Gandhi

didalam

Berkian lama,

mengikoetnja

terang, hingga maoe tidak

India

berkian

ba-

berterang-

maoe, peme-

kawat kita rintah haroes mengindahkan oedara jang
kemarin, pandjang lebar dikabarkan, ba- bergontjang sekian koeatnja
gaimana pemboeatan garam
— oentoek
Didalam perter-poeran politiek jang
menjaingi garam Gouvernement—, telah seroepa ini, pemer'ntah sendiri, haroes
dimoelai. Garam boeatan kaoem Nationa- pandai pandai m-ndjaga diri, kalau pelist itoe telah dibawa kepekan, dan di- merintah itoe tiadn hendak djadi pemboedjoeal dengan harga jang sederhana.
ka djalan jang menjebabkan terdjadi perBanjak arti jang terkandoeng didalam kara jang ngeri.
perkara Ipemboeatan garam ini. Pertama
Pemerintah haroes mengindahkan|sikap
diperlihatkan, bahwa laoet,—laoet kita, orang jang berteraag terang. Dari semengaram,-garam kita, jang membeli kita poela, djak tahoen jang I:loe, apa jang terdjadi
mengapa mesti pemerintah Inggeris jang sekarang soedah diperingatkan oleh Ganberhak atasnja?
dhi.
Arti jang kedoea, ialah: kitapoen sangSoedah dipastikan, kalau pihak Inggegoep berboeat barang sesoeatoe, asal
ris tiada memenoehi kehendak kaoem
sadja hak diberikan kepada kita, asal
Nationalisten di India, tentoe akan dilasadja djangan

Didalam

Kabar

kita dikoeasai.

pergerakan kebangsaan, oen-

koekan

pemboycotan,

- “Bindjei, Nederliand : Pabliciteltakantoor »De Globe” Singel 95 Amsterdam.
m. Tan Tek Bie — Heogradonyetraat 29 Medan.

TJA TETAN.

akan dilakoekan

Es

— Soeratsoerat dari Malaya.

Selama satoe bangs@ memandang kaoem

perempocan sebagai

Dari Correspondent ,.Sinar Deli."

bagian bangsa
pelan dengan

emandang tinggi
£

aa

an m

lative
pena

Oa

Perkara larangan.
Perkoempoelan
Kwo Jebakan
Min

Bagaimana djadinja dengan
sekolah
Perempoean

Nee agkarn:
selat, jang baroe

Batjik “AdeMARAK besaf dari

diadakan pada hari Senin tg. 25 boelan sekolah Lenggeng, ialah seorang penganlagi tinggal disini, begitoe djocga segala jang laloe ada membawa soeatoe kabar djoer kaoem iboe ditanah Lenggeng Neroemah roemah dan mesdjid moesti di- jang sangat menarik perhatian oemoem, geri Sembilan,
berhoeboeng dengan 9
dengan sikap Peme- tahoen berdirinja sekolah perempoean
bongkar dan segala harta jang ada di- jaitoe berhoeboeng
jang melarang
Perkoempoelan dinegeri terseboet, jang mana terdirinja
dalamnja nanti dibajar menoe:oct jang rintah
soedah ditetapkan, karena kampocng ter- Kwomintang didalam negeri Semenan- itoe adalah dengan oesaha beliau djoega.
seboet soedah masoek dalam erip-cht da- djoeng, ini.
Toean-toean pembatja boleh pikir senri onderneming Mij Ampoe Gadang.
diri
bagaimana soekarnja seorang pemimBerhoeboeng dengan perkara itoe dipin
bekerdja
hendak membawak kaoem
Berapa harga dari itoe harta p
bitjarakan poela tentang perlakoean Peperempoean
dari jang gelap ketempat
atau roemah-roemah dan mesdjid-m
d|merintah dengan pers.
jang
tzrang,
djoega
sampai mendidik memaoe tidak maoe
haroes terima sa''ja
Terboekanja perkara ini ialah karena
reka
itoe
bersopan
dan
terpeladjar, itoelah
marika poenja nasib. Kabarnja sampai satoe pertanjaan
dari J. B. Mr. Lim
adanja
djasa
dari
entjik
ini jang mana
sekarang sedjoemblah sepoeloeh familie Cheang Ean dalam madjelis Legislative
tidak
akan
lekas
terloepakan.
jangsoedah keloear dari itoe kampoerg,. Council, dengan menanjakan kalau-kalau
Bermoela orang masih
ragoe-ragoe
Toean Toerit gelar Datoek Bagiro Pemerintah telah pernah mendjalankan
ketika dengar itoe perintah

jang

sangat

berat, kemoedian ketemoekan toean Saidi
Soetan, jaitoe

wakil

rajat

diitoe tempat.

Kedoea marika sesoedah ambil permoefakatan lantas madjoekan pengadoehan
pada toean Resident Sumatra Barat
di
Padang,

begitoe

djoega

pada Z. E. Gou-

verneur Generaal, pada lid Volksraad jang
katanja mendjadi wakil Minangkabau dibitjarakan sendiri tentang itoe kedjadian,
tapi sampai sekarang itoe wakil beloem
djoega boeka mueloet dalam itoe gedong

di Pedjambon.

peratoeran

apa-apa

jang

boleh

kat deradjat bangsa itoe, tiada tjoekoep
kalau hanja soeatoe golongan dari bang-

rat kabar jang terkenal di Krekot alias
Sesoedah
terdjadi langkah
seperti »Bintang Timoer“.
Dan
itoe kabaran
bagi
kedoea belah pikaknja soedah dimoeat pada 15 Februari 1929
sa itoe sahadja jang bergerak. Dari sege- sekarang,
No. 36 jang mana dalam ie kamp menap golongan bangsa itoe, mesti beker- semakin soelit.
nerangkan
bnj
di
Kampoeng
ja. Moelai dari kaoem Keromo, sampai
Kedoea belah" pihak, memikoel Soga Pinang ((Keaa aah
mah dan meskepada kaoem terpeladjar, dari kaoem toe ,beban jang maha berat: haroes djid-mesdjid soedah masoek dalam erfboeroeh sampai kepada saudagar.
sama sama koeat menahan hati, pacht dan onderneming Ampoe Gadang
Golongan
- golongan ini di Voor Indie
Kalau pihak Inggeris tidak dapat me- dan lain-lain.
toeroet didalam perlangkahan ini, jaitoe: nahan hatinja, atau kalau pihak kaoem
Dengan adanja kabar itoe toean J. Hzring,
Controleur dari Ophir di Taloe mePerserikatan-perserikatan kaoem sauda- Kebangsaan, tiada poela dapat menahan rasa nama baiknja terhina dan terfitenah,
hingga , Bintang Timoer“ diadoekan. Begar kain di Bombay, soedah mengambil nafsoe, tentoe terdjadi perkara jang ngeri.
gitoelah dengan zonder didoega lebih doekepoetoesan tidak akan membeli barangJang mendjadi teka teki jang maha soe- loe itoe perkara delict pada 10 December
barang pakaian keloearan negeri asing
lit pada waktoe ini, ialah: siapakah 1929 soedah diperiksa oleh Landraad di
dalam 3 boelan lamanja-ltelegram 6 April). jang dapat paling lama menahan Taloe, tapi sebagi pesakitan boekannja
tocan Parada jang mendjadi Hoofdrenafsoe?
Erti jang terkandoeng didalam langkah
dacteur dari itoe sverat kabar jang terini, ialah hendak menoendjoekkan, bahwa
Perkara nafsoe, lebih-lebih didalam kenal, melainkan toean-tocan Toerit geindustrie bangsa sendiri tjoekoep meme- perkara politiek jang sekian besarnja, lar Datoek Bagindo dan Saidi Soetan,
roepanja toean Parada
soedah boeka
noehi keperloean, meskipoen tiada diban- bergantoeng boedi pekerti kebangsaan.
goetji wasiatnja dengan oendjoekan toeantoe oleh negeri asing.
Disoeatoe pihak adalah bangsa Europa, tbean terseboet jang djadi penoelisnja itoe
..
dan dipihak lain, ialah bangsa. Timoer.
artikel jang djadi toentoetan.
Voor Indie bergerak, boekan semendjak
Djika
kelak
sampai
kepada
oedjoeng
Begitoelah menoeroet poetoesan dari
hari ini. Soedah lama pemimpin-pemimpin

disana, bekerdja. La

kedjadian
ini, akan kelihatan dibatoe
oedjian: perbedaan jang njata antara Ti-

hakim

djadi

heldak

memperselahl
an

gadis-gadisnja

menghalangi pada kemerdekaannja hak tetapioleh sebab karena keras kemaoean
kaoem pers Inggeris jang ada didalam Ta- Ch. Abd. Manan terseboet, beliau telah
menarik banjak gadis jang disoeroehbe:
nah Simenandjoeng ini, karena pada pendapatan beliau, djika tidak ada keberatan ladjar diseboeah seknlah dimana jg.
pada kaoem pers itoe, .tentoelah mereka djadi goeroe kepala ialah beliau sendiri
akan tidak tinggal diam dalam perkara beserta isteri beliau entjik Sairam.
Disini njatalah pada kita bahwa beliau
jang sepenting ini.
laki isteri ini ada bergiat hendak memaSekoerangnja mereka akan menjatakan djoekan kaoem iboe bangsanja, sehingga
barang sedikitnja pemandangan mereka berboekti dan membawa boeah jg. lazat
terhadap pada kedjadian ini.
jaitre sesoedah beberapa
gadis-gadis
Lenggeng
jg.
telah
tammat
dan
mendaAtas pertanjaan itoe, oleh toean Sirlecil Clementi, Gouverneur dan Voorzitter pat certificaat dari sekolah itoe, sehingga
madjelis mengatakan jang kebebasan oen- mereka sekarang dapat mendjadi goeroe

Selain dari itoe kedoea toean-toean
toek mereboet hak bangsa dan mengang- sikap jang bernama : bersilemah tak ptaah, itoe kirim djoega kabaran pada itoe soe- toek pers sedikitpoen ta' ada
seperti sekarang.

kemarin dan

ke I.

ang

.

jang mesti terdjaga date

pemerintah mengambil

I"

Tahoen

Inggeris menoeroetkan djedjak ini. Sela- kehormatan, orang
ma Gandhi dan pengiring-pengiringnja bangsa itve”.
tiada melakoetan barang sesoeatoe » ke(nona M "
kerasan jang tiada menentoe, selama itoe
poela pihak

DEL

April 1930

aa
(Ini hari diterbitkan 2 lembar).

ctrische Drukkerij & Uitgevers Mij. ,SI NA R
an. Telefoon No. 1174 Telegram adres: .SINARDELI"

mendapat

oesikan dari jang berwadjib.

Menoeroet sepandjang jang telah terdiadi sekarang djawaban
Toean Gou-

perempoean disekolah terseboet, sedang

jg. lain ada poela jg. sampai melandjoet
kan peladjarannja kesekolah Inggeris.

Tetapi sekarang... apakah jg. soedah

terdjadi dengan sekolah terseboet?
verneur ini tidaklah memoeaskan hati kaBeloem selang berapa lama, baharoe
oem pers di Singapore ini.
kira-kira3 boelan semendjak entjik Sairam
goeroe
Pihak soerat-soerat chabar disini, memi- meletakkan djabatannja sebagai
kirkan

bahwa djawaban

toean Gouver-

itoe, nampaklah

semangkin lama koerang

neur tentang ,,tidak ada mengoesik pada pada kemadjoeannja sekolah ini.
Moerid-moerid semakin berkoerang, pekebebasan” pers itoe ada baiknja dibetoelkan
oentoek pendjawab pertanjaan ladjaranpoen tidak teratoer setjara mestidari toean Mr. Lim Cheang Ean sadja, nja, sedang perhiasan roemah sekolah itoe.
tetapi sebaliknja ada mendjadikan publiek tidak sebagaimana doeloe lagi, dan pesalah sangka pada pendirian pers disini. karangan roemah sekolah itoe soedah tiTetapi sebetoelnja, didalam hal ini peme- dak pernah bersihkan lagi.
Melihat keadaan ini soenggoeh menjerintah ada bersemboenjikan tangan sebab
dihkan
hati kita, karena keberhentian.ensebetoelnja, baroe baroe ini pernah dichabarkan oleh pers-pers
disini setiba tijk Sairam sadja, satoe Compoe jg sae
toean ini ke Simenandjoeng. ini, pernah ngat berharga bagi pergoealan hidoep
mengoendang pada tiga journalist jang merdjadi padam, ja . . . begitoelah ada-'berpengaroeh di Singapoera keistana be- nja di Negeri Semenandjoeng ini, kiraliau dimana beliau melarang soepaja kaoem

nja salam dari entjik Sairam,

tidak

ada

pers tinggal berdiam sadja tentang per- lagi jg mempoenjai perasaan oentoek mekoempoelan Kuo Min Tang ini soepaja madjoekan bangsanja.
Di Indonesia saja batja dalam soeratkelak boleh mendjadi lebih sampoerna oensoerat
kabar, kacem iboe soedah begitoe
toek mendjadi keamanan oemoem. Sebab
karena desakan dari Pemerintah tentoe sa- giat menoedjoe kemadjoean itoe.
Tjontohlah wahai kaoem iboe Tanah
jang periksa itoe perkara, toean dja pers takoet melanggar peratoeran itoe:
Bagindo dihoekoem dengan enam mereka tinggal diam sadja seolah-olah ada Semenandjoeng, bagaimana adanja saupendjara, sedangkan toean Saidi jang kedjadian apa-apa di Simenandjoeng dara-saudaramoe jang berada ditanah Setanah Melajoe ini dengan Kuo Min Tang. berang itoe!
9 boelan pendjara.

Datoek
boelam
|. moer dan Barat. Siapakah diantaranja, Soetan
banjak jang mengorbatkan tenaganja,
jang lebih menghargai antara: kemasoedah berapa pemimpin bersalin, dari
Itoe poetoesan tidak diterinia sadja oleh
Akan tetapi walaupoen begitoe djawanoesiaan dengan keoeangan!
kedoea
pesakitan,
mareka madjoekan ban jang moelia ini boleh djoega dikatasatoe tangan ketanggan lain.
Pemogokan oeroeng lantaran
revisie pada Raad van Justitie di Padang, kan ala sedikitaja betoeljaitoe ternjata padamai.
dawaktoe
jang
achir
ini,
dimana
pers
namDidalam masajang selama itoe, bangsa
(Corr. S.D.) Tanggal 1 ini boelan di
Pada 27 Maart j.b.I. marika soedah paknja begitoe bergiat membitjarakan satoe toko Europa di Padang ampir sadja
India, telah banjak beroleh peladjaran.
dipanggil lagi oleh Djaksa Landraad di perkara
ini.
terdjadi satoe pemogokan.
Peladjaran itoe memimpin mereka kepada
Taloe, jaitoe memberi tahoekan atas keKeimarennja jalah tanggal 31 Maart oleh
jalan jang oetama.
poetoesan
revisie:
pesakitan Datoek
Angin
riboet
di toko terseboet gadji dari mereka poenja
Bagindo hoekoemannja
ditambah tiga
leram
(Selangor) personeel Indonesier pada dipotong habis,
India telah mentjoba dengan djalan me12 bocah
roemah berhoeboeng dengan mereka poenja voorminta-minta. India telah mentjoba dengan Jang mengirim kabar dihoekoem, boelan dan ditetapkan bekerdja dalam
tangsi, sedangkan pesakitan Saidi Soctan
jang roboh.
schot lebaran.
Hoofdredacteur boleh gojang
berlakoe
amat setia kepada Inggeris.
tetap 9 boelan tapi bekerdja diloear tangsi.
(Boekit
Tjereke)
Jeram
Selargor.
Ini hal sebenarnja tidak mengherankan
kaki
Ingat sadja masa peperangan Doenia, InKedoea mareka njatakan maoe masoekan Diladang Baharoe dengan tiada disangka- sebab
soedah biasanja begitoe setiap
dia mengorbankan dirinja kemedan pegratie pada Z. E. Gouverneur Generaal. sangka pada tg. 21 boelan j.l. kira-kira tahoen, akan tetapi mereka haroes dikasi
Satoe perkara mempertahankan
Beg:toelah itoe soerat gratie marika poekoel 3 Hari Djoem'at, angin riboet lagi satoe boelan gadji atawa koerang,
rang oentoek membantoe Inggeris.
hak
raiat.
soedah
serahkan pada Griffier dari Land- telah menghemboes dengan dahsatnja se- boeat voorschot baroc.
. Djalankekerasan, menoempakkan darah,
raad
Taloe
di Fort de Kock pada bebe- hingga seorang bangsa Tionghoa jang
Ini kali voorschot baroe itoe tidak dimenjaboeng
djiwa, telah ditjoba djoega
»M" menoelis dalam Sinar Sumatra: rapa hari j.!. dan hari itoe djoega marika diwaktoe itoe sedang mengenderai kereta kasi maski soedah pada tanggal 1 hari
oleh India. Akan tetgpi, India tetap deDibilangan Taloe ada seboeah kam- soedah beri tahoekan pada Hoofd van angin didjalan raja telah terbawa oleh boelan baroe.
mikian djoega, sampai hari ini, kemer- poengj. bernama Pinang (Kinali).
Plaatselijk Bestuur di Talor dengan pe- angin, sehingga ia beberapa djaoehnja
Pada salah satoe personeel tinggian
rantaraan
kawat.
dekaan jang penoeh, masih beloem dipeterbang dan kemoedian djatoeh kejalam dari toko terseboet kita sozdah tjoba
Kampoeng itoe boekannja kampoeng
an
roleh bangsa itoe.
sebocah bendar dengan pakaiannja ber- tanja dan dapat djawaban bahwa voorbaroe lagi, melainkan soedah toeroen teschot baroe boekannja tidak maoe dikasi,
moeroen dari orang-orang toea doeloe kala. Perboetan jang dipedioer titidak selama- loemoeran dengan loempoer.
akan tetapi kalau pada hari itoe beloem
Roemah-roemah dan mesdjid disini dipoenja
Selang lima menit belakangan, sang ri- lagi dibajar adalah sebab chef beloem
koel rata ada kira-kira seratoes bocah dan
koeat djoea mengemboesSeorang kepala Sha di Marga Re- boet semakin
sebagi ketoea dari kampoeng itoeada se- bang Kasoei (Lampoeng) jang merasa nja, sampai menoembangkan 12 petak goedgekeurd staat jang telah sedia pada
kessier.
oran, an
loe adat, bernama Tozrit ge- dirinja telah berboeat kesalahan, datang roemah didalam ladang itoe.
Roepanja personeel Indonesier salah
lar Datoek Bagindo jang memelihara itoe mengadap toean Controleur di Kotaboemi,
mengerti
perkara itoe dan begitoelah seDjeritan dan pekikan serta teriak iboekampoeng bersama isinja.
menerangkan tentang kesalahannja sebab
bagian besar dari padanja tidak datang
iboe
dan
anak-anak
jang
masih
sadja
beKira kira boelan Januari 1929 soedah soedag
bikin tekort oeang
belasting
rada didalam roemah jang toembang itoe ketika waktoenja balik makan tengah hari.
| datang
ke
itoe
mbesar sedjoemlah kira2 f 400.—
Inilah 'j. menjebabkan sekarang, Gan
Kabarnja personeel itoe disoesoel maboekan main hingarnja, tetapi oentoeng
negeri dari "Pale
mbesar
dhi mengambil djalan: bersilemah aa
sing-masingnja
dan dikasi mengerti tenTentoe
sadja
fikiran
itoe
kepala
doesoen,
sadja tidak ada kedjadian satoe apa bapembesar itoe lantas beri pereni tah patang itoe atawa lebih tegas dibajar paperboeatannja itoe djoedjoer, dan karena haja djiwa.
tak patah.
penghoeloe adat jang terseboet boeat itoe Controleur akan kasih ampoen padanja
da mereka voorschot baroe itoe. Hanja
at
oe
inja, te- da
Mereka berb
jang
disoeka
menjoeroeh berkoempoel segala rajat dengan djalan »ganti sadja itoe ocang
Mereka
itoe,
dengan
membawa
masingseorang dari pada personeel jang roen“n
ng
oleh
wa
dipega
la
djika
me
dalam
negeri
ini.
tapi tiada
masing anak bininja, diwaktoe angin riboet nja ada pa disc eka ol hschefaja soedah
f400”—, tetapi apa latjoer .....
pemerintah.
:
itoe djoega pergi berlindoeng keroemah dibiarin teroes tidak balik dengan tidak
Sesoedah rajat berkoempoel, maka itoe mengorek sedikit sadja toean
Dengan teroes terang Gandhi menja- pembesar pembesar memberi tahoe bah- kasih bevelschrift boat masoekan itoe sahabat - sahabatnja jang tidak dapat di- dipanggil lagi, hingga dengan begitoe ia
roeboehkan oleh angin badai itoe.
tetap berhenti dari pekerdjaannja.
takan kepada Lord Irwin, Radja Moeda wa pendoedoek kampoeng tidak boleh kepala ilalam boci. (F. S.)
ma

sekali.

Pemimpin-pemimpin

soedah

Sumatra.

Shabar

Kota

Tiga perawan akandi djoeal
ke Singapoera.

Kita akan djalan sendiri . . . kita
soedah memoelai sebagaimana mestinja |
MU. tetapi orang anggap kita tidak

ada lagi agaknja.. , . djadi boekan
salah kita meninggalkan tjara bekerdja
menetapi
bersama-sama .. . dalam

kewadjiban

terhadap pada Noesa

“dan

Bangsa seoemoemnja, terhadap pada sau-

Soedah sampai di Djawa dan dikembalikan ke Koetowinangoen.

dara-saudara kita jang ,,terdjoeal teristime-

wa. Basta.

0

Kebakaran di Pantai Tjermin.
9 kedai mocsnah.
Malam tadi di Pantai Tjermin telah terMenjamboeng kabar tentang tiga pe- bit kebakaran. Ada 9 bocah kedai kerawan Indonesia, jang soedah djatoeh poenjaan bangsa Tionghoa disana jang
dalam koekoe bangsa manoesia binatang mendjadi aboe.
dan didjoeal k2 Singa o-ra, tetapi niatan | « Djoemlah jang pasti berapa keroegian
terseboet soedah tidak dapat dilansoeng- jang terdjadi, beloem diketahoci. Dikirakan karena soedah ketahoean dokter kapal kira tiada berapa besarnja, sebab diantara
t. Radja Saoedin, maka kini kita dapat me- jang terbakar itoe, tidak ada toko jang
besar.
ngabarkan, bahwa pada hari Raboe djam
Correspondent
tera menoelis:

,,Sinar Deli', di Jaka-

Asal api beloem diketahoei.
7 (2 April) mereka soedah sampai di Ja—0—
katera dengan selamat.
Churie
ayam.
Di Perioek mereka didjepoet oleh
Pendoedoek kampoeng Madras,sekarang
t Zainal, redacteve Bintang Timoer
moelai beroleh ganggoean dari pentjoeri
atas nama P.P.I.I. sedang doea orang ajam.
'
dari resersedienst djoega tidak ketinggalan, hal mana meloeloe tjoema a-

tas permintaan

T. Zainal,

jang

Pentjoeri-pentjoeri roepanja tahoe dima-

na ajam berteloer, hingga ditempat jang
soelit, teloer itoe tentoe hilang. ...

Soeatoe boekti, bagaimana berbahajanja,
disampaikan oleh T. Manoppo
pada Reserse berhoeboeng de- bila anak-anak teroes-meneroes bermain

ngan koerang terangnja boenji
kawat dari Medan dan oentoek

djoedi dibiarkan, bagaimana dengan leloea
sa anak-anak disana bebas memboeka

mendjaoehkan

terboeka.

semoea

salah

gelanggang

sangka.
Ini perloe diterangkan, sebab orang
soedah agaknja maoe menoendjoekkan

pendjoedian

ditempat

jang

—0—

“Koepoe-koepoe" jang menjoesahkan.
Pendoedoek Frisostraat, siang malam

pada ramai, bahwa jang mengetahoei
hal

beroleh ganggoean, dari koepoe-koepoe
itoe terlebih doeloe reserse, hal mana sa- jang bersarang disana.
Boekan sadja bising oleh karena soeara
ma sekali tidak betoel, sebab jang meriboet, tetapi soeara kenderaan jang poe-

ngambil tindakan terlebih doeloe ialah
P.P.LI. cs. dan pertjampoeran fihak poisi Jakatera itoe tjoema atas pengadjakan
oentoek memberi pertolongan seperloenja,
tetapi hal ini soedah beracbir sebagai
tidak kita maksoedkan dari awal moela.

Dengarlah lebih djaoeh dibawah ini:
Setoeroen

dari

lang balik datang mengoendjoengi sarang
koepoe-koepoe itoe, lebih membisingkan.
Djika beloem datang masanja jang ber-

wadjib beloem dapat menghapoeskan koepoe-koepoe didalam kota, seharoesnja di-

tempat jang ditinggali oleh pendoedoek
baik-baik, djangan sekian bebasnja orang
mengadakan roemah jang mesoem.
—0—

Menghina dengan djalan
advertentie.
Kehadapan Landraad, pagi tadi dihadap-

kapal bersama dengan

toean Zainal dan seorang reserse Belanda,

gadis-gadis

itoe dibawa kekantor

besar

dari poelisi oentoek diperiksa seperloenja,
tetapi moelai dari kapal sampai kekantor

kan

toean Wong

Peng Tong, ditoedoeh

telah memasoekkan advertentie didalam
poelisi toean Zainal soedah minta dengan soerat kabar
harian jang berbahasa
keras
soepaja
sehabis
dilakoekan Tionghoa,
Sumatra Bin Po, jang
pemeriksaan seperloenja, gadis-gadis terse- menghinakan nama baik toean Thio Lam
boet

dipasrahkan

atas

nama

mang

didjandjikan

pada

toean Zainal

P. P. I. I, hal mana meoleh

souchef-reserse

tocan Hazcou.
" Begitoelah sesoecah menoenggoe lama
sekali

dikantor poelisi baroe dilakoekan

pemeriksaan oleh wedana dan sesoedah
itoe gadis-gadis dibawake Kemajoran oleh
togan Zainal oentoek diperlihatkan pada
beberapa kaoem Iboe, jang berhoeboengan

dengan

P.P.I.I,

poelisi

tetapi atas

permintaan

sesoedah itoe dikembalikan poela

kekantor polisi sebab konon masih ,perloe”, tetapi toean Zainal mengoelangi
permintaan

soepaja

achirnja

mereka di-

pasrahkan pada P.P.I.I., hal mana djoega
dipesankan pada serse, jang membawa
'mereka kembali kekantor polisie.
Pada malam harinja sesoedah bertemoe
dengan dr. Saoedin, toean Zainal cs. soe'dah datang dikantor poelisi oentoek menanjakan gadis-gadis terseboet, tetapi tidak mendapat

keterangan, jang pasti, ma-

lah orang tidak dapat menerangkan ada
dimana mereka malam itoe. Beberapa
Orang-orang poelisi ditilpon, poen seksi
Tanah Abang tetapi semoea itoe tidak

memoeaskan toean Zainal cs.
Sekembali

dari kantor poelisidi Kema-

joran dilakoekan

peremboekan seperloe-

nja oentoek meneri-:a gadis-gadis itoe
nanti, poen oeang jang akan perloe oen-

D. -
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ttp

era maodroen
ta
gan n
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melachirkan keheranan

1

kita seolah-olah

segan oen- | dihadap, , satoe

pada kita:

team dari Betawi bakal da-

P.P.LI. ter!

djoeara-djoeara Medan.

Ini kali, kalau barangkali team Betawi
koerang hati-hati berdjoeang di Medan,
alamat ia akan roeboeh, sebab Medan
sekarang, boekan Medan doeloe lagi.
Berhoeboeng dengan itoe, ini malam

OS.V.B. akan mengadakan vergadering,

membitjarakan lebih djaoeh
ngan team terseboet.
-

atas kedata-

ni

sekiranja P,
alas
ocendangan dari B. T. V. C, mak-

siapa ia soedah berbitjara dan djoega
be- aa aesahgkan mereka akan datang bertanding kemari pada 19 dezer.
berapa
kepala
gewest
jang
ditempatnja
Pada tahoen 1
pendoedoek Kisaran
Diharap lain kalt toean djangan kasi
jang berasal dari
Minangkabau, telah penjadapan rubber itoe ada satoe kepen- alasan nonsenseof chabar ,,BOHONG".
beroesaha mengadakan satoe perkoem- tingan.
Sebab in lebih berbahaja lagi.
poelan jang diberi nama Djamiatoelrahmah: Maksoed 'ini ialah akan mentjoba me—0—
ngadjak
Pengoesaha-pengoesaha
Rubber
perkoempoelan jang terseboet adalah hiVoetbal di Djawa.
Boemipoetera soepaja toeroet bekerdja
doepnja dengan soeboef.
dalam penjetopan penjadapan rubber itoe
Soekaboemi,
7 April”Pertandingan Bond
Kemoedian
tat berapa lama antaranja dengan djalan menerangkan sedjelasnja
Betawi
dengan
Bond Soekaboe'ni berachir
ada kira-kira doea,tahoen lebih dan koe- akan azas azas dari niatan itoe.
dengan
2-3.
rang, maka perkoempoelan jang terseboet
nge
mendapat penjakik sehingga segala Be- '
Mandoer diboenoeh.
stuur-bestuurnja berichtiar mentjari obat-

nja,

jang

kira-kird akan dapat menjem-

boehkan penjakit itoe.
Tetapi

segala obatj. ditjari oleh

stuurnja tak

Be-

bisa rasanja menjemboehkan

penjakitnja perkogfmpoelan

itoe, '— malah

penjakit itde bertambah keras, dan pada
tahoen
1929
oempoelan jang terse-

Sum.

Post mendapat

kabar,

bahwa

di

boet diboebarkan, .. hingga
terkenal dari Mimargkabatrta' mempoenjai
perkoempoelan lagi.

kan nafas jang penghabisan.
Sipemboenoehnja soedah ditangkap.
—0—
Pada tahoen 1929, datanglah saudara
Pembongkar jang aneh.
kita dari Djawa jaitoe toean T, seorang
Kemarin docloe malam terdjadi pemjang berpengetahoean poela, dan pandai
bongkarau
jang aneh dalam tiga bocah
mengoeroes perkoempoelan. Oleh kerena
melihat keadaan pendoedoek Kisaran, jaitoe toko di Kesawan.
Bermoela pagi-pagi kelihatan pintoe
orang jg. berasal dari Minangkabau sangat
belakang
Autohandel Spijkerman soedah
banjaknja, kira-kira 300 orang laki-laki
mendapat
keroesakan. Diperiksa latji medan perempoean, tetapi ta' ada mempoedja
toelis
soedah terboeka. Didalamnja
njai perkoempoelan, dan pada tahoen itoe
djoegalah diadakan remboekan sekali lagi, ada tersimpan wang dan perangko-pesegala jang patoet dioendang telah di- rangko. Tetapi wang dan perangko itoe
tidak ada jang hilang.
oendang
Penoclis poen ada dapat oendangan
Pembongkaran
seroepa
ini terdjadi
pada waktoe itoe, jaitoe akan mengada- djoega pada toko jang sebelahnja, jaitoe
kan
perkoempoelan sekali lagi peng- Japansche Handelsmuseum. Pembongkar
ganti perkoempoelan jang telah berpoe- itoe roepanja masoek djoega kedalam
Museum ini, dimana banjak barang-barang
lang.
Maka boelatlah soedah permoefakatan jang berharga terletak. Tetapi tetamoe
jang bahasa perkoempoelan misti diada- jang baik hati ini tidak ganggoe satoe
kan dan diberi
namanja Sinar Moe' apa akan barang-barang itoe.
minin serta
diatoerlah oleh saudara
Kemoedian
roepanja sitetamoe tidak
kita sebagai mana perkoempoelan akan poela pergi mengoendjoengi Fotograaf
inadjoe dan diadakan segala Bestuurnja. Yiks jang berada disebelahnja poela. DiPerkoempoelan jang terseboet adalah sini ada dia djoempai satoe peti oeang.
berdjalan dengan

baik ta' berapa

boelan

Dalam

jakin, karena mareka mengetahoei siapa
radjin mendapat, dan diadakan remboekan

ini nanti akan ditetapkan menoeroet
adaannja.

ke-

peti ocang itoe.
«
Tidakkah aneh tetamoe jang tidak di-

oendang itoe soedah berlakoe begitoe baik,
tidak maoe mengangkoet segala apa jang

Tetapi karenadirasa oleh pihak eischer
ada perloe lagi satoe soerat keterangan
goena mengocatkan haknja, maka ia minta moendoer poela oentoek mengoeatkan

Setengah anggota comite memadjoekan
pikirannja
soepaja kelak diminta bantoean
subsidie dari Regeering, tetapi soeratitoe dengan
toeroet

meeningnja t. Controleur tidak

zegel. Tadi

kembali

diperiksa, tetapi dimoendoerkan poela
sampai pada tanggal 16 dezer.
Lebih djaoeh dapat kita kabarkan, bahwa Sjarikat Tapanoeli selama ini dibela

oesah dahoeloe diharapkan subsidie itoe,
malah sedapat-dapatnja pendirian internaat itoe dioesahakan sampai terdiri.
Ada satoe scal jang agak penting di- oleh Mr, Koers, sedang M.
pikirkan, ialah berhoeboeng dengan orang

da waktoe

jang

belakangan

Ihoetan paini

dibela

SPORT.

peladjaran.

Pada hal disini boekannja

Meer

W van Lommel Bongers.

Diangkat mendjadi 2e klerk pada “Lands
baggerbedrijf di Belawan Marah Alam,
tadinja wd pekerdjaan itoe.
Dipindahkan dari Sabang ke Loeboek
Pakam Dr Nazief.

Chabar

Kawat

INDONESIA.
Ancta Radio,
Stokvis

berpisah

dengan orang

Be-

landa

se-

kawan

partijnja.

Den Haag, 7 April. Het Volk memoeat satoe soerat berpisah dari toean
Stokvis jang berangkat ke Indonesia. Ia
menoelis: ,,Djika dapat bagi saja, saja
berniat beberapa

lama

akan

Bindjei Tapanoeli Voedbal Club.
R.M. toelis:

memoelai

pekerdjaan saja didalam
dan diloear
Volksraad. Dengan begitoe saja tidak
akan lama meninggalkan kawan separtij
2:

d

f

Kebakaran minjak
di Tarakan.
Bandjermasin,
8 April. Tadi
malam
terdjadi kebakaran dalam satoe
soemoer minjak baroe di Tarakan, jang
dengan
tiba-tiba soedah menjemboernjemboer
keloear. Soemoer j. terbakar
itoe letaknja djaoeh dari tempat perkampoengan orang, sehingga tidak terdjadi
bahaja

manoesia.

ang

Sekarang njala api bertambah besar.
Tapi masih ada harapan bisa didjaga

djangan merambat

kelain tempat.

.

Gouverneur Hillen,
"ke Boven Digoel,
Soerabaja, 8 April. Toean Hillen soedah
berangkat pagi ini poekoel 9 liwat 45
menit dari sini menompang kapal gou-

vernement

Sebagai

,Adelbaran“,

diketahoei,

tocan

itoe pergi

ke Boven Digoel akan melakoekan pemeriksain kalau-kalau dapat dihapoeskan

kampoeng

pemboeangan

ite.

Penganiajaan

Bakkering.
Weltevreden,

8 April.

mej.

Keadaan

mej

Poppi Bakkering sekarang soedah baik,
hingga soedah dapat diperiksa keterangannja. Ia tidak dapat menoendjoekkan tanda-tandanja, disebabkan bagaimana
kedfadiannja perkara itoe tidak diketahoeinja dengan

djelas.

«

Hoofdadministrateur dihoekoem.
Betawi,8

April. Toean

hoofdadministrateur. dari

ham,

soedah dihockoem

bekas

Jacobs,

Tjiro-

Sinagar

2 tahoen diper-

salahkan karena memboeat penggelapan
dan niemalsoekan soerat-soerat jang meroegikan pada Sinagar dan 6 boelan pendjara sebab memboeat penggelapan jang”
meroegikan pada keboen Radja Mandala.“
Boeat,kesalahan jang pertama tadinja ia
diminta koekoem oleh officier 2!/, tahoen
dan bocat hockoeman kedoea diminta
6boelan djoega.
.Va'Vergadering
derlandsche Club.
Soerabaja,

7 April.

zaakwaarnemer di dari Vaderlandsche Club

oleh Abdoelrachman,
jang bakal mengepalai Internaat itoe.
Toeroet pendapatan t. Controleur sebaik- Medan dengan gratis.
Djadi boleh dikata, dalam perkara ini
njalah satoe goeroe, Belanda jang mengekita
melihat pertandingan advocaat bampalainja,
sebab oemoemnja pendjagaan
boe
ccntra
advocaat toelen.
goeroe Belanda itoe lebih rapi dan anakanak
lebih banjak mendapat peladjaran
bahasa Belanda. Boeat orang-orang toea
anak-anakpoen
tentoe -akan lebih soeka
kalau anaknja- dibawah penilikan goeroe

milie Eropah.

NEGERI.

peti ini banjak djoega oeang ter- saja."

lamanja perkoempoelan jang baroe itoe- simpan
poen mendapat penjakit poela, sehingga
Tetapi adjaib, tetamoe 'itoe tjoema amboebar poela, apa sebabnja
penoelis bil sedjoemlah f 8.20.ta” tahoe.
Selainnja ia tinggalkan djoega didalam
Oleh karena pendoedoek Kisaran sangat

PEGAWAI

Kwala Krapoh seorang mandoer soedah
diboenoeh oleh koeli-koeli disebabkan
Dipindahkan dari krankzinnigengesticht
terlaloe banjak memperingatkan
kesala- di Magelang ke verpleegtehuis voor krankhan koeli-kocli itoe, hingga seorang dian- zinnigen di Loeboeg Pakam t.w, verpleegtara koeli-kocli itoe membatjok paha si- ster Iste kl. voor krankzinnigeuwezen

mandoer dengan sebilah parang.
Oleh karena terlaloe banjak darah kependoedoekj. loear, mandoer itoepoen menghemboes-

Belanda semasa: dalam

dan keketji- tang ke Medan boeat bertempoer dengan

baroe ini

kan permoefakatan dengan toean Marinus soed toean ini soedah “tertoetoep dari P.
Berandan soedah diterima B. T, V. C, ja.
dan directeur van Landbouw di

Java Team ke Medan?
Boektinja dapat dilihat beberapa anakmenjatakan terima kasih dan horToeroet kabar jang didapat oleh repor- anak sekolah M.U.L.O. dan H.B.S, dikota
ita atas perakangan
lisi dalam ter kita, pertengahan boelan Augustus ini mereka tompangkan pada familie-fa-

tetapi kita

djika
soerat

sekali lagi, akan mengadakan perkoem- bisa mendjadi mangsanja?
poelan sekali lagi, jaitoe pegganti menApa ia boekannja pentjoeri jang sedjadijang
jang
barog.mgti.
Sekarang
telah
ti,
itoelah dalam pengoesoetan politie.
Tian, pemoeka dari Kwo Min Tang disini.
Karena terang salahnja, Landraad men- diadakan satoe perkoempoelan jang ber- Atau barangkali ia sengadja hendak maindasar
keislaman, jaitoe perkoempoelan main sadja oentoek memperlihatkan badjatoehkan hoekoeman f 50 denda.
Moehammadijah.
gaimana kepintarannja kepada potitie,
Tiada lama lagi, tocan Thio Lam Tiam,
Hanja harapan peneelis pada pendoe- hingga tiga pembongkaran dilakoekannja
akan dihadapkan poela kehadapan Landbertoeroet-toeroet sebentar itoe djoega
raad, ditoedoeh menghinakan toean Wong doek Kisaran jang berasal dari Minang- ditempat jang ramai poela dengan tidak
kabau,
tetapkanlah
satoe-satoe
perkoemPeng Tong, djoega dengan «jalan memadisedar oleh politie.
Pakan advertentie didalam Sumatra poelan, karena segala perkoempoelan jang
—0—
berasas
keislaman
baik
toedjoeannja
dan
in
Oo.
Perkara M. Ihoetan contra Sjarikat
djanganlah matjam anak ketjil lasak berTapanoeli.
Kedoea belah pihaknja roepanja soedah gendong, tetap kasi satoe-satoe, dan pesama-sama sengit, hingga didalam adver- noelis mendo'a pada Allah Ta'ala mogaPerkara penoentoetan engkoe M. Ihoetentie itoe sama-sama mengeloearkan be- moga landjoetlah oesianja perkoempoelan tan jang mendakwa pada Sjarikat TapaMoehammad Dijah jang ada di Kisaran. noeli, sebab ia merasa dilepas denganseberapa pitenahan.
—0—
Achirnja kedoea-doeanja sama mengawenang-wenang
oleh Mij. itoe dan gadoe, dan kira-kira kedoca belah pihakdjinja tidak dibajar penoeh selama ia menInl. JonngensInternaat.
nja, haroes sama-sama membajar denda.
Menoeroet kabar dalam D.Crt. kema- djalani hoekoeman persdelict, meskipoen
—0—
rin, tadi malam comite boeat mendirikan ia selama itoeada terang mendapat verlof,
soedah lama dalam oeroesan
satoe
Inl. Jongens Internaat dikota ini akan sekarang
Pil obat sakit perempoean.
hakim
mengadakan
vergadering.
Menoeroet
keDari salah satoe Toko obat, kepoenjaBaroe ini soedah diberikan voorloopig
an bangsa Tionghoa di Kesawan, telah terangan jang kita peroleh dari padoeka conclusie oleh hakim, dimana hakim medibeslag oleh Politie 16 dozijn pil obat toean Controleur jang mengandjoerkan njatakan tentang penoentnetan ontslagsaniatan ini, vergadering itoe tidak djadi disakit perempoean.
lansoengkan tadi malam, tapi dioendoerkan laris 6 minggoe tidak diterima, sedang
Pembeslagan ini, berhoebueng dengan sampai minggoe didepan.
gadji jang ditahan oleh Mij. itoe perloe
pengadoean satoe firma, bahwa obat itoe,
Lebih djaoeh toean itoe menerangkan, M. Ihoetan memberikan keterangan lagi
ada soeatoe obat palsoe.
bahwa maksoednja internaat itoe teroeta- bahasa ia berhak menerima itoe.
Keterangan itoe bahasa ada haknja meBetoel namanja dipakai lain, tetapi ma oentoek pemondokan anak-anak Boeboengkoes dan warna etiketnja sama de- mipoetera jang sedang meneroeskan pc- nerima gadji penoeh didalam mendjalani
ngan jang toelen.
ladjarannja di M.U.L.O.,0H.B.S. dan A.M. verlof, soedah dikoeatkan dengan keteraS. Tetapi nanti akan dipikirkan djoega bagi ngan saksi2 jang diperiksa pada tanggal
Kabarnja, pil jang dibeslag itoe, telah 4nak2 jang sedang beladjar di H.I.S. Hal 2 dezer.

toek ongkos-ongkos soedah disediakan.
beberapa tahoen lamanja didjoeal disini.
Tetapi apa kabar? Esok loesanja atas
—0—
pertanjaan tocan Zainal, toean De Vlugt,
Pendoedoek jang meninggal.
Chefreserse menerangkan, bahwa gadispendoedoek Medan jang
gadis itoe soedah dikirimkan kembali ke- Djoemlah
didalam
minggoe ini (dari
Koetowinangoen
atas ongkos negeri. meninggal,
Maart sampai 5 April 1930): 25 orang
Mendengar ini toean Zainal dengan sangat heran bertanja bagaimana hal per- (13 Indonesier, 9 Tionghoa, 2 Voor
Gjandjian dari awal moela, toch tidak Indiers.
begini dan mengapa P.P.LI. tidak diberi
Penjakit jang
berdjangkit
didalam
tahoe lebih doeloe sebeloem gadis-gadis mminggoe itoe, ialah: dysenterie 4, Typhus
terseboet dikirim kembali, pertanjaan 4, penjakit soemsoem leher: 2,
mana oleh tocan De Vlugt didjawab, bah—0—
wa tentang itoe beliau tidak mengetahoei
Mr. K. Soemantri dibocang ke
pa dansoepaja berbitjara dengantoean
:
Ambon ?
Haccou. Dengan lantas toean Zainal tilt.
'Nbld. mendapat kabar bahwa
pon toean Haccou, tetapi sampai lebih
7 kali tidak dapat bertemoe dengan be- perkarsaja Mr. K. Soemantri hampir selesai.
Kata soerat kabar itoe
ia akan
liau, konon beloem datang.
diboeang ke Ambon.
san.
Meskipoen kita bersjoekoer pada Toe-

1

bRegeering
abus wa LD:
A.I.D. Metenga
kabar ,
sedang menimbang meng,

Dengan Perkoempoelannj.
Toean

gustus

Inter. kena'tjoekoer 3.0.Ton

ji

di Soerabaja, banjak menii

Hoofdbestuur

pembitjaraan dan dioendoeepan pembitja-

jang akan
raan itoe empal vergadering
dilansoengkan
an
datang jan

pe
tanggal 3 Mei di Bandoeng.
Hoofdbestuur menerangkan pendiriannja
tentang kelepasan2 pegawai jang banjak
itoe pada Bataafsche Petroleum Mij.
itoe terboeroe-boeroe sebeloemnja meni
dapat keterangan dari pemberi tahoean
irectie.

Perkara-perkara

jang terpent

Toean Beijck Housnecijk, selakoe orang programma economi& soedah

aa

dari

tidak ada familie Boemipoetera jang intel- tengah kita acc. jang
lect jang

tompangan.

dirasa

pantas djoega mendjadi

Soal inilah barangkali kelak ada anggota
Boemipoetera dari Comite jang tidak
Setoedjoe. Tapi
kata toean itoe, boeat
sementara
dioetamakan dahoeloe
hal hendak mendirikan internaat.
Ongkos mendirikan

kan dari derma
pasar malam.

dan

toean ada berhaloean baik dan djoedjoer tidak soeka kita sama kita bermoesoeh-moesoehan. Tapi

sajang sekali tocan memberi alasan jang
diisap dari pipa tembakau Djawa, artinja
jang semata-mata bohong sadja, Boekti

jang mana toean seboet jang B. T. V.C,
pernah dikeokkan Inter, 1—0 diloear Com-

Perdjalaman”
Semarang,

Negeri.
7

dilakoekan inter, tapi soedah tiba disini Oa
penghasilan pasar- bertanding poen B. T.V. C. tak pernah poekoel 10 liwat 5
dengan Inter, selainnja didalam Competitie kapal terbang extra K.
itoe nanti diharap- petitie, djanganlah

E

an punten

IR
arin

Napas

'$

3

Kanan

temani oleh nona
De Graeff, alg, Secreta-

Gouverneur

0000p

000

Djokja

berhenti.
Gowverneur van Gulik ada berhadir
Buitenzorg, 8" April. Atas permintaan
tatkala menjamboet kedatangannja, resi- sendiri bertati
hormat sebab
dent Bijleveld, regent, burgemeester Bag- soedah ' penoeh
jalankan dienstnja,
ris Berke dan adjudant De Stoppelaar.

PEMBERI TAHOEAN.

Dikasi taoe kepada barang siapa menchus. dan commandant dari regiment toean J,E. Jasper, Gouverneur
di Djokja- dapat:
kelima kolonel P.D.A. Frankamp.
karta. Kepadanja dioetjapkan terima kasih
Satoe tong dari tembaga (automata
Sesoedahnja muziek melagoekan Wil- atas djasanja.
spuiten),
boeat dipakai memboenoeh
helmus, Wali Negeri imelakoekan pemekoeman-koeman Tembakau, kepoenjaan
riksaan pada eerecompagnie.
Setelah selesai pemeriksaan itoe diadakan djamoean fninoeman-minoeman direstaurant station, sementara Wali
Negeri

mengadjak
pembegar-pembesar
negeri
bertjakap-tjakap,
Poekoel tengah sebelas Wali Negeri

berangfat

dengan

auto

ditemani oleh

Tocan-toean jang

poenjai

kabar,

bahwa

Kamer

van Koophandel

Inggeris oentoek Indonesia memberi tahoe
kepada K.L.M.
bahwa rapport dari India Inggeris tentang lapangan-lapangan

penerbangan jang diterima di Londen

banjak,

| Tocan

)

|
|

lebih

pesan

ini

hari, ada

|

Carroll

—

Paul Lukas

dalam film berbitjara jang bertitel:

»De

Beurswolf”

Ea

Bangkattanweg - Bindjei.

Batjalah

M.K. KASIMAN

»Sinar - Deli"

8

menjatakan bahasa boeat memoelai dienst

itoe boleh didjalankan, sehingga
empat belas

SENDJATA - API.

Advertentie
BRILLIANT dan INTAN

permata. "

sedia.
soedah

PEMERINTAH,

sekarang

segala

matjam

SENAPANG,
REVOLVER

ANGIN.

dari

Fabriek

AMERIKA
BELGIE
DJERMAN
INGGRIS

doeloe kepada kita, : SEBAB
terima

Keloearan

tanja

LARAS,

B.S.A.
DJOEGA

kepada

BROWNING

ROON

- matjam

terima,

Sedia bermatjam

VERGUNNING

kita

senapang

ANGIN
senapang
Menerima oepah, dan sedia djoega jang
h siap.

toean meminta

2

sadja jang kita

MAS DJADI
MODERN.

B.S.A.

DIIKAT DENGAN
PERHIASAN

Sebeloemnja

PAT-

dienst penerbangan
sekali
hari itoe dapat dimoelai.

jang pakai

oedara

Nancy

000000000000000|'

|

Batikhandel & Lotendebitant
Datocstraat 4 — Padjak Gantoeng5

Medan

Baclanova

IBRAHIM.
64

Zukor dengan Jesse L. Lasky persembahkan

kantoor Deli Maat-

Boleh bawa dan minta kepada

baik dari besok!

|

dari

£20.- (doca poeloeh roepiah).

ini

| kirim per Aangeteekend.
Persediaan tinggal sedikitlagi.

—Indonesia.

mendengar

wang

motor

1

Adolph

akan diberi Present:

ingin mem-

ini waktoelah ada djalannja.
Tjoekoep kirim Postwissel sa|
| djaf 12.50.— Lot kita akan

Mengoelangi post
oedara Nederland
Kami

Ini malam dan malam berikoetnja

schappy-Medan, ke onderneming Namoe
Trassie-Bindjei tanggal 3 April 1930:

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

Gouverneur, resident dan regent ke Wonosobo.
Dilapangan penerbangan ramai' penonton dari pihak Eropah dan Boemipoetera.

Den Haag, 7 April.

mm» DELI-BIOSCOO

Onderneming Namoe Trassie jang dibawa

dengan

BOEKAN

N

SMASHING!

Ruthlessly crash-

The great
and power.
Wajl Sireet lived by the
men who battle there. Won 'X loved and
A Rowland
lost by the czars of finance.
V. Lee production with Baclanova, Nancy
Carroll and Paul Lukas.
s
aa.

SENAPANG151

SEGALA CALIBER.
SEGALA

Pertoendjoekan pertama poekoel 7

Mintalah keterangan
boeat semoea.

PERDJANDJIAN:
tidak setoedjoe dengan barang jang

Tearing!

ing to wealth
money mart!

Bioscoop

ag

dan kedoea 9.30,

Onderneming

disoeroeh bikin, wang dikembalikan.
TOKO

Medan's

EDWIN
en BROS
sman
—" Toekang mas
Kapiteinsweg No. 43

Sa

dan
—

intan —
MEDAN

Warenhuis
Telefoon No. 20

Huttenbachstraat 29

aa

—e—

Awas !
12

Moelai

Segan ang anna mama

Awas !!

dari sekarang

oentoek keperloean kebon-ke-

bon di

Oostkust,

kita soedah

adakan

,,Bioscoop” (komedi

gambar)

sewain compleet sama lampoe Electriesnja.
Filmnja disediakan jang kotjak-kotjak dan ramai.
Pembajaran direken paling moerah atau boleh berdamai.
Dan djoega ada mempersewakan: VRACHT

dan:

auto

lain-lain.

Lampoe

AUTO

Electrisch boeat keperloean

Pasar Malam.
Keterangan boleh tanja sama

:

BIOSCOOP ONDERNEMING
merk : THONG

fi

Makaustraat (dibelakang
Telefoon

& Co.
Royal Bioscoop)

No. 491 —

Medan.

4

k

Loepa Laoet

Loepa Darat
LANGKAH"

TOKO

ENAKNJA

KATJA

dan barang klontong

»FATMA" Cigarettes

TJ

I N

Meskipoen harga moerah tjoema 7 cents
boeat 10 bidji didalam kartondoos, tapi:

TON

6

& Co.

Menjediakan

Markstraat No. 3.—

Sanggoep periksa katja mata jang tjotjok oentoek kesehatan mata toean
- tocan
dengan ongkos pertjoema.

BERAKSIE:

ta

Oval dengan Straw Tipped.

tidak

aw

aa

Auw

oesah

keloear

oeang.

Keoentoengan

Djoega sedia barang
- barang klontong.
kita kasi rabat jang pantas.

Terdjoeal di antero tempat.

Toko

Pit Seng -Medan.
aa

au

)
CN

LN

MEDAN

segala roepa katja mata.

Kwaliteitnja baik.
Baoenja haroem.

MODELNJA

MATA

35

Boleh toekar katja jang
tjotjok
lagi
dengan
besar bagi tocan -toean.
Boeat beli banjak

Menoenggoe

IBL

dengan

hormat.

boleh

KOEPIAH

NOERAIN

—

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

M.DAOED
TEEKENAAR

membawa

pendoedoeknja

pada

kemaoean tahoen 1930.
Banjak pakaian ditahoen 1929 pada
tahoen

1930

»uit de mode"

ini

soedah

terpandang

demikian djoega petji-

petji pada tahoen ini, banjak jang
soedah berobah potongannja.
Sekarang orang soekai, potongan

pendek, orang bilang pesen SOEKARNO

Sanggoep memboeat 'gambar roe-

Dalam kita poenja toko tersedia
sekalian potongan itoe, demikian djoega

mah -roemah dan mendjaga pekerdjaan : serta menerima oepahan

memboeat blauwdroek dan wit
drozk.
Djoega sedia mendjoeal Pot - pot
boenga dari Cement: Batoe medjan:

Oempak

(sendi)

namanja.

potongan lain.
Kita poenja

harga,

orang

sampai

moelai

dari Oostkust

kenal,

soedah

sampai ke Tapanoeli, hingga seloeroeh
tanah Atjeh.
Pesanan banjak dan sedikit kita kirim dengan rembours.

roemah:

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

5

Menoenggoe dengan hormat.

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

ABDUL WAHID
Kleermaker.

“Balistraat No. 6.

Telefoon No. 1426 -o- Medan
- Deli,

Ditanggoeng bagoes serta pas
potongannja menoeroet model
dan kemaoean orang zaman sckarang dan sedia kain-kain.

Diloear kota Medankita
kirim dengan rembours,
Menoenggoe

dengan

bisa

hormat.

60
0000000000000

0000000000 000000000000

:
TOKO

0000000000000000000000

—

M.

Awas |

Toko dan Fabriek

Inilah
(jam

satoe

warna

toko

menoeroet

jang baroe, selamanja sedia bermatjam-matjam topi ddn bermatjam-mamcdel

tahoen

1930.

Seperti topi Helmhoed dan Viltenhoed,
dan moelai

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,

SIN
6

Tiong

TIONG

Yong Hiarstraat No. 48

SANGGOEP

"

KOK
—

MEDAN.

NN

MENJEMBOEHKAN:

Paris Beauty (menjantikkan moeka)
Syrup Sohbet Djiwa (sakit baloek, dada, napas

Mohd. DAOED

'Djalan Poeri

Awas!

sesak,

batock

kering,

asthma,

koerang darah,

demam

lama, koerang koeat kepala, sakit djantin).

(Kota Ma soem) Medan.

Obat

Mata

dengan

obat

(Oentoek
disapoe

segala matjam

dari

penjakit mata,

locar).

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

Syphilis
kctor dan

(penjakit perempoean, kelocar nanah darah
perasaan tidak enak).

Obat Medjen
sadja).

| Awas!
MESIN

ja! Siapa
sadja, moesti tahoe
memakai mesin toelis dengan ketjepatan sepoeloeh djari.

toean-toean

datang

beladjar

moeda
pada

kita.
Tempat beladjar diboeka siang
malam tiga kali dalam satoe Minggoe. wang

sekolah f 5.—

satoe

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

The Methodist Typewritingschool
Kapiteinsweg 9 Medan Telefoon 1394,
44

tocan

toenggoe

penjakit

toean

itoe

sampai

mendjadi

besar.

mentjari tabib jang dapat mem-

beri pertolongan bagi toean.

jang bergoena

kita ada mempoenjai soerat soerat poedjian,

oleh sebab itoe
kaoem boeroeh, kaoem saudagar,

toea

toean dihinggapi oleh sematjam penjakit, djangan

TOELIS.

perkakas

Diselakan

Djika

Segera

perloe

dan

dimakan doca boengkoes

Awas!

Semoca Modernetijd sekarang.
Dizaman tjepat kaki ringan tangan

Soeatoe

(tjockocp

soerat-soerat

Toean-toean

dan

disemboehkan

njonja- njonja

Pakaian jang kotor soesah ditjoetji kalau ditjoetji sendiri mendjadi loentoer atawa soedah hilang dia poenja
warna. Kita sanggoep tjoetji kering matjam baroe,
pakai obat-obat 'idak roesak dan toekar warna kemSaja

boekti, beberapa banjak orang jang telah
dari penjakitnja jang
berbahaja,
berada diantara hajat dan mati.

jang

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

bali. Diloear kota toean kirim sama Bestelgoed, Post
pakket.

mempoenjai

diselakan

pak jang baek, saja kirim kembali adres

akan

datang

mengoendjoengi

toean.

Kalau tidak baik oeang

THE GLOBE Chemische Wasscherij
Huttenbachstr. No. 4

MEDAN

S. RB. RAM
— Thabib British,
India Wilhelminastraat 115 Medan
Telefoon No. 1326.

Tel. No. 796
51.

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

LURNFEL

Kleedermakerjij
en
Kleermakeri.
jaitoe: satoe toko pakean jang paling toea dan terkenal
seloeroeh SUMATRA
TIMOER. — dan ATJEH

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

»—

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
KESAWAN

88 MEDAN

dikembalikan.

TELEFOON

266

Sinar Deli"

bahwa

politiek dari

Radja Moeda jang

dikeloearkannja
dalam
redenja
'5 Januari, akan diteroeskan oleh
eering
di India
menoeroet keaka
Kon dnanja
Td
itoe,

Arba'a9 April1930 — 10 Zoel'kaedah 1348

NEGERI

Aneta Radio.
Ratt. Kali-Contract.
Den Haag, 7 April. Pers menjesali
atas- Regeering tidak maoe indahkan hal
percesan Ratt. Kali- Contract. Departement
Oeroesan

Loear

Negeri

memandang

hal

ini ada oeroesan particulier, sebab tidak
dikasih tahoe kepada Regeering dengan
officieel.
Fabriek

Den

sepatoe

ter-

bakar.
Haag, 7 April, Fabriek sepatoe

Broekman di Tilburg soedah habis terbakar. Tiga ratoes orang jang tiada
mempoenjai pekerdjaan karenanja.
Keroegian ada ditanggoeng assurantic.

Kroonprins
Belgie
dengan
Kootwijk's
Ontspanningsfonds.
Den Haag, 7 April.
gie sebagai memperingati
ditelefoon dari Djawa
perdjalanannja), sekarang

derma

Kroonprins Belpembitjaraannja
(tempoh dalam
ia mengirimwang

kepada Kootwijk's Ontspannings-

fonds.

INGGERIS,
Conferentie

Ar-

mada.
Londen, 6 April. Sesoedahnja berconferentie dengan Mac Donald dan
Henderson digedoeng St. James Palace,

maka Brian menerangkan bahwa standpunt-standpunt Inggeris dan Perantjis
sekarang satoe sama lain bertambah hampir

hingga besok akan mendapat kemadjoean
besar.

Hug

Gibson

ten-

tang kepoetoesankepoetoesan cong-

“Londen,

res.
6 April.

Hug Gibson jang

membogat rede terhadap Amerika mengatakan, bahwa satoe perdjandjian jang
soedah tetap soedah diperoleh antara

Inggeris, Japan

dan

Amerika

selama

Minggoe jang “aloe, dimana 9 boeah
slagscheep akan dihapoeskan dengan tidak

akan diganti lagi.
Conferentie
itoe
alasan
kapal

soedah

mendapat

boeat membatasi segala matjam
dari ketiga Armada jang terbesar

djangan dihinggapi

Bahaja keretaapi.
Tokio,
7
April.
Minister Oeroesan
seorangpoen tidak ada jang akan menakereta
api
menerangkan,
bahwa tatkala
roeh keberatan lagi lain dari pada Sir
Austen Chamberlain, djika ia memberikan terdjadi bahaja kereta api itoe ada 17
satoe perdjandjian jang bermaksoed ba- orang jang mati dan 7 orang loeka parah.

Mac Donald soedah mengetahoei,bahwa

hasa tiap-tiap Regeering tidak boleh lagi Bahaja itoe terdjadi di" Oita, dekat Kioe-

bertoekar pikicanatau mengeloearkan pen- sjioe. Asal ketjelakaan itoe dari dynamiet
dapatnja tentang maksoed artikel itoe, jang terhimpit dalam persediaan arang

sebagaimana

dikehendaki

oleh

Lampson.

berangkatnja

ke Japan

sampai

Rocker batoe.

Ketjelakaan itoe terdjadi pada

itoe, sebelvemnja lebih dahoeloe minta
pertimbangan kenrda Volkenbondsraad.

la tidak dapat

Satoe masa jang
mengantjam.
Londen, 6 April. Oemoemnja orang mengira bahwapada Minggoe jang datang
ini ada satoe masa jang penting dan mengantjam dalam conferentie.'Tentang

peni-

Kemoedian djika hendak
meneroeskan
pembitjaraan sesovitoe soal, selamanja
mesti dengan pikirin.
Pendirian

Italie.

Londen, 7 April. Grandi ingin kembali
ke-Rome pada M'nggoe dihadap ini. Hari
ini ia memboeat pembitjaraan speciaal de-

ngan Mac Donal,

dimana ia menerang-

kan pendirian Itali& dan menjatakan setoedioenja memberikan kesempatan kepada Perantjis mendirikan s'gschip 100.000
ton.
la mengoelangi permintaan persamaan
setjara theorie dengan Perantjis, sekalipoen Italis tidak akan mentjoba melawan
pendirian itoe.
Itali&
mengatakan tidak
akan mengambil partij pada perdjandjian antara
Inggeris dengan Perantjis tentang keterangan-keterangan perdjandjiim Bom.
Ketiadaan
pekerdjaan di Japan.

.

mati itoe hidoep lagi

beberapa

manja sebeloem mereka

djam

kan pengoerangan

armada.

1300.

996550559955

Bombay,

rikatan

SAMARINDA

SAROENG
dan

a

beli pakai-

anloear negeri.
6 April. Perserikatan-perse-

asing dalam tempoh tiga boelan

lamanja.
kepada

BOEGIS

JANG

TOELEN.

V. G. BOORHAN

g

TOKO SAROENG TENOENAN ASLI
MAKASSAR

Passarstraat 79—81

G

Post Box 72.

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

la-

an

jang toelen ?!

pada:

G

saroeng jang

5

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

T

Tjoraknja teratoer dengan pantas dan memaniskan pada pemandangan, m?noeroet kesoekaan didjaman sekarang: kleurnja
bermatjam roepa seperti: hitam, copy, blauw, oemoe, hidjau,
gandaria, chocolade, poetih dan lain-lain.

se-

Pemogokan oemoem.

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

La

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

1:

perkodi

f 180.- f 200.-

mij. terseboet sangat toeroen.

Sarceng Boegis pakaian Adat orang Sumatra .Roepanja hitam'dan

Lu

TIONGKOK,

oemoe,: &f 4- f 10.- f 15.- f 20.- dan f 35.Saroeng Boegis boeat djoeal lagi: Roepanja hitam atau oemoe,
perkodi: f 65.- f 170.- f 200.- f 250.- f 400.- dam f 600.-

3

Perang saudara.
Nangking,6 April. Pemerintah Nationaal
mengeloearkan
satoe mandaat, dimana

diperintahkan boecat
melakoekan
expeditie kepada Yen Hsi Shan,
Bahaja

Sjanghai, 6 April. Njonja

straf

zending.

166 -

Kita menoenggoe pesanan pertjobaan Jang lekas dan diminta djangan
toean-tocan toeliskan dengan menoeroet harga jang terseboet di SIN.

loepa
DELI.

Langganan SETIA harga dan pembajaran boleh berdamai.
S9

Glazier dan

0G6

nona Rugg, kedoeanja bangsa
Inggeris
dan doea orang zending dari tanah oc-

Anak-anak

tengah hiari ini tiba di Chang-

jang didjadikan kaoem boeroeh,

Soeara

Tempat-tempat
jang berbahaja di Kiangsi soedah ditinggalkan oleh pendoedoek-

dari perempoen

Indonesia.

Soerat dari Loedjnah Oeroesan Kaoem Perempoean dan Gadis.
Kepada Gemeenteraad Betawi.
Soeatoe salinan rekest

Loedjnah toek jang diterangkan tadi, bagi Gemeerite jang soedah teratoer seperti Gemeente
nja. Orang-orang zending datang di Kiu- di Jacatera, jang dikirimkan kepada Ge- Batavia ini, boleh dikatakan satoe keakiang.
meenteraad disana, disampaikan kepada dadn perboeatan jang tidak lagi didiamOeroesan

Kaoem

dari

Perempoean dan Gadis

kita.

Nona GemmelterSoerat itoe dipertandai oleh Njonja M.
lepas.
Sa'at (Pemoeka) dan Njonja Soeparto
Sjanghai, 6 April. Glazier meng- (Djoeroe—soerat).
Chabarkan, bahwa miss Gemmel soedah
terbebas. Hal jang tidak baik tidak ada
Berikoet ini, boenji soerat itoe:
kedjadian.

kaoem saudagar kain di-Bombay

negeri

membeli

dapat

4

mengemboeskan

Kehadapan
Burgemeester gemeente
Betawi.

INDO CHINA.
Orang hoekoeman
hoogerberoep.

Padoeka toean.

an.

Dari hal anak-anak ketiil jan dipertoendjoekkan didalam opera-opera seperti
terseboet diatas tadi, sepandjang pendapatan

kami

poen

oleh beberapa soerat-

toean

soedi apalah

chabar soedah ada pentjelain.
Oleh sebab itoe dengan sepenoeh penoeh kepertjajain, kami mohonkan kepada
kiranja tida memper-

kenankan kepada gadis-gadis jang beroesia
14

tahoen

dan

seboleh-bolehnja

djoega

jang beroemoer 16 tahoen mengerdjakan
Salah satoe dari pada toedjoean-toe- pekerdjain seperti terseboet, d'dalam GeHanoi, 6 April. Raad dari Protectoraad jang mengadakan vergadering hari djoean Sarikat Pemoeda Islam (Jong Is- meente Batavia ini.
Tambahan lagi djika permohonan kami
Djoemahat sore Hibawah voorzitterschap lamieten Bond) jang wadjib dipikoel oleh
Resuper memberikan satoe advies tentang »Bagian2 Isteri” (Meisjeskringen), bagian- ini tiada moestinjatersembah kepada padoehoogerberoepnja

orang-orang hoekoeman

bagian

mana dipimpin

oleh

,,Loedjnah

ka

toean, berharaplah kamiatas kemoera-

jang 84 orang itoe jang dihoekoem oleh oeroesan Kaoem Perempoean dan Ga- han hatitoean meneroeskannja kepada j.
Pemerintah.
didalam zitting dis” (Commissie voor vrouwen en mei- berwadjib.
Dandi, 7 Apri. Doea orang dari vrij- Crimineele Commissie
sjeszaken) ialah (perhatian atas) keperloekedoea
di
Yenbai.
Dengan hormat dari kami.
willigers Gandhi mendapat loeka ringan
an kaoem Iboe dengan berdasar azas-azas
dan seorang ditahan, pada tatkala vrijwilSatoe advies jang baik soedah dikeloe- Agama Islam, serta bertjita-tjita meningNjonja M. Saat.
ligers itoe tikak maoe menjerahkan garam arkan tentang — hoogerberoepnja doea gikan deradjat dan membela hak-haknja
Pemoeka.
jang soedah diperboeat mereka kepada orang jang lain, diantaranja seorang b eat kaoeri Iboe itoe seloeas-loeasnja dengan
dihoekoem

20 tahoen

dan jang

lain di

hoekoem boeang. Orang masih ingat akan
ia berkata, bahwa besok paginja ia akan seorang jang dihoekoem nama Chinc jang
pergi kedogsoen jang hampir disitoe oen- toeroet memimpin penjerangan di Yenbai,
toek memperboeat garam, dan ia mena- tidak memboeat hooger beroep. Oleh
sihatkan kepada pendoedoek kampoeng sebab itoe secretaris dari Delegatie Goudjoega itoe soepaja memperboeat lagi seperti verneur Generaal menolak hoogerberoep-

kesela-

Hanja

Toean Glazierjang melarikan diri tinggal djoega di Kiangsi. Ia menantikan perintah dari missie (zending)

AUSTRALIE

hendak

SAROENG

Tokio, 7 April. Soedah dipoetoeskan
akan menjatakan satoe pemogokan oemoem goena
menoendjoekkan rasa persetoedjoean melawan pentjaboetan oorlogtoeslag jang dilakoekan oleh Maatschappij
pertenoenan dari Kanegafuchi,
seboeah dari Maatschappij jang terbesar
di Japan.
Hari ini harga aandeel dari

dakan satoe peratoeran, berhoeboeng de- angsi. Mereka
ngan crisis jang bakal timboel disebab- sa (Hoenan).

itoe.

dimoeatkan

pendjagaan

3 MMI Tocan

Tokio, 7 April. Satoe mij di Japan soe- loe Tiongkok soedah melarikan diri tatkala
dah nimbang-menimbang
akan menga- terdjadi penjerangan kaoem merah di Ki

pertambahan

bocat

La

pagi ha-

seberapa boleh akan memeriksa pikiran- disepandjang baan kereta api, jang
nja anak negeri tan Volkenbondsraad. malam-malaman itoe monjala teroes,

politie.

Dalamnja

MEDAN
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Peletoesan itoe meroesakkan poela paseperti itoe.
Segala apa jang dapat diperboeat oleh da locomotief dan beberapa gerobak-gzRegeering, socdah diterangkan, bahwa ia robak penompang dan membakar hoetan

bitjaraan jang berhoeboeng dengan politiek
antara delegatie-delegatie Inggeris dima'loemkan lagi, bahwa sekarang ada satoe
Soal jang penting oentoek memperoleh
ketetapan perdjandjian dimana keteranganketerangan artikel pegdjandjian Bond di-

moeatkan.

'Telefoon

perdjandjian nafas penghabisan.

membocat

Perlawanan

selesai pembitjaraan conferentie.

TIMOER"

Rubberstempelmakerij & Reparatieatelier Schrijfmachine.

Premier meserangkan, bahwa perdjan- ri Minggoe. Chabar bermoela menjatakan
djian itve be:erti, bahwa Perantjis dan tidak ada bahaja begitoe. Bahaja pertaInggeris atau Inggeris sendiri tidak boleh ma diketahoei moela-moela di Totio.
Sekalian orang-orang penompang jang
bertoekar pikirin tentang maksoed artikel

Tidak

di' Londen, diminta soepaja megoen-

,,PERTJA

didjalankan perdjandjian itoe.

5

doerkan

DRUKKERIJ

perdjandjian Bond jang membawa kepen- lam vergadering loear biasa dari Land- oendang itoe mentjegah
tingan-kepentingan baroe, dan ia akan lag. Oendang
memberi kesempatan lagi kepada Lager- penindasan kepada orang-orang jang tidak
huis
menimbang perkara itoe, sebeloem bersalah dengan tidak sengadja.

Tokio,
6 April. Admiraal Takara- soedah mengambil kepoetoesan tidak akan
be, minister Marine yang sekarang bera- membeli barang-barang pakaian keloearan

da

STEMPEL letter Latijn, Arab, roepa-roepa ben-

toek dan model. TEL 'OON 1300. Panggil sadja,
kapan berkeperioean kertas-kertas dan pera t-perabotkeperloean kantoor. Segera dan rapi dikirim.

penjakit dysentrie.

Oentoek mentjegah keriboetan.
Tokio, 7 April. Satoe rantjangan
oendang-oendang akan dikemoekakan da-

harapan
bahwa kelima keradjaan itoe boeat membitjarakan soal ini.
(Italie-Amerika-Inggeris-Japan-Perantjis)
akan bersetoedjoe dengan perdjandjiam INDIA.

Admirgal Takarabetetap li Londen.

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

JAPAN.

Kesoesahan pergaitoe serta oekoeran tonnja kapal-kapal
oelan oemoem,
perang dan terpedo serta kapal silam.
Menoeroet pembatasan ini akan djaoeh
Sydney, 7 April. Koeli-koeli tambang
lebih ketjil dari pada dasar jang soedah dari Adamstown telah menerima baik dedibitiarakan didalam conferentie tahoen ngan 412 lawan 279 soeara akan per1927 di Geneve dahbeloe.
djandjian jang dipoetoeskan dalam boelan
Tentang pembitjaraan jang masih ber-|N, ovember, tetapi dalam 4 vergadering
djalan antara Perantjis dan Italie, Gib- lain, perdjandjian itoe ditolak.
son
mengatakan bahasa selamanja ada
Besok akan diadakan lagi vergadering

itoe.

makan.

keras kepada vrijwilligersnja boeat mengoerangi" makannja, oentoek mendjaga

Kawat

BELANDA.

goerangi

Jalalpur, 7 April. Gandhi menasihatkan

kedoea.

“Chabar

Vrijwilligers me -

US) 5)

Lembar

Tahoen ke I

'Apanja roesak mesin toelis. Djangan soesah. Djangan goesar, Moelai ini
boelan kita terima oepahan reparatie segala keroesakan mesin toelis dari segala
djempolan. Soedah lama dalam practijk. Harganja pantas.
merk. Toekangnj
h berdamei,
t sementara terima pekerdjaan di kita poenja Drukkerij sadja.
PITA MESII
'TOELIS matjam-matjam merk dan roepa-roepa besar. Kita

15)
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Reparatie Sehrijfmachine.

Gandhi melihat itoe berdiam, kemoedian

matan Perantjis, jang meksoednja soepaja kembali

Ia

mendesak

pemboycotan

soepaja dilakoekan

barang

potongan dari besarnja armada Pesantjis
ditimbang dengan adil. Kemarin Mac Do-

keloearan negeri asing.

kan soal ini. Briand menerangkan bahwa
ia kembali ke-Parijs oentoek membawak
verslag dari kemadjoeannja conferentie dan
memberikan pertimbangan-pertimbangan

jang kemarin soedah ditangkap.

pakaian

nja 84 orang hockoeman itoe dan menerima baik akan hoogerberoep dari doea
orang jang belakangan itoe.

Seorang lagi dari anak Candhi telah
nald dan Henderson ada menghadiri ver- memimpin vrijwilligers jang tadinja di- SIAM.
gadering jang diboeat oentek membitjara- pimpin oleh saudaranja Ranidas Gandhi
Ma'loemat
dalam
Lagerhuis.
kepada Regeering.
Londen, 7 April. Minister India me'akil-wakil keradjaau beloem mene- ngatakan dalam Lagerhuis, bahwa maktangkan harapannja, bahasa kesoesahan-ke soed ang teroelyaka dari Gandhi ialah
'egeering dan menghapoesSoesahan dalam conferentie ini akan dapat menjedari
kan oendang-oendang garam.
diselesaikan.
Masih terlaloe tjepat mengambil pikiLonden, 7 April. Atas pertanjaan Locker ran tentang
menjelesaikan hal itoe.
Donald menkaoem kolot,
| 'djawab dalam Lagerhuis, bahwa ia akan . Atas pertanjaan, apakah akan diambil
lagi pertimbangannja leden dari tindakan oleh - Regeering India boeat
tentang keterangan- mentjegah perlawanan orang banjak itoe
«
baroe dari artikel 16 dari terhadap pemerintah, Benn mengatakan, |
5

Prins Siam

berte-

masa.

(mengingat

akan) azas-azas

ran-peratoeran agama

dan

Dengan alasan diatas ini kami

Soeparto.

Djoeroe Soerat.

sebagai

Sekian soerat jang dikirimkan

kepada

ketoea dan djoeroe-soerat dari Loedjnah jg. Gemeenteraad.
terseboet mempersembahkan soerat perSalinan soerat itoe, diiringkan — poela
mohonan ini, tida lain kerna terdorong dengan soeatoe seroean kepada
kaoem
oleh beberapa hal jang mengantjam akan isteri dalam pergerakan kebangsaan dan
keadain kaoem iboe sebagai jang kami pergerakan perempoean di Indonesia.
akan oeraikan dibawah ini.
Ada pentingnja servean itoe kita tjitakNjatalah soedah bahwa
makin
hari kan berikoet ini:
«
bertambah mendjadi kebiasain (bagai gaBersama
ini
kami
lampirkan
salinan
dis-gadis jang beloem dewasa) malahan ada
jang dibawah oemoer6 tahoen soedah soerat permohonan jang telah kami kirim-

ikoet bermain

didalam

opera-opera dan kan kepada Burgemcester

Bangkok, 7 April. Prins Prajadhip djoega pada keramaian sebagai Tahoen
Gomeh dsb. Mereka itoe
dari Siam soedah berangkat kemarin dari Baroe, Tjap
Bangkok dengan menaiki kapal Koninklijke dipergoenakan oentoek djadi toekang tari
Jacht menoedjoe Harhin, dari sana ia menari serta toekang bernjanji-njanji.
Kami
koerang mengetahosi benar,
berangkat pada 10 dezer ke Saigon.
sampai dimana ,,Peratoeran pekerdjain
Kaoem diplomaat dan pembesar-pem- kanak-kanak” (wet op de kinderarbeio)
besar tinggi tatkala ia berangkat itoe dapat mentjegah atau menghalangi keatoeroet berhadlir. Ia berangkat sesoedahnja daiin jang seroepa itoe, tjoema menoeroet
diadakan satoe perdjamoean.
(perasain) kami, bahwa boedi pekertinja
Prins itoe ditemani oleh minister van
Buitenlandsche Zaken, Secretaris dari
prins. seorang dokter dan seorang generaal

Njonja

peratoe-

Islam tadi.

kebangsaiin oemoem (internationale
ventie) dipakai

djoega

di

Indonesia

conini

Alhasil, sepandjang pendapatan kami ia
lah mempergoenakan kanak-kanak oen-

gemeente

Be-

tawi, jang isinja sainpsi terang dan tidak

perloe kami tambah keterangan lagi. Pada pikiran kawi, perkara jang kami 'kemoekakan
disitoe memang satoe perkara
jang merendahkan deradjat perempveas.

jat

Istimewa didalam kalangan kaoem ra'bangsa
kita,jang biasa dikatakan

orang kampoeny, perkara itoe' mendjadi
satoz bentjana, j. kerap kali membongkar — dasar-dasaruja kehidospan roemah

tangga:

laki-laki jang lari meninggalkan

bininja,

kaceaa

(Lihat

menozrdet:an

samboengao

ronggeag

di Pagina IV).

Indo
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JIMEDAN DIWAKTOE

Volksraa

TERMASJHOER SEMENDJAK TAHOEN 16

oentoek rapat 'terboeka daril
van Gedelegeerden pada hari

College

Kemis 3 April.

4.

£
berboenji,
a) Voorzitter Landraad Tandjoeng Balai: |Poekoel enam Ioni
|Haripoen
gelap,
Batabari
semboenji,
b) Boenga dari padjak keoentoengan Disini sana Medanpoen rami,

Pembikinan Gedoeng A.M.S.
e

Baroe di Solo.

5

"Loc. toetoerkan, bahwa gedong A.M.
S. baroe di Solo tidak akan bisa dilever
dalam waktoenja jang telah ditentoekan,
karena telah terdapat keroesakan. Orang
telah

pakai pasir,

dan

nlempoeng“, lantaran
pang merembas,

boekannja

tanah

itoe air djadi. gam-

hingga pasir dan pleste-

Penjelidikan dicommissie-commissie: Pe-

Poen

Disana

hotel

tidak:

SPORT.

dalam roemah tangga jalah:

£

Japan

TAFEL

Perhatikanlah

SOJA

P

jang

No.

1.

tjap dan merknja:

ketinggalan poela.

berkembanganlah
itoe

ii

Ketjap

perang, jang masih haroes dipoengoet.
d) Bennjaboetan hak milik dikaboepaten |Speda, sado, motor belrari.
Tjahaja electrisch berkilau-kilauan,
Mr. Cornelis.
e) Pentjaboetan hak milik dikaboe paten
Djika dipandang hatipoen rewan,
Kemanakah kebanjakan perginja kawan?
Bandoeng.
3
O, lihatlah 'toe jang berbontjengan.
f) Rapport ke&mpat dari Commissie
soerat-soerat permohonan.
Komidi bioscoop penoeh semoea,

rannja kemoedian'melesek. Begitoel"h ples- tobahan stoomreglemegt. (Corr, S.D.
teran-plesteran djadi petjah lantaran desakannja air. Kalau orang tadinja tidak

hingga 'hari ini memberi kepoeasan dan kegembiraan

manoesia

siboenga

raja,

naraka

Kawan kehotel banjak bermasoekan,
pakai pasir, tanah ,lempoeng“ akan bisa
Melepaskan nafsoe jang tidak keroean,
pertahankan air.
,
M.S. V. C.-B. S V.C.
Ada jang bawak pergi bontjengan,
Sekarang orang lagi rapot tjari apa
Pada petang Sabtoe. baroe-baroe ini
Noen
ke Polonia taman.
sebab-sebabnja itoe kedjadian. .Berhoekedoea Club terseboet. telah bertempoer
bong dengan hal ini dari Djokja dan
dengan bertempat ditanah lapang Bindjei. Disana mereka melepaskan nafsoe,
Weltevreden speciaa! telah datang satoe
Kedoea belah pihak bermain sportief. Sebab taman boenga tiada berlampoe,
ingenieur.
Pertandingan itoe terachir dengan 1-0 |Dengan senang mereka disitoe,

akan oentoek kemenangan B.S.V.C.

B. S. V.C.

karena

atas

na-

B. S. V. C.

Soepaja
Ja...

?

ini djangan lagi kedjadian?

kita harap, dan kita nantikan.

M
kan pada romannja. Tapi
——E——5-———
ea
rapa
club
di
Bindjei.
Dus
M.S.V,C.
berlah digoenakan extra oewang f 30.000.
boeat itoe te- memindjam

chabar

bahwa,

Mr.

Fruin

djempolan V.C. nanti tanggal 9 April
jang akan datang bakal bikin lezing di
Djokdjakarta.
Dapat kabar lagi jang itoe djago V. C.
seabisnja dari Djokdja, akan pergi ke
Semarang,

djoega maoe

bikin

lezing ten-

tang Algemeene politiek, jalah nanti hari
tanggal 12 April dalam schouwburg,
—0—
Alimin dan Moeso.
Boeat orang-orang di Indonesia tidak
asing lagi pada namanja doea pemimpin
communistisch

tenag#

dan

Doea pemimpin ini telah angkat kaki dafi Indonesia sebeloemnja pemberontakan
dilakoekan.

Sen
A1,

Ini

oeng

Sedjati

hari (Minggoe) penonton j. datang

teroes mengoembara di Timoer dan tidak
mempoenjai

tempat

tinggal jang tetap.

Tinggal

Beken
Saaro
Sa'id
Kosim
Amsar
Oka

—0—
Memboenoeh diri didalam pendjara.
Raini
Chatib
N.Soer.Couranttoelis:
Jan
Visser
Kita dapat kabar dari Pemekasan, saSjahroeddin
la satoe orang hoekoeman communist
disana
nama Iskah, soedah mati
ngan djalan menggantoeng diri.

de-

sesoedah

pauze

ada

Harry
Mas'oed
Tojib
Maing

O

djaoeh

temponja menahan bawaan
moesoehnja.
Keeper jang kemarin orang beloem bisa
tebak kepandaiannja sekarang orang akoei

jang ia benar ada satoe djempolan boeat

menangkap
bola, sebab poeloehan kali
sesoedah pauze ini bola maoe diloentjoerdan

Raini,

dapat

dengan actiz

oleh

Tinggal

toepai

melom-

ditingkis.

Asin
Amir
Dja'far pat namoen sekali gawal djoega.“
Chatib mendapat kesempatan menemSoeman
Itam
"bak
kepintoe goal, hingga maoe atau tiTahir
dak tinggal terpaksa tangkap angin dan
Loekman
stand djadi berobah 2-1 bdeat kemenaGoenoeng Sedjati:
ngan Kwitang, disamboet dengan sorak
Sebagai diketahoei pasang Kwitang ada seperti djoega ketika, Kwitang — meloensedikit perobahannja dari kemaren. Oka tjoerkan kedalam goal Goenoeng Sedjati.
sekarang tinggalkan tempatnja sebagai wBola disepak poela ditengah. Kwitang
back dan bermain di voorhoede. Back berdaja mave tjoekoepkan djoega ia poe-

dan soedah

didjalaninja

tiga

hoen.
Sesoedah

ia beberapa

boelan

dalam

roema

Sakit,

kasi

moesti

disoeroeh, kerdja ia djadi sakit dan
masoekkan

ta- sama,

Chatib

kotjok

djalannja
Chatib offsiede hingga maski
soerak kaja goentoer boenjinja bola moes-

di- njatakan

dimana

ia keliatan sebagai orang jang tida waras ti ditendang dari

sebab masoeknja

otaknja.

setelah mana

KOMAI

86 Luitenantswea Medan
“Telefoon

e

Kaoem sport!
Tendanglah VOETBAL
LESS en T.
“
Pakailah

kali kembali toean marah

Sidi

apabila

toean

peikoempoelan

d) penoetoep.

dan

orang:

ramai

jang kita sediakan
.

pakai,

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

kita poenja adres:

HAN

14

SENG

& Co.
Telefoon 755 Medan.

Oudemarktstraat 53,

nonton kelihatan begitoe djengkel.
Waktoe fluit ditioep oleh referee

adaan

tetap seperti

tadi jalah 2-1

keboeat

Lain barang

tembakan dan lama kelamaan ia bertambah koeat. Pawat tengah Hoiland ketinggalan dibelakang voorhoede. Dengan satoe
tembakan gerier jang ta” dapat ditahan
dari pihak Itali, bola masoek kegoal Holland

menjebabkan

stand

O—1.

Holland mendjadi lebih giat. Italie selaloe berlakoe diloear garis permainan.
Sesoedah pauze, keadaan permainan
tetap, hingga Van den Broeke dengan
sepakan - tinggi dapat mentjetak 1 goal:

kemoedian permainan

Holland bertambah

bagoes. Pertahanan-pertahanan bola berlakoe dengan amat bagoes. Publiek merasa senang. Kedoea belah pihak berganti-ganti mampet antjaman. De Kreek,
amat tjepat,

Tap menghambat voorhoede

dengan main polo. Penjerangan-petjjerangan Italie jang sangat tangkas itoe berbahaja sekali.
Pada waktoe permainan akan habis,
Hollander

mentjoba mentjari kemenangan,

tapi sia-sia.

Italie mendapat

riboean

pada

melepaskan

:

tioep

berlakoe

Italit

Batikhandel merk H, ABDULHAMID Mandailing

referee

pertama

kemoedian

enz :"

dan' kasaran.

djoega

Penjerangan

Holland,

plekat, terboesj, tjapal,

samarinda,

kain batik haloesan

soedah

seperti saroeng

matjam

tjepat

Tribune dari tanah lapang Amsterdam
penoeh sesak. Hari ada hoedjan dan tanah lapang litjia.

“

menjediakan

dengan

bola samboet teroes loentjoerkan lagi kedalam

April fluit cengan bilang Asin offsiede, dan
moelai djam 9 rapat tertoetvep tjoema kembali sorakan
,orang boeat samboet
oentoek wakil-wakil vakbond pegawai itoe kemcnangan ,tidak bergoena, sebab
negeri.
ini poen kata referee tidak sah.
a) Penjerahan pimpinan oleh Comite
Oka, dengan commandeer teman-temankepada vergadering.
nja mendesak seroe sekali kekalangan
b) Membitjarakan lebih djaoeh 'ten- Goenoeng. Achterhoede Goenoeng mastang
irian Vakcentrale.
ki terkenal esay kelihatan kewalahan. Tac)
RentjanaStatuten
dan menerima Lid. hir dan Sjahroeddin soedah bisa orang
d) Tentang rechtspersoon, Vakcentra- lampaui, tapi Loekman soedah bisa djoedan menerima voorstel-voorstel serta ga menolak bola dengan bagoes.
fikiran-fikiran dari wakil-wakil perkoemBermain kira-kira 5 menit Maing voorzet
poelan-perkoempoelan sekerdja.
dari kiri loear. Bola djatoeh perecies
e) dan lain-lain.
ditengah-tengah tiang ,goal dan Amsar
Hari Minggoe 13 April moelai djam 9 soedah beroentoeng
kop dengan djitoe
'pagi. dapat terboeka.
masoek dalam djala Gas Loekman soeka
a) Mengoemoemkan poetoesan-poetoe- atau tidak terpaksa tangkap angin. (1-0)
san dalam besioten vergadering.
boeat Kwitang jang disamboeng dengan
b) Mempersilakan
Voorzittercommissic sorak jang boekan main rioehnja.
dari Pemerentah tentang rechts-toestand
Diwaktoe fluit diboenjikan alamat pauze
ambtenaar Indonesia soepaja menerang- pertandingan tetap tidak berobah jalah
ikan rantjana oendang-oendang rechtspo- 2- -boga kenapa
Nasyr Kejana.
Sitie pegawai negeri, jang soedah dislar,
Sesoedah
mengaso pasangan
Goenoeng
kan, jaitoe hal Raad
van
Beroep dan Sedjati dibikin sedikit berobah jalah seperemboekan teratber dan sebagian dari karang Hitam main dibelakang sebagai
rechtspositie pegawai Negeri.
baik, sementara. Sjahroeddin menggantikan
c) Menerima pembitjaraan dari wakil- tempatnja dihalfback kanan. Perobahan
wakil

voetbal dan kniedekker
oentoek toean - toean.

Tjarilah

ada

banjak).
Satoe kali Dja'far voorzet dari pinggir
goal Kwitang, tapi

poenja toko.

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. .

jang

12—13

dan lain-lain jang ada sedia

kebagoesannja.

batikhandel

Habiprojo (Solo).
Hari malam Minggoe

dan MATCH-

njatakan

pintoe goal
Kwitang
oleh referee tida diang- kemenangan Kwitang.

lak semoeanja (tepoekan tangan dari orang
kanan dan Amir

merk CHAMPION

Toengganglah
Motorfiets
merk
NEW HUDSON dan MATCHLESS jang toean soedah ketahdri

adres

dikamar

Batjalah !!:

kemenangan

dengan

bagoes. Mereka mempoenjai ploeg jang
pandai pakai tactisch dan technisch ber-

main. Hollander terkadang bermain bagoes dan terkadang boeroek. Achterhoeini kliatannja menambah bagoes bagi fi- de van der Heyde dan Breitner bermain
bagoes,

Inilah

sebagai berikoet:
Rapat akan bertempat

.

dalam kita

kaoes

koeman communist jang lain-lain. BegiKembali Goenneng Sedjati difihak metoelah kalau teman-temanja meliat dia, di- njerang. Chatib berikoet Raini kasi tem-

kiranja ia akan diboenoeh.
—0—
Agenda V kcentrale.
Comite pendirian Vakcentrale pegawai
negeri Indonesia soedah menjebarkan

No. 666.

jang goal itoe tidak sah sebab

—0—
Holland—Itahs 1-1.
Den Haag, 6 April. Pertandingan voetbakan-tembakan jang berbahaja tapi kee- Dal antara Holland —Italis berachir dengan
per Kwitang bekerdja keras soedah to- LD

la merasa takoet pada orang-orang hoe- gap sah.

Ini ketjap Tafel Soja, telah banjak dapat poedjia dari
Proffessor dan Thabib dinegri Japan, oleh sebab itge sekalian kaoem saudagar perloe menjimpan ketjap ini di dalam
kedeinja, soepaja menjenangkan pada sekalian langganan.
Menoenggoe dengan hormat,

offsiede,
Bola bersarang hingga lantaran ini diantara banjak
peKwitang, tetapi referee

Dja'far menembak.

dalam

itoe

IH

Satoe kali Goenoeng Sedjati soedah
giring bola dengan
bagoes. Dari satoe

Oka bersama teman-temannja telah gi- kaki kelain kaki achirnja Amir soedahtenKamoedian orang lantas dapat tahoe, jang ring
bola ke doel moesoeh, tapi Itam
dang bola itoe begitoe keras masoek goal
ia boenoeh diri sendiri.
soedah dapat merampas dan kirim kemmoesoeh, hingga soerak,kedengaran poela
Iskah, ada seorang hoekoeman commu bali ketengah.
sekeliling
veld : tapi ... boeat jang beberapa
nist jang dapat hoekoeman
doea belas
Bola kembali ketengah dan Asin ber-

tahoen

f

kan back oleh Chatib, Asin, Djafar, Amir
Tapi ,,sepandai-pandai

dibawah zonder ti menang toss jang gelinding bola perorang doega
ia tama ada Nieuwe Kwitang seperti kemarin,

|

Kwitang lebih-lebih Harry, MaBeken dan Said
ampir
tidak

Tjaranja ia berboeat nekat jang seroepa itoe ada aneh sekali. Iskah, soeda
menggantoeng dengan goenakan ia poenja
kain kepala jang
ditjantelkan disatoe
tjantelan, jang tingginja dari tanah ha- boeat teman Harry ada Beken, sementara
nja kemenangan ,,doea“ seperti tadi, tapi
tempat Jahja dipinggir kanan jang hari
nja 70c.M.
Goenoeng
Sedjati berichtiar soepaja itoe
Djam delapan, sipendjaga telah mena- ini tidak main, diganti oleh Kasim jang
oetang
satue
goal bisa loenas.
nja apaia perloe pakai api api boeat pasang kemaren dikiri dalam.
Dalam.
sa'at
ini Beken jang bermain
ia poenja roko, permintaan mana didjaPoekoel 4.35 toean Marah Sidi jang
sebagai
beck
Kwitang
sebab merasa poewab oleh Iskah: tida perloe.
pimpin pertandingan ini sebagai referee
sing karena tjapek, telah berenti main,
Waktoe pendjaga-pendjaga bikin con- mentioep fluitnja. Sebab goenoeng Sedjadigantikan oleh reserve Ishak.

trole, liat Iskah ada
bernapas
lagi dan
tidoer.

86 LUITENANTS WEG
MEDAN

tidak memderi hasil. Pada waktoe jang
kemoedian
ini keeper Goenoeng Sedjati
koerang bekerdja, tapi sebaliknja achter-

hoede
soed,
banjak

lebih banjak dari kemarin.

Dari loear-loear kota Padang
Peberapa boelan mereka beradadi Sipenonton jang datang.
ngapore.
Poekoel setengah lima masing-masing
Toean Alimin mengakoe nama Tiongmadjoekan pasangan seperti berikoet:
hoa Ah Lee.
Menoeruet kabar jang di dapat oleh Nieuw Kwitang:
B,N. toean
Moeso sekarang berada di
Moscou, sementara toean Alimin masih

Keadaan

berbeda dari tadi.
orang lain karena sifat bocat mempertaSatoe kali Kwitang dengan samenspel
hankan nama Bindjei ada pada mereka telah giring bola dengan bagoes kemoeitoe.
ka, !Maing soedah berikan bola pada
Tejib jang dengan tidak menoenggoe laIni bagocs!
,
gi laloe tendang kedalam djala dan daja
Boleh djanlan teroes.
Bagaimana nan'i kalau Bindjei Tapanoeli Loekman bocat menangkap tidak memVoetbal-Club b.riandn j apak:h ia per- beri hasil.
Stand berobah djadi 2—0 boeat keloe memindjam keeper Inter,
itoe tocan
menangan
tetamoe, sementara soerak peAli jang mendjadi benteng B. S. V. C. banonton kedengatan sangat rioehnja.
roe-baroe ini?
Bola dibawak ketengah. Goenoeng SeKita boleh lihat! toelis Beych ousneyk.
djati sebagai kebiasaannja maski menda—0—
pat kekalahan, bermain tambah bersoengHari kedoea.
Nieuwe-Kwitang- goeh-soenggoeh. Sajang daja oepajanja

terseboet diatas.

|N

bebe-

tanding dengan Efital Bindjei? Tidak heran, kalau B.S.V.C. memindjam kekoeatan

—0—
Djago V.C. akan loeaskan pengaroehnja.

Terdengar

kekocatan

5

meroegi- ma

itoe

No.

ongkos bisa dibikin

4 15.000 lebih moerah, zonder

menang

kemenangan

hang ensoeng

:kapcontsurctie poenja

Meskipoen B.S.V.C,
bererti

MEDAN DE

- Itoe gedoeng baroe boeat A.M.S. ongkosnja soedah 1 '/, ton, sedang moestinja

Sebab tak ada orang jang ganggoe.
Siapakah jang soedi memperhatikan,
tidaklah
Ini.perbocatan
. ... .

No. 34 en P'

jang

Kesawan

Pasti lagi ditjari lain orang

dipersalat:kan.

Pesenan banjak dan sedikit, kami terima
1

dengan senang hati.

5

«

Advertentie

TOKO
merk

Moelai ini hari kita baroe terima perkakas boeat pereksa

TOEKANG

SEPATOE
»—

berdiri moelai

katjanja, sehiagga penglihatan terang seperti sedia kala.
Dan djoega moelai 1 Maart sampai 31 Augustus
beli katja mata dari

jang

toean-toean

siapa-siapa

Tel. 663 Medan.

PACHT

STRAAT

Telefoon No. 998

29

MEDAN

(Dibelakang

toko

—

1930

Selamanja

kita akan kita

f

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, Gantarfg beras ketjil dan'besar.

SENG & Co.

KIE HOEI

27

LIE

Bombay - Besar)

kasi persen satoe pasang katja, matjam mana jang toean-toean
soekai, djoega nanti perkara onkost memasang kita vrijkan.
Siapa-siapa' toean-toean jang, penglihatannja koerang terang,
soeka tolong pereksa dengan tiada memoengoet onkost.
Menoenggoe kedatangan foean-toean dengan hormat.

1888 — 1930.

HAP

terang bisa' kita djamin tjotjok dengan

jang koerang

sa mata

»NIO TJIANG SENG"
Kesawan No. 79

di

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

1

TIMBANGAN

TOKO KATJA MATA en TOEKANG GIGI.
« . TELEFOON No. 1297 - MEDAN
YUITENANTSWEG No.24

Selamanja menjediakan sepatoesepatoe. jang soedah siap dan

menerima tempahan.
Segala matjam potongan jang
terbikin dari koelit Europa kita
bisa terima.
Dan menerima pesanan dari

loear

kota.

40

|

37

Tjanting - minjak, Tjanting -soesoe, Timbangan Amerika merk Fairbanks, 2C0, 250, dan 300 kilo. Batoe-

(empat poeloeh tahoen)

batoe besi dan Tembaga.

Semoea ini soedah ditera (ditjap) djadi

termasjhoer teroetama di Soematra Timoer

—
Pee

|

| FIRMA movi mo1aman Ta18 « ons

BERDAGANG
roepa-roepa

Poenak
oekoeran

jang

P

laoet,

roepa-roepa

1. Pakai

terbikin |

|

TEPEKHONGSTRAAT,

.

MEDAN, DELI.

3

Il satoe partij No. 2 atau diborongkan|
dengan harga jang sangat moerah di- |
harap pada toean-toean dan angkoe- |

anak. kemedja soetera.

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

IPAL A AAN
kalinya

Pajoeng soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak

N

E

MW
Toapekongstraat 16

—

ja fabriek

5

Tabrie'

ang poenja
G

Ss

MEDAN

—

E

N

“3

ISMAIL Oudemarkstraat 2 Medan

Djoega lain-lain potongan, badjoe anak-anak, topi anak-

.

Pesanan boleh djoega dengan rembours,

| Moelai dari sekarang sampai 16
| April 1930 kita ada djoeal moerah|

“Menoegooe degan borma. |

Pakai toetoep lak merah di

HADJI

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

|Sutra

kepala botol.
Boleh dapat beli disegala tempat:

-

! dan lain-lain.

42

pada: TOKO

kaleng merah

,

2.

oekoeran. |

ter: |
ditempat kitajangsendiri.
angkoe datang
diatas boeat persaksikan

toetoep

e
dikepala botol.

(Anak kajoe, bamboe Siam, atap Nipah |

seboet

——neea

Djagalah tjap jang toelen, jaitoe:

batoe)|

EUROPA

“3g

N | KETJAP TJAP MATAHARI

oleh Fabriek N.V.S.H.M. Singapore, |
dengan harga moerah.
|
Djuega selamanja kita ada persediaan |
Ikajoe

jalah

“

dari kajoe

(damar

Pembelian banjak boleh berdamai harganja.

tanggal 9 September 1923.

|

Papan dan brotti - brotti

pake

pare.

S1

memam

MEDAN

MALAM

A

Aga

| asian Setaate
dan

|

Belawan

Medan

Meranti

PASAR

i

'

teroes bisa di

1

'

matjam jang lain.
Harga moerah, barang bagoes.

4

Mode paling baroe.

Menoenggoe dengan hormat,

'Adres soerat-soerat dan pesanan:

Telegram adres:

G

ISMAIL Medan.
“ISHAK
Oudemarkstraat
»

Nos. 403 & 567.

an

H. ISHAK ISMAIL

2 Medan.

Awas!!
Maoe tjantik?
Maoe gaja?
Datanglah di Calcuttastraat No. 3l - Medan. - “

eta

Waktoe jang |

——

Ha

£

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

tiada berbahaja

mempoenjai kepandean jang tjoekoep.
Pekerdjaan ditanggoeng tjepat dan

DJOEGA FERLOE
ORANG MENDJAGA DIRINJA.

sedia segala

netjis

dan

kain-kain seperti palmbeach
- lenen-flanel

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

Menoenggoe

.

dengan

hormat.

SOO TOW
poetjat, badan le-

s

2x maan uda cak. H Onggoerobat
/ap Doelan Mulkier
kandhigonnya

meroegikan pada kewarasan

haak

daa

Kalau moesim penjakiklekas beli
soepaya angan digoda.

badan.

Orang perampoean waktoe
boelannja datang peroet merasa moeles,
kepala dan

pinggang sakit, kaloe tiada di openin lama lama djadi sangat berbahaja «

Tjoema

Anggoer

obat

Tjap

Boelan

antero tempat dan gampang

ada tersiar
dibeli.

Hoofddepot:

POO

THAI

FOO

SENG KIE - Dispensary

Telefoon No. 789, Postbox No.

114, Kesawan No. 61, Medan.

di

4

00000001000 000000000001o00 ora

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

PADANG BOELANWEG,

MEDAN,

O.K.S.

Apa Inta Boeloem Taoe?
Wallah! Anna willan njan betoel sadja, kafan inta ada rasja koeran
nafsoe, kafan inta- poenja tenaga ada koeran, lantas makan Safoef
Hidjazi itoe obat njan betoel-betoel moedjarrab dan 'adjaib!
Harga

per blik f. 0.80.
Agenten:

Badoe Alip Loebis, handelaar koepiah, Kesawan, Medan.
Hadji Sjamsoe'ddin, Hotel Sipirok, Sipirok:
Hadji
Hadji

Ismail, 2 Oudemarkt, Medan.
Ismail, handelaar Onderstraat,

Siddik Marah
Soetan

Kadli

Tdg.

Balai.

“

Baginda, Kota Nopan Mandailing.
'Alam,

Pakantan

Lombang,

Moeara

Sipongi.

'Tjan Giok Soon, Tapa' Toean, Atjeh.
Lebai

Aman,

handelaar Paroepoeh,

Laboean

Roekoe.

A. Mochdan Sahaboe, Mandoemai, Bandjarmasin.
Mohamad Taris, handelaar Kandangan, Borneo.
Ahmad

26

Nawawi,

Main

Road, Batu

Gajah, Perak.

S. M. NAWAWI

0000004000040000000000000000

Moeka

000000000000 0000000000000000000 000

I

malam

mendapat poedjian (diploma) dari

Telah

ALMANDILI. :

00000000000000000000000 .....

(adak 'gadis'jang lari meninggalkan orang
“tocanja, karena mendjadi ronggeng orang
|'toea,

jang

»
n
1

mendjoeal

Awas

VULPENHOUDER jang nummer wahid

Pentjoeri !

anak perem-

ja mendjadi ronggeng, segala itoe
kerap “kali mendjadi tjerita dasoerat-soerat kabar. Dan pada keja-

Wilhelminastraat 89
Kita

kita lebih banjak kali terdjadi ben-

poenja tempat,

ini (15-3-30) boeka

Djagalah harta benda toean!

moelai

minastraat 89,
Soenggoeh

soedah

tempocan
jang berkemadjoean pikiran
dan
boedi, kira-kira tidak ada seorang
Ag
akan moengkir, bahwa djika kita

roemah, toko, goedang dan harta
benda toean, terdjaga oleh oppas
malam. Tertangggoeng keama-

pekerdjaan

tanggoeng

rapi dan menjenangkan.

meninggikan deradjat dan mengoeatkan
hak-hak kaoem perempoean,
tidak boleh tidak kita mesti memerangi

nannja.
PARTICULIERE
NACHTVEILIGHEIDSDIENST

dan

Oudemarkt.

kabar.

Maka dalam kalangan kaoem pe-

mentjegah

perhinain-perhinain dan

adat j. hina-hina j. berlakoe atas saudarasaudara
kita kaoem perempoean didalam kalangan ra'jat orang kampoeng.

Oleh sebab itoe kami, atas nama
Eoedjnah Oeroesaa Kaoem Perempoean
“dan Gadis dari pada Jong Islamieten
Bond (Sarikat Pemoeda Islam) berseroe
kepada segala kaoem Isteri, soepaja soeperboeatan

menjokong

kalah

32

seroean

di

ini

moedah-moedahan

992

MASSIS

Berlangganan

Sedia kamar-kamar tempat

DELI”

nja. Terdjaga

dengan

H

kami

harapan,

Tetamoe selamanja diterima dengan

rata-rata

satoe malam.

Tarief sewa kamar

segenap barisan kaoem

pergerakan.

moelai

T

MARAH

the distinctive beauty of its lacguer-

oedara

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

jang

'The Duofold is not only the hand-

somest fountain pen made, it is also
the most perfect writing instrument
American inventive genius has produced, Its native Iridium point is as

f 2.— £ 2.50 dan f 3.—

smooth and life enduring as a polished
jewel bearing and should easily last
25 years or more.
The Duofold is made
by The Parker Pen Company of America, whose
fountain pens and metal
Potatar pencilsarethechoiceofdis-

BONGSOE.
Eigenaar.

1g Aga“

Djoeroe Toelis

Pemoeka
Nj. M. Sa'at

Nj.

HE striking appearance of The
Parker Duofold makes an instant

where. Tiiey immediately recognize

Menoenggoe dengan hormat,

Salam dan Ta'dzhim kami.
Atas nama 'Loedjnah Oeroesan
Kaoem Perempoean dan Gadis"
dari pada Sarikat Pemoeda Islam
(Jong Islamieten Bond).

Teninating buyersi Asik

beering.

Soeparto

mata. ,

appeal to discriminating people every-

boedi manis !!

dari £. L—

tapi manis dipandang

Life-Enduring Point

SIBOLGA

mendapat

toelis dalam zaman jang modern ini,

with Over-Size Barrel and

menginap, lengkap" dengan katil-katilTjoekoep

toelen.

Classic Beauty

Aa

bersih.

jang

The Penof

segar.—
Ada sedia goedang auto oentoek passagiers. Kamar mandi dengan
air bersih dari waterleiding.
Makanan dioeroes oleh pelajan-pelajan dengen bersih.

mendjadilah timbangan

perempoean di Medan

oentoek perkakas

moerah

masoekkanlah
toean pada

,SINAR

- HOTEL

jang bersoenggoeh-soengyoeh dan kelak
mendjadi perbogatan dan gerakan jang
dalam

ian

DUOFOLD

Tersedia dari bermatjam matjam model ketjil dan besar.
Boleh dioekirkan sekali nama pembeli pada batang
PARKER DUOFOLD
dengan onkost

tetapi

lama berdjalan, di-

Advertentie

kami ini,

Indonesia,

dengan

Directeur : MULLER

MANDAILING

perkara ini didalam daftar

perempoean

toetoep

Telefoon

baroe,

Tjotjok

os“.

gerakannja (program van actie).
Dengan menjatakan kepertjajaan kami
atas kemoeliaan boedi saudara-saudara kami

kaoem

Medan

PARKER

Selakan tjoba !

H

masing-masing ditempatnja sendiri, dan
djika dapat, soepaja P.P.I.I: hendaknja
'memasoekkan

7 —

tempat

tidak lain dari

hari

baroe di Wilhel-

DENGAN
PEMBAJARAN
SEDIKIT TIAP- TIAP
BOELAN,

-bentjana
jang nista seperti itoe,
tidak sampai ketahoean dalam soerat

3

Medan.

asin Europe
and America.

?

Advertentie
@ Anggoer Branak tjap 9

Duototd Jr.
Barue except for alre

Poetri Moelia dan
Tjap Njonja.
THO KONG SOEI
- Batavia.
Sangat
baik dan moestadjab boeat

beberapa

Kapiteinsweg

6/11/'27.

Pesanlah pada hoofdagentnja
boeat Oostkust van Sumatra:

ABDOUL KARIM.
l 65

FRED..
MEDAN.

9

Telefoon

1394.

matjam

penjakit dalam, penjakit perempoean (Sijphilis), toelang enz.
Dapat
banjak poedjian dari
Dokter Dokter, lihat verklaring
Dr. LIE TJWAN KIAT ddo.
Batavia 22/7/26. dan djoega verklaring dari Dr. H.S. LIEBERT
ddo. Weltevreden

CH.

43

keloearan fabriek:

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

Adres

jang

KIM
Inilah satoe perkakas jang dinamakan Electro Sathy Apparapus, soeatoe pendapatan dari Mr. Noishiki Electro. Soeatoe perkakas electrisch, jang dapat menjemboehkan penjakit di dalam badan seperti ngiloe-ngiloc, tidak enak tidoer, dat
bisa dipanggil dilain tempat, tentang bajaran boleh berdamai lebih doeloe.
Dan sedia mendjoeal mesin itoe, ketjil dan besar.
Tanjalah keterangan lebih djaoeh pada:

K.

62

NAITO.

3 Prins Hendrikstr.

Hakujindenryoin
Tel. No. 1177. Medan.

terkenal

LIONG.

Kleermaker (Toekang djait)
Apa

sebab

Orang

Calcuttastr. 9.

orang mesti pilih adres jang diatas??

jang Gentleman,

dan maoe

mendapat

tjoekoep

aksie boeat doenia modern, memang selamanja datang
dimana

kita poenja tempat.

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

kwaliteit

jang

baik).

matjam-matjam

warna.

Bikinlah pertjobaan
mendapat kesenangan.

Palmbach,
sama

Drill,

adres

kita

Serge
ini

dan

soepaja

'Menoenggoe dengan hormat,
N. B
Pesanan boeat loear kota MEDAN,
dengan remburs.

boleh kirim
58

MASIH SEDIA
Loterij Besar
baroe
Eijkenstichting.

Batavia

c. s.

besarnja

£ 2000.000.—
Fotograaf

Hoofdprijs

atelier

TA
YEBA
Telefoon
Melan

Kesawan No. 88

£ 150.000.—
dan

1346

£ 1000.000.—

—
Sedia djocal Pathe Baby

Cinema

Bioscoop, dan bisa didjalankan dengan

Per Lot
£ 12.35
franco

toestel
Flec-

(dalam kota lain

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

Atoerlah pesenan

dikebon - kebon dan bermatjam - matjam film

» Librarij" moelai 30-602300 kaki pand/angnja
No. 10278 Billy at Home
10124 Harold Waiter (Harrold Lloyd)
10297 Tailaring (Charlie Chaplin)
e's
rli
Chaplin)
(Charlie
10222 ChaDouble
10123 Smub is Sciontifie (Snub Piollard)

Datanglah toean - toean dan ankoe - ankoe pereksa dimana tempat kita
jang terseboet diatas, serta banjak lagi film jang tersedia jang kita
tidak seboet namanja disini.
16
Menoenggoe dengan hormat.

1073 prijs

lain-lain djoemlah

tocan dengan

socpaja djangan kehabisan.

harga)
selekas
- lekasnja

Toean-toan dalam kota

beli sendiri dengan iekas.
SESAR oentoek djadi kaja bnaan P NI
Lot ketinggalan

Maoe

sedikit sadja lagi.

didjoeal

habis:

Almanak Buning Melajoe en Djawa 1930 pakai
(hadiah) barang-barang : seharga f. 3000,— hargaa £.5
portof”D15— — Volksalmanak Melajoe 1930 berlampir almanak dinding a f. 060
Boekoe tjerita SIAPA DIA ITOE! (Gadis Bangsawan Indonesia atau" Hati Wi to
menarik bati sekali, satoc -satoenja Gadis jang berhati,besi, harga£. 1.50 porto f Oi
romans DALAM KATJAUAN PERTJINTAAN dikarang oleh D. T. Loebis,”
o
hidoep kematinja. dalam tjinta a f, 0.65 portof. 0.08
.
pesan soepaja djangan kehabisan
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