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djoeng djalan, ia sendiri 'akan tahoe, apakah djalan itoe boentoe

atau tiada.

Dengan pendirian Mr. Soeriptosekarang,

,,apa-apanja".

Ada

mendjadi

soeatoe

boekti:

baroe

trische Drukkerij & Uitgevers
tpe——

Telefoon No.

Antara

Kalaukepalapemeditjintai....
rintah
dioempamakan koempoelan
Kalau
jang
Pergaoelan
Notosoeroto itoe dengan kedai kopi,
menjenangkan.
roepanja kedai itoe tidak mendapat
Atjch Nicuwsb!nd jang terbit di Koetalangganan.
menjatakan bahasa Toean H.M.
radja,
ja
Oleh sebab itoe, tjampoeran kopin
Koopman fd. Costroleur Bireuen akan
ditoekar sedikit, dan dimoeka kedai itoe pergi verlof ke- Europa, pada tanggal 11dipasang reclame, boenjinja: kopi kita 4-30.
dengan atas, diBerhoeboc-g
sekarang direndang dengan mentega, perboeat dan ditada tangani satoe soerat
goelanja jang poetih kering. :
permintaan oleh beberapa personeel dan
Seperti eigenaar kedai kopi jang men- pendoedoek Bireuin, jang akan dikirimtjari langganan, demikian djoega seka- kan kepada Gouverneur di- Koetaradja,
rang, Raden Mas Politikus itoe, de- boeat meminta soepaja kepergian Toean
ngan propagandanja jang baroe: m en- H.M. Koopman verlof ke- Europa itoe didirikan Indonesia merdeka oendoerkan, karena personeel dan pendibawah perlindoengan ke-

Deli” 11 April “30):

radjaan Nederland.
Seperti kopi soesoe jang diberi extra

tjoklat, demikian djoega Noto Soeroto
menambahi extra propagandanja, dengan penjataan: anti communist.
Inilah pekerdjaan Raden Mas Poli-

ticusitoe sekarang, oentoek

memboeat

pengaroeh.

Pengaroeh ini diichtiarkan, dengan
djalan mengambil hati orang Belanda,
baik dengan

djalan toelisan, pedato dan

perkoempoelan.
Bermoela dengan Jeugd Organisatie
orang-orang moeda),
(perhimpoenan
sekarang dengan djalan menarik hati
keradjaan

Belanda.
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'16 Zoel'kaaedah 1348.

TJATETAN.
Apakah ertinja iboe
lan hidoep?, jalah: ti

lam pergaoe| oentoek men-

|

rasa gandjil

Indonesia Moe
Correspondent Sinar Deli" " di Foy

de Kock men

masoek
Pada petang Sabtoe malam Minggoe leh bertijara, saja jang soe
orang
tea,
djanganlah
dikataka
Soos
di
1930,
April
6
masoek
tanggal 5
Madjoe diheerenstraat di Fort de Kock, soeka menokng gerakan j. m
telah diadakan oleh Tjabang Pemoeda da dan djanganlah poela dikatakan ni:
“ke
Gezellige bentjihi.
Boekit Tinggi,
Soema'era

|Ayond”-—

Hen aya

eh
Mein

sewa

Djam 9 percis segala tamoe telah ber-

djoega

Besir.

perkara-

benar boeroeng ito BoKalau
ini.
sir poenja, bagaimana djalantja maka
boeroeng itoe tadinja telah djatteh ketangan pesakitan? Red).
Larangan anak-anak
menonton.

Tapanoeli

£

Pemoeda Sumatra

Waktoe saksi Lie Ti

(Kita

»S

. “Tan Tek Bie — Hoogendorpstraat 29 Medan.”

Sumatra.
Bireuen (Atjeh).
»Pembantoe S. Deli, menoelis“.

Telegram adrex

— Bindjel, Nederland: Publicteitekantoor »De Glober—— 1.

Tatkala dari negeri Belanda dikawatkan,
bila ia ia menerangkan benaril
Kira-kirakanlah apa djadinja,
ang
sekar
o
roeng kepada Bosir, tett
oerot
Notos
Mas
Raden
bahwa
telah sampai ditengah-terfyah pesawangan. kan seperti boeloe boet
jang
nja
ganda
propa
an
memoelai deng
djadi perkara ini.
mentjapai kebaroe: oentoek
Kemoedian diperiksa
merdekaan Indonesia dengan
lagi saksi dan laloe
Kepoetoesannja dit
dibawah perlindoengan Kera
telah
Deli
sakitan
bebas dari toendoetai
r
Sina
dari
kita,
n,
djaa
kepada
dikembalikan
roeng
.
aan
rig
joe
#menjatakan ket
lain-lain kita njatakan (Sinar

1174

sadja tjiptakan Pahlawan Ban

Notosoeroto melangkahkan kaki, ia telah
ditinggalkan oleh temannja.

Pembajaran lebih doeloe.
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Bio(coop

merasaroegi.
|
Hampir soedah doea boelan T panoeli

Bioscoop bermain di Penjaboengan.
njak diantara penonton terdiri diri
anak dibawah oemoer. Oleh karfna
nampak sadja banjak benar kelakogan

Baanak
itoe
anak

anak jang telah beroebah kepada roeparoepa kenakalan dan kedjahatan. |

hadir, boekan sadja moerid-moerid sekolah menengah banjak berhadir, poen ada

djoega njonja-njonja, intjik-intjik dan t.t.
jang telah beroemoer dewasapoen ada
djoega jang berhadir. Muziekpoen jang
dimainkan

oleh

pemoeda-pemoedapoen

tidak poela maoe ketinggalan.
Kira 20 orang pemoeda dari Padang
ada poela berhadir, sedangkan t. Sjagaf
Jahja ada toeroet bersama dengan pemoeda kita.

Sesoedah

Laant6e”

e

:

mi jang toea-toea ini djanganlah disalahkan benar, karena pikoelan kami jang
toea-toea ini soedah berat, jaitoe mendidik anak-anak dan menjerahkannja kesekolah, mendjaga ini dan itoe jang mendjadi pikoelan bagi kami, begitoe djoega
kalau anak-anak itoe sakit wadjib dibawak
kepada Docter, sedang itoe beerti mengeJoearkan oeang seringgit poela.
Disebabkan hal itoelah kebanjakan kami
jang toea-toea ini, koerang

begitoe rapat

t. Mohd: Zaman, voorzitter perhoeboengan dengan jang moeda-moeda,

sedangkan niat kami besar soenggoeh terhadap kepada jang moeda-moeda baikpoen tentang gerakannja.
kepada jang berhadir, dan menjatakan
Dan jang mendjadi kesenangan bagi
kegirangan dan kesedihan, girang karena
jang toea-toea ini, apabila jang
akan bertemoe sefelahnja djam 12 malam kami
Moeda, sedih akan ber- moeda-moeda telah menamatkan peladjadengan Indonesia
rannja dengan semporna, itoelah satoe
tjerai dengan Pemoeda Soematera.
Muziekpoen berboenji melagoekan ke- kegirangan bagi kami.
bangsaan Indonesia Raja dan segala tamoe

jabang Pemoeda Soematera Boekit Tinggi, mengoetjapkan terima kasih banjak

Memperhatikan itoe, orang soglah beberapa kali sampaikan hal ini | kepada
daedoek Bireutn menjoekai benar Toean Toeangkoe Ass. Demang
disarh, makmenghoritoe, tinggal memerintah disana.
soednja soepaja beliau boleh melarang berdiri dari tempat doedoeknja,
jang moelia itoe.
Kita masih ingst, pada 1 Sjawal jang anak anak itoe menonton. Tetapi tidak mati lagoe
|
Minoeman dan koee-koe€ jang meroebaharoe laloe, toean itoe memberi dan berhasil.
Achirnja
correspondent
kita
disina
meperpada
pakan ke Indonesiaan poen diedarkan
mengoetjapkan selamat Hariraja
njampaikan
hal
itoe
dengan
soeratkepada
r
dikantoo
Bireuen
sambil minoem segala tamoe mengetjek
soneel dan pendoedoek
padoeka
toean
H.P.B.
di
Kotanopan.
meboeat
a
pedatonj
ini
dan itoe.
Dalam
B. B. disana.
Empat hari kemoedian,
kelihhtanlah
Sesoedah minoem t.Mohd: Zaman berngoetjapkan selamat, toean itoe mengatakan bahasa ia sedianja akan mengoendjoe- satoe soerat plakaat tertempel dimoeka diri membitjarakan kemadjoean Pemoeda
ngi tiap-tiap roemah jang akan diberi se- Bioscoop itoe jang boenjinja : ,Anik-anak Soematera dan asal moelanja tatkala berdiri, dari Jong Soematera-nen Bond bertoelamat tetapi disebabkan banjaknja jang dibawah oemoer dilarang masoek,"
Alangkah
besar
terima
kasih
pendoetoean
itoelah
sebab
mendjadi Pemoeda Soematera dan
oengi,
kar
akan dikoendj
itoe minta berkoempoel dikantoor. Toe- dvek sebab jang berkoeasa telah me- kini bakal bertoekar dengan Indonesia
Moeda.
an itoe,menjamboeng pedatonja, jang mak- njantoeni hal kepentingan mereka itoe.
Korban siramboet
soednja: Tiap-tiap tahoen baharoe 1 JaBegitoe djoega kata spreker, Jong Ja:
pandjang.
nuari, personeel dan pendoedoek datang
va, Jong Celebes telah sama-sama memAss. Demang boebarkan perkoempoelannja, sedangkan
pada kita boeat memberi selamat tahoen
Seorang djoeroetoelis
baroe. Sebab itoe soedah sepatoetnja ki- Moeara Sipongi jang dipekerdjakan mena malam ' inilah kelak

T. St. Lembang

Alam berbitjara,

kata

spreker: Djam 12 dekatlah soedah dan
Pemoeda Soematera akan lenjap disaat itoe,
sedangkan bendera hidjau dan poetih
akan

toeroet beransoer poela.

Atas boebarnja
Pemoeda Soematera,
saja jang telah termasoek golongan toea.
toeroet bergirang dan berbesar hati, tetapi'
disisi kegirangan itoe, saja ada menaroeh
kebimbangan.
Pehak pemoeda-pemoeda ..Jong Java,
Jong Celebes dan Jong Soematera" soedah
sama rela memboebarkan perkoempoelannja masing-masing, begitoe poela Pemoeda
Soematera soepaja sama masoek pada.
Indonesia Moeda jang menoedjoe

Seroepa betoel dengan reclame dagang:
Indonesia Raja".
Karena barang-barang tidak lakoe,
Pemoeda Sumatr
direclamekanlah: kwaliteit barang kita tapoen mengoetjapkan selamat Hariraja djadi djoeroetoelis sementara dari Djaksa djam 12 diboebarkan poela, dan diwakKebimbangan jang saja katakan tadi,
kepada sekalian jang hadir d. 1. 1. !! Pe- Kotanopan, terda'wa menggelapkan oeang toe djam 12 kelak bendera hidjau dan ialah pihak jang toea-toea, masih keras
sekarang bertambah baik.
dato itoe didjawab oleh Toean Dja Par- denda jang dipertjajakan padanja.
poetih akan ditoeroenkan, sedangkan jang memegang ketoea-an dan kekolotannja,
a
djoeg
ada
nja
roepa
ini,
lagoetan.
an
Ketjoeriga
Menoeroet pemeriksaan, djoemlah wang akan gantinja bendera Indonesia Moeda, seperti kebanjakan disini kita masih banjak '
pada orang lain. KONTJO Notosoeroto
kita baroe akan menoenggoe datangnja melihat beberapa perkoempoelan Ta
Teringat poela oleh penoelis salah jang dipakainja f 200.
semaka
djalan
tjoekoep
rmoelia
soedah
diinte
Sebab
ja! kolot nian.
x
satoe dari boeah pedato jang
dari soedara kita di Java.
sendiri, jaitoe Mr. Soeripto ketika
Alam mentara perkaranja dalam pemeriksaan,
an lagoe IndoneDjohan
ngark
mad
mende
baMoeham
Tjhi
Muziek
kebim
n
Teukoe
aka
jat
men
Aneta
oleh
Soenggoehpoen demikian, saja seroekan,
vVieuw
Sjah Zelfbestuurder Peusangan pada 31 ia soedah ditompangkan dalam hotel pro- sia Raja, segala jang hadir berdiri dari melangkahlah kemoeka ,,Indonesia Moeda" "
ngannja, melihat tjara sobatnja itoe meAugustus tahoen jang silam dikantoor B.B. deo di Kotanopan.
tempat doedoeknja.
jang digerakan oleh pemoeda-pemoeda'
njebar ,,reclame” politieknja.
Chabarnja ia tadinja djatoeh tjinta keHendaklah
:,,.
dnja
maksoe
jang
Bireugn,
beritoe,
dan
ini
ong
sekarang ini, apalagi bagi merekalah
mengom
da,
h
Belan
Sesoeda
eri
Tatkala sama-sama dineg
dari pangkat jang pada seorang perempoean. Itoelah jang
pegawai
sekalian
dari
leider
Joesoef
terserahnja nanti, pengganti jang toeaad
Moham
t.
dirilah
Mr. Soeripto dan Notosoeroto, adalah tinggi hingga kepadapangkat jang rendah menjebabkan belandjanja lebih besar dari
spreker mene- toca sekarang ini.
Moeda,
ia
Indones
Pandoe
doea sedjoli didalam Nederlandsche Indo- .harga menghargai soepaja selamanja roe- pendapatannja.
kebaikannja diadakan pandoe
Apalagi sitoea sakarang ini, menoeroet
Roepanja ketjintaannja itoe boekan poela rangkan
dapat apa
nesische Verbond. Kemoedian Mr. Soe- koen dan damai serta tertjapai
spreker, ialah akan mendi- oemoernja, telah dekat keliang
kata
a
tjinta sebenarnja
kepadanja,
hanjalah goenanj
koeboer
ed",
dimakso
jang
anak-anak moeda, kepada dari pada pemoeda-pemoeda itoe.
an
kebatin
dik
ripto diangkat mendjadi eerelid.
tjinta
pada
kantong
roepanja.
Kalau
kannja
Kalau pegawai jang rendah pangkat
djalan kebaikan dan memasoekkan kepaSikolot !!! ja! akan tinggal kolot seo
ah setjara dienst sadja menger tong berisi, pemoeda kita tadi ditjintanja, da hati mereka itoe ,,perasaan".
oerot
diperint
Notos
I.
j.
hari
apa
beber
a
Tatkal
dan
kalau
tidak
.....
beloem
tahoe
sekamasih
lama-lamanja,
ianja
kalau
itoe,
dan
ini
djakan
Lebih djaoeh spreker mengatakan kedan kontjonja, Frans, mengadakan propapekerdjaan itoe tentoelah rang.
pada
soeka
Setelah habis sitoea itoe, Indonesia..:
begitoe
a
djoeg
Kabar lebih djaoeh ia soedah mengakoe banjakan bagi orang jang beloem
ganda dinegeri Belanda, toeroet
dikerdjakannja djoega tetapi toch lebih
ia
Moeda
poen telah dewasa posla dan!”
Indones
Pandoe
adanja
a
mentjel
paham,
berhadir toean-toean jang berikoet ini:
manis setjara damai, dikerdjakan — de- sendiri akan kesalahannja. Betapa nanti Moeda dan ada djoega jang menterta- dialah jang akan memegang dan terserahkali tocan djadinja tentoe kita kabarkan.
ngan ichlas hati. Barang
lah kepada mereka
tampoeknja nanti
1. Bekas Minister de Visser,
Teekang dobi minta wakan.
H.M. Koopman itoe selaloe setjara damai
jang
akan
menjampaikan
tjita-tjitanja
Begitoe djoega pihak jang toea-toea jang telah direka-rekanja dari sekarang
djadi menteri poli2. Bekas Gouverneur Suriname Mr dan moeka manis pada personeel dam
maoepoen jang telah intelectueel koerang dan kepada merekalah terserahnja moentie?
pendoedoek sebab itoelah ia disoekai
Baron van Heemstra,
dan ditjintai.
Soetan Sinaro, konon namanja seorang benar menjokong Pandoe baikpoen gera- doer dan moedjoenja Indonesia kita ini.
"3, Generaal Swart,
Toean
tan
perboea
han
-moeda
Moedah
pekerdjaan toekang dobi di Moearasipongi kan jang moeda-moeda, hal itoe ditjela
4. Proff. Nederburg,
Soenggoeh berat beban toean-toean
H.M. Koopmag itoe, djadi tjontoh tela- baroe ini mengirim soerat permintaan soenggoeh oleh spreker.
moeda!!!, tetapi pikoel dan dajoengjang
Jahja
Sagaf
t.
5. Proff. Treub.
jang
Kemoedian berdiri
dan pada pegawai Europeesch B.B.
kepada toean Besar Resident di Sibolga,
kanlah
keseberang, selagi njawa toeanmespreker
Jacatra,
dari
datang
ain.
soepaja
kepadanja
dikoerniai pangkat baroe
toean kandoeng dibadan !!!!!!
moekapan
dan
a
sebabnj
Banjak lagi jang lain-lain, jaitoe : orang
apa
kan
nerang
menteri politic.
AR.
t. Kahar Mansjoer berbitjara, member!
orang besar belaka, djago-djago politiek
Soerat permintaannja itoe dikirim kem- lanja Pandoe Pemoeda -pemoeda dirikan,
-9—
dengkan
menera
spreker
djoega
begitoe
nasehat
dengan pandjang lebar kepada
" Ibali kepada Ass. Demang di Mocara SiBelanda.
Mandailing.
pongi boeat memeriksa hal jang poenja ngan pandjang lebar, diwaktoe 21 Maart pemoeda-pemoeda kita, lebih djaoeh kata
1930 sewaktoe Receptie pemboebaran spreker, kami jang toea-toea ini boekan
Corr. Sinar Deli toelis:
rekest.
Inilah jang menjebabkan Mr. Soeripto
a Sumatra di Jakatra t. Mohamad lari kebelakang, tetapisakan mehiring dari
Pemoed
Ditoedoeh mentjoeAss. Demang soedah periksa kepada
djadi merasa tjoeriga. Kepada Aneta
telah berkata, bahasa Pemoeda Su- belakang kemana langkah pemoeda-pemoeJamin
ri katitiran.
toekang dobi itoe, apa benar ia jang
beliau mengatakan kira maksoednja:
80 haridipreventief! memboeat soerat permintaan seroepa itoc. matra haroes diboebarkan dan dimasoek- da sambil akan menoendjangnja.
Soenggoeh
mahal
Sitoekang dobi mengakoe, bahasa be- kan kepada Indonesia Moeda.
Spreker, mentjeriterakan riwajatnja Jong
Generaal Swart, Proff. Treub, haPemboebaran itoe boekan dipaksa, teharganja!
toel ia soedah kirim soerat permintaan
enbond moela berdirinja kemoeSumatran
dirnja didalam propaganda Vergadering
oentoeng-oentoengan tapi akan menanam “perasaan” oentoek dian mendjadi Pemoeda Soematera dan
Seorang Tionghoa, nama Lim Tek Gie, itoe, maksoednja
itoe, (jang diadakan oleh Notosoeroto),
ditjeribersama, perasaan jang tak dapat
Indonesia Moeda.
menerbitkan persangkaan jang tiada tadinja saudagar di Kotanopan, ditoedoeh sadja.
tapi haroes ditanam terhadap ke- kini bakal mendjadi
terakan,
Kalau
dapat
terkaboel
ia
bersjoekoer,
baik didalam pergerakan kaoem ke- oleh Bosir mentjoeri seekor boeroeng
Djam 12 berboenji, bendera hidjau poepada ,.bangsa, perasaan kepada tanah air
bangsaan. Tatkala doeloe tocan-toean katitirannja dan didjoealnja di Sibolga. dan kalau tidak apa boleh boeat, katanja. dan perasaan kepada bahasa.”
tih
toeroen dengan lemah goemalainja, "
Ada-ada-sadja oelah kawan.
Konon lantaran toedoehan mentjoeri
jang terseboet, tiada pernah mempermoeziek
Indonesia Raja mengeloearkan
selama
—0—
ini, Lim Tek Gie soedah ada 80 hari laPemoeda-pemoeda Andalas!!!
lagoe
kebangsaan,
segala tamoe berdiri,
hentetapi
sadja,
manja menginap dalam toetoepan Kota- Berangkatnja tetamoe ke-Tandjoeng
ini kita tahoe memberi
setelah
memberi
selamat
dengan solut,
Priok.
daknja, kita tidak akan memberi air jang
Mr. id sebagai orang tahanan preventief.
mentjoerigakan
Itoelah jang
gezellige-avond
poen
selesailah
dengan
kami
Tek Gie sewaktoe diperiksa oleh
(Corr. S. D.) Kemaren dengan kapal lazat, kami berdjandji dengan diri
kalau ia tiada dapat
Soeripto,
j. selamat.

di Kotanopan, mengakoe boeroeng Melchior Treublitoc tetamoe dari Kwitang akan menolong toean-toean Pemoeda
" gerakan Ned. Indone- hakim
itoe ada kepoenjaannja sendiri jang ia be- telah balik kombali menoedjoe Tandjong akan menanam perasaan kepada ,.bang|1i dari
dikepalai
sekarang
jang
,
ga
5 Aan
aa Leman dengan har- Priok. Banjak sobat ande dari Padang sa, tanah air dan Bahasa."
sische Verbond
n

ia akan mengoetjapka
"oleh Notosoeroto,
(selamat tinggal kepada kontjonja
itoe.
“Seperti bermoela" kita katakan: biarlah

:

Pemoeda Soematra telah akan hilang
jang sama datang ke-Emmahaven boeat
masoek kedalam Indonesia
akan
Bosir mengakoe
boeroeng itoe ke poe- mengantar. Antara Bestuur S.V.M. keliatan dan
C
et satoe tanah air, satoe
beroedjo
Moeda,
njaannja sendiri jang dibelinja dari se- toean-tocan Mr. Koesoema Atmadja, dr.
perasaan, itoelah jang
satoe
dan
bangsa
Joesoef,
Moestafa
dan
laen-laen,
semenorang Tionghoa nama Lie Tek Soen de-

seraja

ngan harga 85.—
biarkan #beliau itoe meneroeskan per- bagaimana tanda-tandanja
djika ia telah sampai keoe- jang dikenalnja.

menerangkan tara dr. Hakim sebab bepergian ka-Bovenboeroeng itoe landen tida sempat mengantar tetamue
itoe.

A.M.

Toean Alimoesa.
Toean Alimoesa
lid Gel
de
Volksraad, akan memboeat San
akan dikemoekakan hingga ini keatas.
Muziek mendengarkan lagoe Indonesia djalanan ke- Tapanoeli pada boelan Mei
Raja. Tamoe berdiri t. Dr: Achmad Sa- jang akan datang.

'

n' kemoerahannja

Chabar Za

Havenmeester

itoe soedah dibawa kelaoet.

« Lagi poela di Pantai Tjermin T, Noor
tidak tahoe”'menahoe, T. Noor di Loe-

Selama dalam perdjalanan itoe, goeroe boek

Pegawai

Pakam, boekan di Pantai Tjermin.

Lain kali, hati-hati, sobat!!
itoe bocat menambah
pengetahoean anakAssurantietidak
anak tentang apa-apdjang dilihatnja. Pertidak

soenji

dari pada bertjeritaini dan

Pandhuisdienst.
'Dischorst dari pekerdjaannja

maoe.
Baroe 'ini, seperti soedah tersiar 9
(sembilan) pintoe roemah kedai disana
Soedah terbakar. Soedah mendjadi aboe!
Roemah-roemah ini kepoenjaan: Ok.
Abd. Latif, Katib Noerdin, Mohd Noer

djalanan itoe dil
| teroetama oentoek
mempersaksikan pengetahoean dalam ilmoe
'waktoe ini se- alam dan ilmoe boemi. Semoea anak-anak
boleh mengadjar.
toe perkara mem- itoe merasa girang, apalagi sebab didalam
8 orang goeroe sekolah Tionghoa di- dar mengoeros
palsoe,
dalam hal perdjalanan itoe mendapat keamanan,
Medan, jaitoe: 3 goeroe perempoean dan |bejan keterroe dengan maksoed, soe- hingga ketika dilaoetpoen jang biasanja
5 goeroe laki-laki, atas perintah dari Adjaharigat belasting ringan.
banjak ombak, tetapi sekali ini tenang d.I.I.: semoeanja dipertanggoengkan pada assurantie.
viseur Chineeschezaken, diperintahkanti- hg merjeroe akan memeriksa saksi- sadja seperti air dalam danau.
ada boleh mengadjar, sebab mereka,he- | / agerkara ini dioendoerkan sampai
Hal kebakaran ini soedah diberi tahoe—0—
lakoekan pekerdjaag itve, dengan iada r
kan kepada assurantie
:. tetapi chabarnja
al 2 Mei j.a.d.
Polygamie
assurantie
e
ng
ga
n
membajar
(mengganti)
meminta izin lebih doeloe.
/
2
Goeroe-goeroe terseboet, bekrlia "
keroegian
eigenaar
roemah
ini.
Jang mendjadi pesakitan dalam perkaMenggoena-goenai soeami.
da 6 sekolah disini.
Kita mendengar kabar kalau assurantie
ra ini, ialah t. Harnamsingh, tinggal di
Kedjadian ini di #Bindjei. Seorang Indo- enggan teroes membajar ini, halini akan
Geloegoer, pekerdjaan memelihara lema—0e Anggoer $
nesier disana,
mempoenjai
isteri doea disampaikan pada hakim.
toe kedai
1,
ti Toza, boe dan mendjoeal soesoe lemboe, serta

Goeroe perempoean dan goeroe
laki-laki jarig tidak

onderbeheerder 2de kl. di
ran sesoeatoe hal, Wabin

Igoer,

ri

Tionghitie

jang etike

ah peti

mendjadi

Ketika

3 menjersepai fi-

rentenier.

oleh

belasting kantoor kepada-

orang. Bermoela kedoeanja seroemah. Karena selaloe retjok,| achirnja dipisahkan.

Masing masing
lan keloearan Joo nja dikirimkan soerat pertanjaan, berapa oleh soeaminja.
penghasilannja didalam tahoen 1929, ia
Dispensary.

.anggoer tjap”
ai Foo Sengakie

memberi

Mean-Kota

Radja.

tahoekan,

bahwa

pentjariannja

jang bersih pada tahoen itoe, hanja f 960.
Oleh pendjabatan belasting, keterangan

diberi

atas

.

Membenarkan

tempat tinggal

dari Koetaradja.

Berhoeboeng selama" Behzerder pagadaian di Pangkalan Soesoe, Mochamad
Noer, dalam sakit, diwakilkan boeat sementara pada pekerdjaan itoes hoofd.

schatter dari Kwala Simpang, Wil mar-

Setelah kira-kira
oean

tadinja

100 lembar soerat ka-

bahwakepala

terfjitak,

Diangkat

keta-

artikel kedoea

tw,

Hoofdschatter

schatter

disitoe

djoega.

Dipindahkan dari Fort de Kock ke Terandam (Padang) beambte, Danian.

jang

Sebab itoe mestinja: Pemoeda Soematra dikoeboerkan

.Meaminja.

mendjadi

|dipegadaian Koetaradja, Moehamad Saleh,

kesalahan.

bar kitalembar pertama

Isteri jang toea, Yoepanja maoe pegang

monopolie

—0—

sebagai

Sabang tantagelar Soetan

Maharadja.
Diwakilkan boat sementara pada pekerdjaan itoe, Onderbeheerder 2de. kl.
Mohamad Jacoeb gelar Sampono Alam

ooe|-“

Bg die

— Negeri.

Diangkat

mendjadi hulponderwijzer di

tersalah djadi Pemoeda dikoeboerkan.
Sabang,
Mochamad Joenan Harahap,
Harnamsingh roepanja tiada dipertjaja.
Lain dari jang 100 lembar itoe, kesa- (keloearan ' Normaalschool Pematangsian. Doelee Atjeh tram dapat menempoeh Menoeroet penjelidikan kantoor belasting
lahan itoe telah diperbaiki. Pembatja kita tar):
didalam 1 djam hanja 30K. M. Sekarang sendiri Pentjahariannja ditaksir f 7100.
Dipindahkan
dari Sabang ke Sigli,
perdjalanan itoe ditjepatkan djadi 40K.M.
Pada soeatoe hgri, ia datang keroemah jang menerima lembaran jang salah itoe,
(kotor).
harap
.ma'loem.
hulponderwijzer
Moehamad
Rasjid: dari
madoenja.
Poera-poera
berbaik.
Ketika
Atas penaksiran ini, Harnamsingh meSigli
ke Labeue, hulpond. Moehamad
masoekkan soeatoe keberatan, dengan re- hendak poelang ditjobanja menanamkan
Hassan.
Perobahan ini, menjebabkan 'perdjalaobat dipekarangan rdemah madoenja itoe.
Diterima
mendjadi moerid pada curnan dari Medan ke Kota Radja jang doe- kest bertanggal 2 Januari 1930. Didalam
Tetapi pesboeatan ini ketahocan. Perekest itoe ia menerangkan, bahwa pencus
ter
opleidin
loe 2hari, sekarang djadi 1'/, hari.
g van Inl. Onderwijzers
tjahariannja hanja f5120.— (kotor). Se- rempoean it/e diadoekan kepada Politie.
ter verkrijging van een akte van beIni soeatoe perobahan
berhoeboeng
Ia
ditahan,
ementara
mentjari
siapa
doeOost
Sumatra
Voetbal
Bond.
soedah dipotong onkost-onkost, pentjahakwaamheid in handelskennis voor den
dengan persaingan dengan auto.
koen jang tolong memboeatkan goenaKesoedahan pertandingan
riannja jang bersih hanja f1874.—
aa
1/,hari

sadja.

ditjarinja doekoen Jentoek
tolongan.

memberi

per-

Oldalam! djam.

20...

Zonder

,kartjis'tidak

boleh

goena

masoek.

Dari rekest ini, ternjata ia membantah

Beberapa
orang
Tionghoa
dari
Hongkong.
Beberapa
hari jang laloe, beberapa
orang Tionghoa jang datang dari Hong-

penaksiran jang dilakoekan oleh pendjabatan belasting didalam pada itoe, ter-

kong dengan kapal Kremer, ketika hendak
toeroen di Belawan, tiada diizinkan

ma-

soek kedalam negeri, sebab mereka tiada
mempoenjai

paspoor.

Menoeroet keterangannja, di Hongkong

boekti, bahwa keterangannja didalam rekest itoe, tiada poela seroepa dengan keterangan, ketika bermoela dimadjoekan
pertanjaan dengan soerat kepadanja.
Dengan soerat doeloe kepada pedjabatan belasting ia menerangkan, bahwa
pentjahariannja hanja f 960 (bersih). Tetapi
sekarang, oentoek menjatakan keberatan,

itoe

bawah

terang

boelan,

kleinhandel:
Madong Loebis, Inl. Onderwijzer pa16 Maart M.S.V.—MahkotaS.V. (tidak
da
Normaalschool Pematangsiantar.
djadi sebab tanah lapang ta' terpakai).
Rebaid gelar Soetan Pamenan, onder22 Maart D.S,V.2—H.V.V.2 0—0
23
LV.C.—Medan Elftal (tidak wijzer pada le. Openbare Inl. school di
Competitie.

—0—

Eampok didalam
Seorang
Europa
korban.
Malam, tadi, kira-kira

kota.
Njonja
mendjadi
poekoel 7, di
seorang

Njonja

oentoek

me-

membawa rente kepadanja,
diperiksa selakoe saksi.

.Tjoeli Tai boeloeng”.

Dimoeka
orang

Landrechter.

Tionghoa.

Pesakitan

Saksi seorang

se-

Mata-

mata dari Soenggal.
Landrechter:

..apa betoel kowe

soedah

April LS.V.—P.S.V. 5—4

13

LV.C.-M.SV.

Chabar Ka wat.

2-3

Competitie-Programma
Klasse April 1930.

Ditangamnja ia ada memegang
satoe
tasch. Ditrmpat jang seramai itoe, dite-

20
,,
27»
30,
1 Mei

— semoeanja

Tiada djoeya

dikenal, ia entah bangsa

Dari keterangan-keterangan ini ternjata| apa. Oentoeng tasch itoe tiada berisi oeang.

bahwa
pentjaharian Harnamsingh jang
sebenarnja, ialah: (5862 dan dan oentoek
onkost-onkost f 3246. Djadi pentjahariannja
jang bersih f 2616.

Koetaradja.

1

tanah lapang ta' terpakai).

djadi sebab

Europa, tedang berdjalan-djalan di Wilhelminastmat, di Padang Loemba Lama.

dengan rekest ia menerangkan, bahwa
ngah kota jang didjaga oleh Politie berminta paspoor. Djika mereka mesti pergi pentjahariannja jang bersih f 1874.
keliling, tiba-tiba perempoean itoe dipoela ke Canton menemoei Consul meSetelah oleh Landraad diperiksa pan- hampiri oleh-seorang jang tiada dikenal.
reka djadi boelak balik.
Dengan amat tjepat ia mereboet tasch
Meski demikian, orang-orang ini tiada djang, ternjata, bahwa pentjaharian Har- jang dipejang oleh perempoean itoe. Senamsingh
lebih
banjak
lagi.
Orang-orang
diizinkan masoek Indonesia, dan telah
jang berlangganan soesoe
dengan
dia, telah tagh tadi dapat dirampas oleh
dikirim poelang kembali.
orang-orang jang
berhoetang dengan bangsat itoe laloe melarikan diri, dengan
—0—
tiada diketahoei kemana perginja.

tidak ada consul Tiongkok

SPORT.

Njonja-njonja sekarang,

hanja mengisi-

le

16 April LS.V.—DS.V.

INDONESIA.

M:S.V.—Mahkota S.C.
H.V.V.—Go Ahead
DSV.-—LV.C.
V.O.P.—LS.V.

Bertempat

Aneta Radio.

Actienja M. Noto Soeroto.

di-Hakkastraat.

Betawi,

Competitie-Programma
klasse.

5
12
19
26

April
,
,
,

Bertempat

April

2e

1930.

LV.C.2—CS.C.2 1-1
MSV.2—DSV2 I-l
HV.V2-MSV.2
DSV.2-LV.C2

ini orang Tionghoa membawa barang gelap. Dia berdjalan, tocan besar, dengan
bertiga diri, tocan besar. Ketika perhamba tanjakan, toean besar: ,hei poegi mana”

jang

doea

orang

lagi

lari, tocan besar.

Hamba tangkap, tocan besar, jang seorang
ini, tocan besar.

Landrechter (pada Tolk): berapa harganja itoe tai boeroeng
?”
Tolk: entah”.
Landr.

(pada Griffier):

Griffier

ragoe akan menentoekan har-

,en”?

ganja.

Landr.
(pada
Mata-Mata):
taksir berapa harganja?”

$Mata-Mata:

hamba

,,kowe

ragoe, toean be-

sar: tapir'tai boeroeng
Is larganja. tocan besar!”

memang

mahal

Tidak
satoe orang jang dapat menetapkan harga barang itoe. Achirnja, jang
:poenja ada menerangkan dalam proces
verbaal, harga barang itoe tjoema f6.
Landrechter
(dengan soeara njaring):
. »doea minggoe."
—0—

#

Ach. berani bctoel!
Kemarin

«di

siang,

Kampoeng

roemah

Dalam

njonja

soedah

Terlet

dimasoeki

8 pentjoeri.
Tetamoe jang tak diingini ini datang
dari belakang hospitaal gouvernement
k (Stadsverband) menoedjoe kebahagian be£ lakang dapoer roemah njonja terseboet.

te

Lebih

dahoeloe ia memboeka sepatoenja

baharoelah

& da,

ia

naik melangkahi

tembok

teroes masoek kekamar mandi.
Dikira ia berniat hendak masoek men-

!

#joeri kekamar njonja itoe sewaktoe njonja

(

tidoer, kebetoelan

waktoe

itoe

'etapi malang g bag i pentjoeri,
“Tapi

biasanja
ia

dilihat
diliha

oleh baboe. Oleh sibaboe memberi tahoekan hal ini kepada boy, jang laloe
siboy teroes mengedjar pentjoeri itoe.
|?
Pentjoeri melihat dirinja dalam bahaja,
| teroes melompat kedalam roemah mela-

Toean

di Hakkastraat.

kan poepoer didalam taschnja.
ka
Waterleiding di Mesdjid.

dengan seorang
gadis Indonesier, jang roemah, serta memboeat blauwdroek dan
beroemoer antara 15 dan 16 tahoen. En- witdroek, demikianpoen goedangnja pot
tah mereka soedah berkenalan lama, en- pot boenga dari Cement dan membikin
tah itoe baroe bertemoe, koerang terang kree jang djempol.
tetapi kemoedian
kedoea mereka telah
Pada Advertentie jang »dimocat dalam
doedoek didalam auto, menoedjoe ke Te- Sinar Deli, pembntja boleh perhatikan
bing Tinggi. .....
adres tocan Moehamad Daoed, DjaJang poenja auto, ketika kembali ke- lan Pocri No 261, telefoon No 1579
tempat auto itoe tadi berhenti, dilihatnja Medan.
autonja tidak ada lagi. Setelah poeas menDjika orang
Indonesia,
jaitoe
satoe
tjari keliling Medan, ia laloe merapportbangsa
jang
beloem
ada
kepertjaannja
kan kepada Politie. Oleh Politie ditelefoon
pada perboeatan dan diri sendiri, beloem
kesegenap post Politie.
Achirnja Politie Rampah telah beroen- maoe tahoe ini, ada lebih baik mengenal
toeng dapat memegang doea sedjoli itoe. ini adres jang terkenal.
—0—

Di Rampah
berhenti
minjak.

ditepi

roepanja
djalan,

mereka terpaksa

tidak

toean itoe
actie

menambah

pulitiek

menerangkan

kedoea toean-

terang akan

atau

bahwa

dapat mengatatidak,

soal

dan

ia

mentjampoerkan
po-»

sebab

kehabisan

Gadis itoe dibebaskan, sedang sisobat
jang pelesir dengan auto orang lain, dida'wa oleh jang poenja auto, mentjoeri
autonja.

—0—

Schoolwandeling.
Hari Minggoe kemarin doeloe pagi, 41
orang moerid sekolah Gouvernement kelas
II di Padangboelanweg bersama dengan

pimpinan

engkoe Abdoel

Hamid goeroe

kepala sekolah

Pembantoe toelis :
»Nanti
saja
bawa
sama T. Noor."
Pagi tadi ada doea orang Veld-politie

moendar mandir dipekan Pantai Tjermin.
Seorang dari mereka bernomor 110 dan
satoe lagi nomor 51. Mereka masoek
dari sebocah kedai keseboeah kedai. Disang sini ia mengobrol dengan beberapa
orang jang dikenalnja.
Perdjalanan.
mereka
sampai kekedai
seorang
Indonesier. Dimoeka kedainja
terlonggok
sampah-sampah atau sarap-

terseboet, memboeat per- sarap ini nanti akan dibawa kereta dan
Gjalanan ke Belawan.
diboeangkan ketempat pemboeangan kotoMaksoed perdjalanan itoe akan melihat ran.

kapal dienst Gouvernement,

A. Hamid, dan Soemadi.
Roijeernja
Karena

'jaboet

di tjaboet.

telah membajar

royement

Actie

di lebih dahoeloe oleh kedoea bekas voorzitter (Soerito dan Kluiver) dan kalau
Akin soedah sama setoedjoe baroelah dilakoekan.

aandeelnja,

dari:

Hoesin Ibrahim,
dan Sjamsoedin:

'T.

baroe dari M. Notosoeroto ada

djoega berbaoe politiek. Hal jang begini
selamanja mesti dengan dipertimbangkan

Domrah,

Toean
Soeriptoe menerangkan lebih
djaoeh bahwa hadirnja generaal Swart
Tambahan
Spelers:
dan Professpr Treub pada vergadering
Moluksche $.V. .,V.O.P : R. Hug. jang belakang sekali ini, menimboelkan
perasaan koerang enak dalam kalangan
Deli Sport Vereeniging: H. politiek nationalisten disini, sebab da

Bracegirdle.
Intern. Voetbal Club : Ngadi, Hamzah,
Rachman dan O.K. Adram.

hoeloe toean-toean ini tidak pernah menoendjoekkan sijmpathienja kepada Ver-

bond ini.

Boetes.

DS.V.
H.V.V.

f 3.-- wedstrijd D.S.V.
2 dd, 22--3--30
—0—

2,--

(Art. 122)

Satoe

Kaban Djahe.
Pada tanggal 13-4-1930 telah dilangsoengkan pertandingan, antara B. T. V.
C. dari Bindjei dengan Karo V. C. bertempat ditanah lapang Kaban Djahe. Dengan
disoedahi 2-2 alias seri. Tetapi sesoedah
lima belas menit sesoedah pauze
telah
terdjadi pertjektjokan, jaitoe spelers dari,
K. v.c. maoe menoemboek speler B.T.V.C.
dan penonton poen teroes berkeroemoen
datang ketengah.

perselisihan

kalangan
Betawi, 14 April.
deeling

Oentoenglah dengan pertolongan poli»Itoe sampah moesti taroeh dalam pak tie menoelak penonton kembali kepinggir

dalam

I. E. V.
an LE.V.

Betawi mengadakan

jang sangat ramai. Ka

jang hadir. Vergadering

Kita tidak tahoe, apa itoe perintah da-

jang kang

kereta djoega? seperti biasa.

meminta

soepaja

permainan

dioelangi

kembali, orang B.T.V.C. tidak maoe lagi.
Oleh sebab refree tidak

tjoehkan

perkataan

lesmen,

maoe

menga-

soenggoeh-

poen berkali? lesmen mengatakan: bola
opsaid dan
freekick, tetapi refree tidak
mengatjoekkan,
(versi.)

Af

vergaderii

141 orang leden
memilih bestuur

baroe, dimana toean Beets terpilih men-

djadi Voorzitter dan tocan De Boer men-

djadi Vice Voorzitter Mendjadi lid bestuur ialah toean-toean
tein Feli
Buischer dan Halbisch.
Kap
&
Pihak oppositie mengakbei actie itoe

koerang enak boeat sebagai ditoendjoek-

kan kepada Raadfractie, sebab sebalikaja

orang tjoekoep

pertjaja

itoe.

kepada

fractie

Hal ini adalah sebab Raadsleden tidak

kalau tidak nanti saja bawa pada T. ,,Noor hingga tidak djadi perkelahian jang hebat. berhenti ketjoeali toean De Hondt
teriak seorang dari opas itoe.
Soenggoehpoen orang K.V.C. koeat digantikan candidaat toean Beets.

tangnja dari atas, atau dari ,,hati” ke"Dari Medan sampai di-Oceaan Haven doea opas-opas itoe. Apalah bedanja
Demikianlah sekarang ini keberanian mereka naik kereta api dengan tambany jang terlonggok dalam pak dan jang termoerah
(reductie 25 pCt.) dari D.S.M. longgok ditanah.
Tidak pilih siang atau malam, mereka Mereka berlajar itoe dengan menaiki seKan itoe nanti sama-sama dibawa toebocah

Mansijoer, Aminoeddin, Saibir, Achmad T.,

Pantai. Tjermin.

boy ternganga sadja.

kerani sadja melaloekan angannja,

Soeripto

kan apakah pedato-pedato

litiek kedalam Verbond adalah mengeliroekan. Selama Verbond itoe dibawah
voorzitterschap Soeripto dan Kluiver ada
orang saksi-saksi jang ahli, teroetama ten- dalam
perkara pertogkangan ataupoen Yao: Khoo Tjing Thiap: Chew Pek Sian: berdasar kepada dasaran cultureel sedjati.
tang perniagaan soesoe dan memperboe- dalam perkara apa sadja. Disini banjak Khoo Kuan Loong : Choong Yong Sam:
Kedoea lid-lid kehormatan itoe memanngakan oeang.
tinggal toekang-toekang made in In- Pheh Kuan Heng.
dang
perloe sekali
haloean itoe diteItoelah sebabnja pemeriksaan dioendoer- donesia.
Deli Sport Vereenig
ing: Waajjer:
kan sampai tanggal 2 Maart j.a.d.
Dalam perkara Agamapoen
Pantai Olive: Overbeek 'Bloem: v.d. Heuvel: tapkan begitoe, sementara mereka lagi
—0—
Tjermin ta' maoe ketinggalan. Mesdjid van Lint, Gulland: H.v.d. Weerd: G.v. mendjabat eerelidmaatschap itoe hendakMelarikan gadis dengan auto.
disini didirikan
oleh
pendoedoek d. Weerd: Shedden : Maassen: Dr. Druif. lah Verbond berazas pada cultuur.
Dari Indonesia mereka tidak dapat kerdja
sendiri,
tidak
oleh
Radja,
seperti jang
Auto orang poenja.
Medan Sport Vereeniging:
dengan
mempengaroehi atas pimpinan
terdapat
pada
beberapa
tempat
di
SoeHardjo: Kemis: O. Hoetabarat: Kassim:
Kedjadian ini kemarin doeloe. Seorang
di
Nederland,
sehingga mereka wadjib,
matera
Timoer
ini.
Baharoe
ini
atas
Halim: Adram:
Wondo: R. Tobing:
Indonesier dari Tebing Tinygi pergi ke
djika
actie
baroe
ini dibangoenkan diloependoedoek jang Adoeng: Saleh: Ali.
Medan dengan autonja sendiri. Dalam iniatiet beberapa
ar
dengan
artian
politiek,
maka mereka
terkenal
soedah
dipasang
waterleidingy
ke
Horas Voetbal
Vereeniging:
perdjalanan ini ia membawa seorang soakan
meletakkan
lid
maatschapnja
Mesdjid
itoe.
O.M.L,
Tobing: C.L. Tobing: W.L.
bat. Sesampai ke Medan, mereka berhenti
Teroetama dalam hal ini ternjata deKalas kita tidak chilaf, inilah mesdjid Tobing: J.A.L. Tobing: Koima: H.F.
disoeatoe tempat. Jang poenja auto, perngan
gerakan politiek, natonalisten, pers
O.S, Oedjueng: G. Parapat,
loe akan pergi kesoeatoe tempat, dan di- jang pertama di Serdang jang mempoenjai Sitompoel:
Boemipoetera
di Indonesia, pada ketika
waterleiding.
E.L. Tobing: Laurencius: Mangandar:
mintanja sisobat tolong menoenggoei auto
diperhatikan
apakah
sesoeatoe perhim- '
Moedah-moedahan bertambah madjoe. W, Simandjoentak: Panangian Harahap:
itoe.
poenan itoe ada berazas politiek, tidaklah
—0—
Abdoel
Djanin.
Tinggallah sisobat
termangoe-mangoe
terseboet dalam statuten, tetapi hendakseorang diri didalam auto. Amat lama
Oesaha bangsa sendiri.
Internationaal Voetbal Club: lak diperhatikan kepada pracktyknja itoe
jang poenja auto masih beloem kembali.
Orang Azia dan bangsa Europa, mesti
Verbond sebagaimana ILE.V.
soedah
Tiada lama kemoedian, ia bertermoe tahoe dimana ia mesti membikin gambar Kemoen, Achmad, Hara, Sjarief, Moesa, terang.

lihat keadaan pelaboehan Belawan dan
memperhatikan keadaan kapal kapal jang
! loei djendela dan lari dari pintoe moeka tengah
berlaboeh
serta pergi berlajar
besar. Sampai disana ia teroes ketengah laoetan sampai dilampoe nomor
'menaiki sado dan laloe lenjap hingga si-|

|

menginterview

Notosoeroto dan Frans jang ternjata dari kabar-kabar kawat jang diterima disini
dari Den Haag.

Spelers le Elftal oentoek
tjoeri itoe doea kerandjang dengan doea
boelan April:
boengkoes tai boeroeng?“
Chinese Sport Club: Khoo Tong
Pesakitan: ,,goea maoe poegi dipakan
Angka-angka ini beloem ditetapkan bePendoedoek Pantai Tjermin dalam se- Eam: Goon Koon Lee: Jennie Ong: Yap
Soenggal. Didjalan saja liat doea kelan- nar, sebeloem diperiksa lagi beberapa gala hal memang terkenal bergiat. Baik Yoon Fook: Tan Teng Kaw: Tseng Wen
djang tai boeloeng. Goca bawa dipekan.
'Goea poenja maksoed,
kembali dari pekan, goea maoe kasi poelang koembali
itoe Tai boeroeng.”
Mata-mata menerangkan: ,,ketika ketemoe dengan persakitan di Soenggal, perhamba menjangka, tocan besar, tentoe

12 April. Aneta

Mr.
Seeripto,
bekas voorzitter Nederl. Indonesisch Verbond, berhoeboeng
dengan actie jang keras dari Raden Mas

Vakcentrale Pegawai

jam

ta
Boemipoetera..

Solo, 14 April. Tadi
toor dari Hoofdbestuur P. G.

lo soedah ditetapkan berdirinya

trale dari Pegawai Negeri
poetera. Dalam vergadering

“V:
itoe

s

toeroet

Maen

aa

w55

lima boeah vakbonden,
Conclusie dari H.I, O. Commissie. | kar sebahagian dari HS, mendjadi B. BAROEMOEN van WELTEVREDEN.
jaitoe Ind. Spoorbond, P. G. H. B., Ini.
Weltevreden, 12 April. Holland- | Schakelschool. Ketiga, pendirian internaatREPARATIE ATELIER:
'andhuis, Landbouwconsulentenbond.
sche Ini, Onderwijs Commissie memboeat intetraat oentoek beberapa sekolah H.I.S.,
, Jang soedah tetap masoek Vakcentrale vergadering jang penghabisan jang lama- dan scteroesnja dikocatkan soepaja dikeHET BESTE GOEDKOOPE FN VLUGGE
itoe ada empat vakborden, selainnja me- nja doea hari.
Vergadering itoe memoe- las permoelaan bahasa Belanda itoe dipaKAA
LA
TA LUNa
nantikan lagi kepoetoesan dari congres toeskan, bahwa djoemlah sekolah Boemi- kai seperti bahasa sehari-hari (voortaal).
NA
TIRI
mereka,
poetera jang berdasar tjara Barat sekaCommisie
memboeat
conclusie
lagi,
(Sekalian jang hadir menjatakan setoe- tang tidak diloeaskan lagi, disebabkan bahwa standarsschool itoe dapat diperbadjoenja atas pendirian Vakcentrale ini dan soedah terang bahwa perbaikan dalam iki
lagi dengan mengadakan
peladjaran
masing-masing berdjandji akan memberi oeroesan onderwijs ada perloe sekali se- bahasa Belanda pada kelas-kelas tinggi
Sokongan, sehingga ada harapan besar beloemnja diadakan perloeasan.
dari sekolah-sekolah itoe,
bahasa vakbonden mereka itoe akan maCommissie hendak mentjari perbaikan
Commissie berpendapatan lagi, bahwa
soek. Rantjangan Statuten dari Soerjo- ini dalam: pertama, differentiatie sesoe- perloeasan jang tiada didjalankan itoe
pranoto sesoedah dtbatjakan diterima ba- dahnja kelas V oentoek anak-anak jang tentoe sadja bergoena oentoek peladjaran
ik oleh vergadering.
beladjar bahasa Belanda. Kedoea, menoe- j. perloe-perloe.
Nama dari perkoempoelan itoe ialah
5
NOOP& VERKOOR 2de HANDS SCKRIIF,
»Persatoezm Vakbonden Pegawai Negeri"
CU 1
My
1 PTT
dengan kependekan P. V. P. N.
“N
Jang diterima djadi lid ialah vakbonden
dari pegawai negeri dan vereeniging2
ambil bahagian

:
Obama 'Toelis, Graphotipe, Add,
ramophan en Edison Dick. (met electrische
kracht of Zonder) enz.
Rool '(getah)

dibikin kembali

pegawai

negeri

dan

pegawai

Ini malam dan malam

particulier

Pertoendjoekan jang paling besar dan loear biasa: Satoe Fox
Special jang berbitjara, bernjanji, dangsa serta musics jang amat
merdoe.

roso, lid Volksraad. Boeat mempeladjari
hak-hak perhimpoenan itoe ditoendjoekkan

perhimpoenan2 P.P.P.H., V.I.G.B.O.W.,

P.G.H.B. dan Landbouwconsulentbond.
Congres jang akan datang dari Vakcentrale ini akan lakoekan di Djokja.

.Cameo

Kebakaran besar di-Betawi.
Dalam goedang copra.
Betawi, 14 April. Kemarin siang kirakira poekoel setengah doea belas soedah

dengan J. Harold

terdjadi kebakaran

didalam

seboeah goe-

Leyzer Vis.
Goedangini letaknja dibelakang gedoeng

Raad van Justitie Betawi. Dalam dinding
jang koeat dan atap dari beton ada tersimpan 2000 pikoel copra jang tertimboen

tinggi. Disebabkan asap jang terkoeroeng
keloear

dari

tempat terbakar itoe,

maka tempat ini tidak dapat dimasoeki
olehorang-orang pompa, sehingga dimana

dihalau

oleh

Balcon F.
1

Pertocndjoekan

Toelis.

N. B.

dari garnizoen,

tidak berhasil,

sebab

di

Keroegian ditaksir sekoeranja f 25.000
dengan beloem dihitoeng keroegian pada

—

Toelis

2de

karangan O.K. M.D. Gamboes harga F 1.20.—
'Toean-toean

datanglah

persaksikan

sendiri

Mesin Toelisnja harga boleh berdame.
Adres:

B. BAROEMOEN, Oudemarkstr. No. , 59 Meta

PA

ena
—.

-

klontong

TJIN TONG & Co, Mareran
segala

Vo. 3—

MEDAN

roepa katja mata.
Sanggoep periksa katja mata jang tjotjok oentoek kesehatan mata toean
- toean
dengan ongkos pertjoema.
ta'

tidak

oesah

Djoega

keloear

oeang.

Keoentoengan

Boleh toekar katja jang.
tjotjok
lagi
dengan

besar

bagi toean- toean.

sedia barang -barang klontong. Boeat beli banjak boleh

kita kasi rabat jang pantas.

35

Menoenggoe dengan hormat.

Awas.

Bioscoop

Onderneming

dan kedoea 9.30.

Awas !

Awas

gasmasker

Betawi, maoepoen di Mr. Cornelis tidak
ada orang menjimpan itoe.
Sjoekoerlah djoega karena dinding goedang itoe koeat dan atap betonnja, sehingga api tidak sempat kegoedang jang
disebelahnja, disebabkan disitoe ada tersimpan
8000 pikoel copra jang tidak
dapat ganggoean api itoe. Djadi api tjoema kerdja digoedang jang pertama itoe
sahadja.
Pompa kerdja teroes berdjam-djam lamanja dengan memantjarkan air jang boer
kan sedikit banjaknja kepada copra jang
terbakar itoe, tetapi api itoe teroes tidak
berkoerang.
Copra jang 2000 pikoel
itoe sekarang hampirlah soedah habis.

pertama poekoel 7

beli Mesin

sedia djoeal Mesin Toeiis 2de

hands merken, REMINGTON, ROYAL, OLIVER, LINDETEVES, CORONA, EDIAL dan
Machine Giling padi. Kita kasih Grantie satoe
tahoen, Lijst Msatip 10 djari beladjar sendiri

Norma Terris.

Tempat,

Djoeal dan

hands, sekarang

dan barang

Menjediakan

bisa

Afdeeling

—L—

.

Soedah ditjoba memindjam

dan

toca

Ii
KATJA MATA

TOKO

3.60 Stalles F .2.40 Klas I. F. 1.20 Klas 2. F. 0.75.
(Inc. Belasting.)

njala api atau asap jang

tebal itoe.

Murray

Harga

Awas,

»

tempat apinja kebakaran itoe tidak diketahoei.
Dari sini dimasoekkan toedjoeh boeah
pantjaran air jang keras jang didjalankan
oleh tiga bocah motor pompa jang tjoema
ditoedjoekan kepada njala api itoe, hingga kerap kali orang-orang pompa itoe

Kirby”

Kedoearja bintang film dari Fox jang terpilih pandai-dan kesohor, socaranja jang amat bagoes penonton dapat dengar dalam
ini Film.
Satoe tjerita djaman doeloe kala kedjadian di New
Orleans
dan daerahnja. Satoe drama jang amat menarik hati di atas di
Soengei Missisipi dan banjak pemandangan jang loear biasa, dari
pakean-pakean diitoe waktoe dangsanja beserta Music.
Didahoelozi oleh satoe gambar pemandangan jang berbitjara.
(Fox Mevie:ono News). Seperti di Oergen: tempat perkoempoelan Cowboy dan Indian. Sport dan lain-lain,

dang copra kepoenjaan fabriek minjak
“Archa” jang dibawah directeur toean

jang

berikoetnja

Mesin Toelis jang
baroe,
Didalam

'Oostkust van Sumatra bisa terima Abonmement
barat
membersihkan dan memperbaiki Mesin

m-— DELI:BIOSCOOP

dari badan2 jang mempoenjai pemerintah
sendiri dan Zelfbesturen.
Djadi voorloopig President ialah Soe-

Moelai

Maoe tjantik?
Maoe gaja?
Datanglah di Calcuttastraat No. 31 - Medan

bon di

Menoenggoe

dengan

Oostkust,

oentoek keperloean

kita soedah

gambar) sewain compleet

adakan

kebon-ke-

,,Bioscoop” (komedi

sama lampoe Electriesnja.

Filmnja disediakan jang kotjak-kotjak dan ramai.
Pembajaran direken paling moerah atau boleh berdamai.

Ini toko Speciaal Kleermaker, dan sengadja baas
. jang soedah
biasa
kerdja di toko Cornfield dan
mempoenjai kepandean jang tjoekoep.
Pekerdjaan
ditanggoeng tjepat dan netjis dan
sedia segala kain-kain seperti palmbeach
- lenen-flanel
dan keper poetih. Harga bersaingan sama toko-toko
jang lain. Pesanan dari lain tempat dikirim dengan
rembours.

copra jang soedah kena asap sadja dan
pada -keroesakan goedang itoe dan lain

Awas !!

dari sekarang

Dan djoega ada mempersewakan: VRACHT
dan

auto

lain-lain.

Lampoe

AUTO

Electrisch boeat keperloean

Pasar Malam.
Keterangan

boleh tanja sama:

BIOSCOOP ONDERNENMING
merk : THONG

hormat.

Makaustraat (dibelakang

lain.

& Co.
Royal

Bioscoop)

Telefoon No. 491 — Medan.

Asalnja kebakaran itoe disebabkan kepanasan, karena copra itoe tjoema me-

ngandoeng air 5”, sadja.

Advertentie

.MEDAN'S WARENHUIS
|

Selakan

Toean-toean

1

Persediain baroe dari

mengoendjoengi

AIER

PANAS

Boekit

j/“S EN

VERGUNNING

Pajoeng

Toewa.

LEKAS
Keloearan

3 Km. dari Station Boekit

MEDAN

AT |
DISEDIAKAN

DJ

API

fabriek:

72

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

ABDUL WAHID
Kleermaker

Balistraat No. 6

Telefoon No. 1426 --0- Medan
- Deli.
Ditanggoeng bagoes serta pas
potongannja menoeroet model
dan kemaoean orang zaman sekarang dan sedia. kain-kain.
Diloear kota Medan kita bisa
kirim dengan rembours.
Menoenggoe dengan hormat.

60

00000000000

00000000002 0000000000

060060000000000 »

Amerika
00144000449101

.B elgie
Djerman
Inggris

Dan

Segala matjam

KEPERLOEIAN

Mour on Lacite

Parung

12

0... Gea

SA

MA

AA

Kena

GESAAG GA

2

ARTA

TARA

AIA

KOEPIAH

NOERAIN

Sekarang

Medan.

kita

berada

pada tahoen

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

Inilah satoe toko jang baroe, selamanja
tjam warna mevoeroet model tahoen 1930.
Banjak pakaian ditahoen 1929 pada dari topi anak sampei topi orang toewa,
tahoen 1930 ini soedah terpandang kelontong dan sanggoep membaroei topi jang
pada

demikian djoega petji-

tahoen

ini, banjak jang

soedah berobah potongannja.
Sekarang orang soekai, potongan

pendek, orang bilang pesen SOEKARNO namanja.
Dalam

kita

poenja

hingga

tanah Atjeh.
Pesanan

SIN

TIONG

MA

Na

PERKAKAS ADJAIB.

an

Apa ini!

kita ki-

dengan

hormat.

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

blauwdroek

dan

wit

Djoega sedia mendjoeal Pot - pot

boenga dari Cement: Batoe medjan: Oempak (sendi) roemah:
Kelimah -kelimah
jang ditoelis
tangan oentoek perhiasan

dinding “dan Kreemaker.
Harga

Mohd. DAOED
Djalan
Medan.

Poeri

melawan

satoe perkakas jang

Inilah

Electro Sathy Apparapus, soeatoe pen-

dinamakan

dapatan dari Mr. Noish iki Electro. Socatoe
njemboehkan penjakit di dalam badan seperti
bisa dipanggil dilain teimpat, tentang bajaran
Dan sedia mendjoeal mesin itoe, ketjil dan

perkakas electrisch, jang dapat mengiloe-ngiloe, tidak enak tidoer, dan
boleh berdamai lebih doeloe.
besar.

5

2

No.

9
DELI

Padjakgantoeng

34 en

MEDAN

senang hati.

Kaoem

sport !

Batjalah ! !

Tendanglah VOETBAL merk CHAMPION dan MATCHLESS en T. dan lain-lain jang ada sedia
dalam
Pakailah

kaoes

kita

poenja toko.

voetbal dan kniedekker.jang
oentoek toean - toean.
Toengganglah
NEW

Motorfiets

HUDSON

LESS

jang

toean

dan

toean

pakai,

GRAMAPHOON,

ngan

dan

takaran

Edison,

Djoega

kereta

angin

merk MAG-

NEET,

tentoe

tidak

merasa tjape

Bell, kita ada sedia, Roepa-roepa

serta oekoeran. Persediaan

kita

HAN

14

.

ringan, ladjoe dan potongan bagoes jang terdapat keadaannja.

segala motor dan pendjoeal

Tjarilah

merk

MATCH-

soedah ketahoei

kebagoesannja.

apabila

kita sediakan

arlodji merk

besar

dari

timba-

perkakas

Roskoph jang toelen.

poenja adres:

SENG & Co.
Telefoon 755 Medan.

Oudemarktstraat 53,

Tanjalah ,keterangan lebih djaoeh pada:

K.

NAITO,

3 Prins Hendrikstr. — Tel. No. 1177. Medan.

(Kota Masoem) No 261
4

TERMASJHOER

SEMENPJAK

TAHOEN

1898

hingga hari ini memberi kepoeasan dan kegembiraan
dalam roemah tangga jalah:

Ketjap

Japan

TAFEL

Perhatikanlah

Fotograaf

YE
Kesawan

BATA

No. 88

Medan

Telefoon 1346

—
Sedia djocal

Pathe Baby

Cinema

toestel

Bioscoop, dan bisa didjalankan dengan Electrisch

Battery

motor

SOJA

jang

No.

1.

tjap dan merknja:

atelier

59565

dengan

kami terima

MEDAN.

M.DAOED
TEEKENAAR

memboeat
drozk.

sedikit,

an

seloeroeh

banjak dan sedikit

Menoenggoe

dan

dengan

rim dengan rembours.
5

banjak

KOK

Tiong Yong Hianstraat No. 48 —

61

Pesenan

toko tersedia

sekalian potongan itoe, demikian djoega
potongan lain.
Kita poenja harga, orang soedah
sampai kenal, moelai dari Oostkust
sampai ke Tapanoeli

sedia bermatjam-matjam topi dan bermatjam-maSeperti topi Helmhoed dan Viltenhoed,
dan moelai
lain dari itoe sedia djoega banjak barang-barang
soedah toca dan kotor
Menoenggoe dengan hormat,

:

»uit de mode”

petji

kasaran.

Inilah

Kesawan No. 75

$

NA

SN

Adres

TOKO

SCC SC 66.666 661616 616166166666
615 5

—

M.

adres

Toko dan Fabriek

H,

merk H. ABDULHAMID Mandailing

riboean

Awas:

ka:
Prota He
4

No.

Awas!

Ha
Tg:

Batikhandel

32

Kpn

Kesawan

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

Telegram adres:
ISHAK ISMAIL
22

enz:

dan

paling baroe.

menjediakan

jang lain.

matjam

Mode
Harga moerah, barang .bagoes.
Menoenggoe dengan hormat,

ada

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

plekat, terboesj, tjapal,

batik haloesan

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

Djoega lain-lain potongan, badjoe anak-anak, topi anakanak, kemedja soetera.

seperti saroeng| samarinda,

kain

PARTICULIERE

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

' Lain barang

matjam

nannja.

ISMAIL/ Oudemarkstraat 2 Medan

jang

Djagalah harta benda toean!
DENGAN
PEMBAJARAN
SEDIKIT TIAP- TIAP
BOELAN,
roemah, toko, goedang dan harta
benda toean, terdjaga oleh oppas
malam. Tertangggoeng keama-

HADJI

pada: TOKO

|

batikhande!

Pentjoeri !

sampai mode Timoer

000000000000000000

Awas

—a
— BUROPA
AAN
ri Mae

000000000000000000

dvertentie

dan

Dinamo

bagoes

86 LUITENANTS.WEG
MEDAN

dipakai dalam roemah tangga dan dibawak
dikebon - kebon dan bermatjam - matjam film

»Librarij” moelai 30-60-300 kaki pandjangnja.
No. 10278 Billy at Home
»
»

10124 Harold Waiter (Harrold Lloyd
10297 Tailaring (Charlie Chaplin)

'
'

Chaplin)
e's
(Charlie
rli
10222 ChaDouble

10123 Smub is Sciontifie (Snub Piollard)

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

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

KOMAIT,
86 Lui

Medan

Teleloon
Ng Ge”

Sinar1

dari Russische Witte Leger di Lon
jang bermaksoed
ambtenaar:

membawa lari

4

" Soerat kabar itoe
Scotland - Yard'

keras dalam hal .itoe.

baiki' kem-|

perkakas

anto,

telah

menetapkan

akan

Radio. memberikan gadji-gadji pegawainja seper- penghasilan soengeinja
kemadjoeannja.
doea sadja, bila mereka itoe memasoeki

Perhimpoenan Indonesia
tarik diri dari Liga.
Den
Haag,
12 April. Chabarnja

vrijwilligers boat melawan

pemerintah.

-Pemboykotan barang - barang.

Perhimpoenan
Indonesia makanja tarik
mritsar, 13 April. Saudagar-saudiri dari Liga Sectie Nederland, berhoe- dagar India soedah mengambil kepoetoeboeng dengan kepentingan tanah djadjz. san tidik lagi akan membeli barang
- ba-

oekoeian

Koningin Zweden.

Keriboetan-keriboetan.
15 April.

13 April. Dienst perka-

boengan berhoeboeng dengan mangkatnja
Karachi,
Koningin Zweden ada dihadiri oleh wakil tarakan jang

wakil familie keradjaan, graaf van Lijnden

10.000

orang

#nik-anak

moeda

dengan

Codificatie — conferentie.

Perkara perempoean.
Den Haag, 12 April. Inter Amerikaansche Vrouwencommissie mengawatkan

kepada president Hoover, boenjinja: tidak

dilempari batoe-batoe.

san-kepoetoesan.
Pada penoetoep vergadering codificatie
itoe, Nagaoka, oetoesan Japan, memboeat pedato. Ia soedah menghadiri conferentie perdamaian seperti ini pada tahoen
1907. Ia menerangkan bahwa selamanja
pertimbangan-pertimbangan ketjoeali pers
tidak dihitoeng satoe sama lain ada bertjotjokan dan satoe sama lain mengerfi
kebatinan

masing-

masing. Atas nama sekalian delegatiedelegatie ia mengoetjapkan terima kasi

atas penerimaan jang baik itoe dan atas
pelajanan jang dengan setjoekoepnja itoe,
dan ia voorstelkan soepaja tanda terima

kasih itoe dikawatkan kepada
Koningin.

H. M. de

Voorstel ini diterima baik dengan tepoek

tangan.
Bekas

minister Heemskerk, Voorzitter

dari Conferentie, menjatakan dalam pedatonja jang achir, bahwa baik dengan nja-

njian dari sebab keger ibiraan, maoepoen

dengan
tidak

tariakan sebab

tengah

millioen orang berkoempoel

mengambil air laoet. .Mereka bernjanji
lagoe tjintatanah air, dimana dioetjapkan

mendjadi
refrennja: ,,Oendang-oendang
garam soedah dipetjah""
Pada
tatkala matahari terbenam, oendang-pendang garam soedah dikoeboerkan dengan memboeangkan

(garam) dan

kabinet soedah menerima baik aran be'
grooting itoe dengan 217 lawan 207”
Kepada

Rijksdag

berlakoe

RUBBERSTEMPELFABRIEK, BOEKHANI

keras, boekan sadja dengan
tentang boebarnja jang ler.as,
boeat mana adalah scerat kepoet»esanj:

Membangoenkan
perlawanan.
Cakcutta, 13 April. Kaoem-kaoem perempoean memboeat

sembahjangan

sebagai

boekti

oentoek ditelaah, tetapi

memperingatkan

dengan sangat kepada

djoega dengan sebab mendengar kabar
bahasa Luther, president dari Reichbank

ia babkan mereka membatjakan salinan-sali-

kesoesalan,

dilarang dari

conventie itoe, meskipoen tidak latieven

lid Legis-

Raad Paramathanath Banerjee.
Dr. Prafulla Chandera Chose soedah
semporna, tetapi ada pentingnja. Tentang,
hak dalam perkara territorialiteit (peme- ditangkap di Contai, dipersalahkan merintahan lain) beloem dapat dibereskan, roesak oendang-oendang garam.
'tetapi dapatlah dioekoer, betapa singkat
atau

dalimnja soal

jang

membawa

SAROENG
Hanja

Kewadjiban

ini, dan pertemoean

djenazahnja

4

Koningin

soedah tiba diiboe kota tengah hari tadi,
dengan disamboet arakan2 dari perkaboengan nationaal. Peti djenazah itoe dibawak
kedarat diatas angkatan kapal emas Keradjaan jang ditimboeni oleh boenga-

boengaan.
Koning van Zweden,

4

Jth. !

V. G. BOORHAN
TOKO SAROENG TENOENAN ASLI
Passarstraat 79—81
MAKASSAR
Post Box 72.

Boeat didjoeal lagi:
1: perkodi

Saroeng seperti diatas djoega no.
f 250- f 300.- f 500.- dan f 600.-

Speda

ini selain Standnja
diatoer de-

Saroeng Boegis boeat djoeal lagi: Roepanja hitam atau cemce,
perkodi: f 65.- f 170.- f 200.-f 250.- f 400.- dan i 600.-

Pembajaran -tiap-tiap Speda tjoema f 0.10.—

tocan-toean toeliskan dengan menoeroet harga jang terseboet di SINAR DELI.

loeas, poen pendjagaan
ngan baik.
Pendjagaan

poekoel

ditentoekan

Kita menoenggoe pesanan pertjobaan jang lekas dan diminta djangan loepa

Langganan SETIA harga dan pembajaran boleh berdamai. MM

sampai

12 malam.
Pengoeroes.

perem-

poean.
Jalalpur, 13 April Gandhi jang memterhadap kaoem perempoealasan-alasan ini akan diperoleh kejakinan boeat pedato
an,
menerangkan
bahwa kewadjiban pesegala bangsa boeat mendapat haknja dan
mesti berdjaga parempoean-perempoean
«
boeat ketjintaan satoe samalain.
da
kedai-kedai
minoeman
besar dan keSecreatas
kasih
Spr.-oetjapkan terima
dai-kedai
kain.
seroean
dan
pekerdjaannja,
tariaat boeat
selamat djalan kepada sekaliar delegatiePembaycotan
badelegatie dan: diharap akan bertemoe
rang-barang.
.
kembali. "
Wadwan. 13 April. Saudagar-saudagar
dan memberi
berdiri
hadir
Semoea jang
pisau dan
ting menetapkan
selama
hormat kepada spreker.
boelan tidak akan membeli barang-barang
ini lagi dari Inggeris.
INDIA.

Gandhi

Soerat, 13 April. Ghandhi soedah

pemeriksaan

atas

ja

kel

orang djahat.
maka
Kebakaran itoe membawa f 20.000.000
Gandhi,
Sebeloemnja kedatangan
vrijwilligers soedah membangoenkan tem markt keroegian. Doea orang togkang
pompa mati dan empat orang loeka.

#maggocan? Aiaitenmor. oeksi,: karcas

la-

Melocaskanactie

Pertandingan berdajoeng

di Londen.
Londen, 13 April. Tekan Sialan

riboe Cambridge mendapat
Team
Bombay, 13 April. Beriboe-gara
3 m itoe menempoehMN
:
na
Pe
j:
pertama
kali
ah
orang vrijwilligets berd
tiga boeah perahoe. Ja menempoeh
dalam 19 menit
9 seconde.

Pembalasan sakit hati
kepada kaoem

Londen,
“13 April. Daily. Herald menjiarkan “fatoe kabaran tentang complot

ada satoe-satoe fabriek

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

Meskipoen,
menampak
toch orangloepa pada

CONKLIN.
Apalagi sekarang

CONKLIN

—

dengan

ENDURA

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

ran

poelkan garam atas-pimpinannja.

«

PEN en PENCIL

Kebakaran besar di Riga. '”
dah lokoekah
Riga,,.13 April.Pane poedak

ke Pinjrat
dari Dandi, dengan soedah memoesnahkan goedang na
bersama orang banjak boeat - mengoem- Rus di -Riga, jang disangka perboeatan

maoe mentjoba meroesakkan
rangan memboeat garam. '

Semoea orang tahoe, CONKLIN $

ROEPA' KABAR.

kePinjrat

f 180.- f 200.-

Sarceng Boegis pakaian Adat orang Sumatra .Roepanja hitam dan
oemoe,: df 4- f 10.- f 15.-. f 20.- dan f#35.-

Merk ,SENANG"

ini membawakan pengetahcean lebih djaoeh dalam oeroesan itoe, sehingga dengan

Penghapoesan oendang-oendang
garam.

saroeng jang

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

Kalau toean-toean datang plesier
nonton Carnival Shows ada memlsawak Kereta Angin, simpankanlah Kereta tocan Angin pada:

tempat

pada:

Tjoraknja teratoer dengan pantas dan memaniskan pada pemandangan, m2noeroet kesoekaan didjaman sekarang: kleurnja
bermatjam roepa seperti: hitam, copy, blauw, oemoe, hidjau,
gandaria, chocolade, poetih dan lain-lain.

arakan djenazah itoe sampai kedalam geredja toean di Ridderholm.

Pada

JANG TOELEN.

seteroesnja.

wakil dari president Hindenburg dan
pemimpin2 lain dari staten mengiringkan

Persimpanan

dapat

dan BOEGIS

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

Denemarken dan

PUBLIEK MEDAN

SAMARINDA

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

Noorwegen, president dari Finland, seorang

dan

mendjoeal garam boeatan anak negeri.
Mereka memaksa orang-orang dikedai
djangan membeli barang-barang keloearan
Inggeris.
Lima orang studenten ditangkap, dise-

ER - MEDAN

soedah ditanda tangani selama zitt

Kemoedian diboenjikanlah poepoet tan-

doek, tanda oendang-oendang garam tidak terpakai lagi.
Orang banjak di Bombay berlakoe
aman sekali.
'

INDERU.- TELEFOON 1300

KKERI PERTJA

soeztoe

pendesakan

oendang itoe kelaoet.

maoe memperdengarkannja. Natio- nan soerat jang

nalitejts

satoe atjoean

Regeering tetap memperhatikan dengan
soenggoeh-soenggoeh akan merambatnja
gerakan itoe, tetapi ia berpendapatan tidak djalan boeat tjampoer dalam hal ini,
ketjoeali . kalau lain-lain perhimpoenan
toeroet tjampoer dalam gerakan ini.

PEKERDJAAN TJEPAT DAN RAPI, HARGA MELAWAN
MEJIN BAROE DAN PERKAKAS BAROE BAK TIOBA
DAN SELAMANJA SEDIA BERMATJAM 3 KERTAS DAN
PERABOT-PERABOT KEPERLOEAN BOFAT KANOR

baik.

nationaal jang dioemoemkan oleh belandja membajar renten dari pindjaman.
maoe akan menanda tangani, verdrag oem
nationaliteit jang ditolak oleh Amerika Gandhi berhoeboeng dengan gerakan per- ZWEDEN.
menjebabkan
terdjadinja deperbedaan-perbe- lawanan,
itoe dan menetapkan
Meninggalnja Koningin.
monstratie-demonstratie
besar
didalam beladengan
perempoean
kaoem
hak
daan
Stockholm,
12 April. Kapal perang
berapa
tempat
pada
hari
itoe.
ki-laki.

Artinja jaitoe ,,bahwa codificatieconfeO endang-Oendang
rentie itoe, ketjoeali menghasilkan natiogaram berkoeboer.
naliteitsconverentie tjoemalah ia menghaBombay,13
April. Satoe pemansilkan actie-actie keterangan jang dike- dangan
jang
mengherankan
soedah terhendaki sadja, sehingga kerdja mempela- djadi
di
Champatin
Sauds,
dimana
se“djari itoe lebih dihargakan dari kepoetoe-

Kaoem-kaoem boeroeh mendirikan co-

mite van actie.

becdjoemlah

Demonstratie-De- Regeering hari ini moesti diperoleh persemonstratie besar. diaan-persediaan jang halal goena men13 April. Hari besar ka- dapat djoemlah wang jang perloe oentoek

Lnnden,

peroesahaan industrie besar-besar ada ter-

djadi keroesoehan perkara staking.

tahsen 1929
ton sahadja.

»: nboeat keriboetan dari antjaman

van Sandenburg, minister Beerlaerts van pakai petji Gandhi dengan berkeliling di
Bloekland, Deckers dan de Graaf serta Karachi.
burgemeester Patijn.
Beberapa banjak auto diroesakkan mereka dan soepir-soepir diloekai dengan

kedjoedjoeran

pembatasan jang paling

banjak selama tiga boelan jang bercimoela
dalam tahoen ini : tahoen in: dal 1m tempoh

soeara.

Perarakan-pe-

Kesoesahan dalam pergaoelan.
Tokio,.13 April. Didalam beberapa

. Beras dari Birma.
Rangoon, 13 April. Beras jang dikeloearkan dari Birma ternjata bertambah

Berlija, 12 April. Dalam lezing kedoea

dan Caicutta.

perkaboengan

de:
oleh

jang begitoe deras

tiga boelan terseboet adaliih
han, maka Sectie Liga itoe ditimbang rang locir regeri, teroetama keloearan 1029251 ton sedang dalam
tidak dapat memenoehkan keinginan Per- fabriek- f-bri-k Inggeris sedjak 12 April. tjoema berdjoemlah 679.000
himpoenan, dengan mana Communisten Lagi merela memoetseskan tidak akan
DJERMAN.
bangsa Belanda poen dilepaskan oleh membeli ba-ang - barang dengan contant
u
Begrooti g- diterima
mereka.
atau dengan angsoeran di Karochi, Delhi

akan

«Igeri. kepada' kita.

Inggeris, Amerika dan Japamadalah ternjata
satoe

dipikoelkan

rede, DJEPANG.

Kawat

NEGERI-BELANDA.

Haag,

0. Gonferentie - armada.
Londen, 13-April. Dalam “satoe

berhasil baik jang

kedoea.,

| Chabar

Den

nkita soedah djalankan perintah

Den Haag, 13 April. Tocan Cauwelaert, rendah dari. pada jang orang sangkakan
“'Tahoen ke.
burgemeester
Antwerpen. soedah pergi pada tatkala bermuela delegatie-delegatie
-.
————
lagi -ke Parijs akan -mentjoba mengikat mengadakan pembitjaraan.
la menerangkan, bahwa Inggeris dan
kali-contract, jang mana Antwerpen meAmerika
tjampoer dalam oeroesan armaImikoel
ongkos
pendirian
itoe
sedjoemlah
.
da,.inilah
penghabisannja dan begitoe
30.000.000 francs.
Parijs, 13 April. Dalam kalangan orang- djoega boleh dikata inilah penghabisan
orang jang “ingin mengetahoci, orang ber- perhoeboengannja dengan delegatie Japan,
la menjoedahi perkataannja dengan: |
pendapatan bahwa meskipoen Antwerpen
memboeat perlocasan jang setinggi-tingginja boeat masa dekat ini, tetapi ia tidak
djoega mempoenjat pengangkoetan jang
“ Vereeniging-vereeniging dari saudagar tjoekoep dengan kapal-kapalnja, oentoek

Ceykas

Dienst

INGGERIS,

, bahwa Stimson' voorzitter dari 'conferentie
armapekan penjelidikan damenjatakan bahwa perdjandjian antara

Rotterdamsche Kali - Contract

No. 38 Selasa 15 April 1930 — 16 Zoel'kaedah 1348

Aneta

hendak

Harga

CONKLIN

CONKLIN

moelai

terdjoeal

f 8.50 sampai

f 50.—

per stuk.

diantero toko-toko of Boekhandel jang
ternama.

PADA

MB»

Toko

Auw

Pit Seng - Medan.

a.
bisa dapat-bajar ansoeran boeat toean- toean jang ternam

PI SAN

RU

ARIS

AT BAR

erchabaran.
roda
"

'Toean

Koran Pemadag
K.,

bouwondernemer,

di:Ketabang-boulevard

Redactie

peng
Meng u
mendjadi lid dari

tinggal

di-Soerabaja soe-

dah mengadoekan pada politie, bahwa
dari brandkast didalam roemahnja soedah
tertjoeri

oeang

A.I.D. telah meadakan

bitjaraan dengan Regent Bandoeng, ber- Awes-awas sekarang ini,

sedjoemlah f 280. Lebih

'Regent

Volksrand ja.d.

mengatakan bahwa

Bandoeng

kabar itoe tidak benar adanja,

Akan tetapi benarlah, bahwa beliau tjoema akan menghadiri persidangan-persidangan, djikalau perloe sekali—itoelah ber-

| 'djaoeh ia menerangkan bahwa pada ber- hoeboeng

dengan mengoeroes Ikepenti-

ngannja regentschap—akan tetapi itoe sama

selang beberapa lama, djoega ia soedah kehilangan oeang sedjoemlahf 800. Boleh sekali tidak berhoeboengan dengan makdjadi pentjoerinja soedah bisa memboeka soed akan mengoendoerkan diri sama
.
itoe brandkast dengan
menggoenakan koen- sekali.
diBandoeng
Regent
tetapnja
Dengan
fji duplicaat kata Soer.
Hbl.
tidak berarti, bahwa
Politie teroes membikin penjelidikan dalam djabatan itoe toean Kartahadimadja
Bandeng
dari
patih
idan djongosnja toean K. laloe ditahan. akan dipindahkan,
Dan didkkwa, tempoh jang pendek politie
Roepanja beberapa soerat kabar inginsoedah bisa dapatkan keterangan dankoedjaoeh
kan
beberapa mutaties.....
lebih
diperiksa
boedjang
itoe
tika
Dari fihak jang boleh dipertjaja diwaria lantas menerangkan bahwa ialah pentjoerinja. Djoega la menerangkan bahwa takan, bahwa tocan Kartahadimadja akan
ia boekannja soedah mentjoeri f 280. dan tetap sebagei patih Bandoeng. Kepindaf800 akan tetapi djoemblah soedah men- hannja ke Soemedang akan berarti ditoetjoeri kira-kira f7000, dan itoe dilakoekan

didalam tempo 5 boelan.
Oleh sebab toean K. tjoema mengaf 280 dan
doekan soedah ketjoerian oeang

roenkan dari sebab beliau di Soemedang
akan lantas mendjadi patih-wedana,(K.M.)
—0—

Dari Controleur mendjadi A.R.

f800. maka haroes dianggap bahwa ia
Ditetapkan, bahwa dimana djoega ada
tida mengatahoei, pendek tida merasa, terseboet:
,,Controleur (s) pada Binnen-

f 6000.
soedah kehilangan itoe oeang jang

disana sini ada
eri,
pintoe dibongkar malam hari,
meski pakai. gerendel besi

Batavia

Pantjilog lereng lagi hebatnja.
lereng tersandar disambarnja,
kemoedian ditoekarnja tjetnja,
siapa lagi jang mengenalnja?
Toekang

£. 2000.000.—
Hoofdprijs

£ 150.000.—

Toean taro dompet-dikantong tjelana,

lain-lain djoemlah

. £ 1000.000,

Alamat akan djadi rama-rama,

Toekang tjoengo tentoe berpesta.

Per Lot
£ 12.35
franco

Wah. koerang adjar sekali
Seperti tak takoet Polisi,

(dalang kota lain

harga)

Alamat apa 'ini!

Itoelah soesah dalam negeri.

Atoerlah

soedah didir':

kan studiefonds jang dinamai ,,Seri Derma” jang mengepalainja jaitoe raden ajoe
Dr. Abdoelkadir.
Maksoednja dengan fonds terseboet
bocat memberi kesempatan pada anakanak perempoecan jang miskin, soepaja

bisa melandjoetkan peladjarannja.
mengharapkan

bantoeannja

landsch Bestuur", itoe akan dibatja: As- bangsa Boemipoetera. (K. M.)

soedah kedapat oeang sedjoemlah

f 450.

—0—

Vereeniging

Orang

pendoedoek

Almanak

voor

f 200 mendjadi f 250

Vrou-

Lebih djaoeh kenjataan bahwa itoe djongos di Bodjonegoro telah membeli se- wa oleh Vereeniging voor

porto £. 0.15.—

Bcekoe tjerita SIAPA

Vrouwenkiesbidang tanah dengan itoe oeangasal tjoe- recht di Indonesia Belanda telah dftnarian dan lain dari itoe soedah membeli djoekan poela rekest mohon subsidie,
roepa-roepa barang dandanan jang ia sekarang boeat mengirimkan doea oetoe-

berikan pada isterinja, djoega dengan itoe san ke 2 de Pan Pacific-vrouwencongres
.
jang akan diadakan dalam boelan Augusocang tjoerian.
dilakoesoedah
benar
Itoe pentjoerian
tus j.a.d. di Honolulu.
Pemerintah memoetoeskan, bahwa oenkan dengan menggoenakan koentji duplicaat dari brandkast, koentji mana di- toek itoe maksoed tidak bisa diberikan
taroeh didalam latji dari medja toelis.
wang, demikianlah ada diwartakan.
—9—
—0—
Perkawinan model baroe.
Raadsleden
Dari Djokja dikabarkan pada Sin Po.
Dibenoem mendjadi lid dari gemeenteHal timboelnja agama baroe jang di- raad Menado toean N,H.AJ. Schulte,
pimpin oleh tocan Soehirdjan Mangoen- officier van gezondheid Iste klas dan A.S.
widjojo, leider dari Taman Adi institut Pangkey, eerste commies
jang baroe diboeka dalam boelan jang dentiekantoor.
—0—
laloe, soedah timboelkan djoega soeal

pada

Resi-

Pada
kembali

—0—
kebinatangan tiga, politie
toeroet tjampoer.

beberapa malam
jang liwat.
didapatkan seboeah roemah di

menarik

satoe-satoenja

Adres

keamanan

KIM
Apa

Orang

sebab

djaan

oemoem,

sekarang

adalah kira kira begini:
Seorang perempoean Indonesier

njak employe Buropah dan

dari ini pe-

kerdjaan akan ada 130 orang
jang dilepas, jaitoe 50 orang

administratie dan 80 bagian

Europa
bagian

technischen

Boekoe

terkenal

—

Calcuttastr. 9.

orang mesti pilih adres jang diatas??

aksie boeat doenia modern, memang
dimana kita poenja tempat.

sama

selamanja datang

adres

Menoenggoe

diini

kita

dengan

.
soeps'a
.

ini

hormat,

N.B
Pesanan

boeat loear kota MEDAN,

boleh kiri »

dengan rembours.

8

r

VULPENHOUDER

jang

nummer

wahid

tidak lain dari

PARKER

DUOFOLD

jang

toelen.

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

PARKER

DUOFOLD

mcerah

dengan

onkost

tapi manis dipandang mata.

“The Penof
Classic Beauty
with Oyer-Size Barrel and

Life-Enduring Point
TE

striking appeafance of The

Parker Duofold makes an instant

appenl to discriminating
people everywhere. They immediately recognize
the distinctive beauty of its lacguerred barrel, with jet black tipped ends,
reminiscence
of Chinese arts.
The Dupfold is not only the handsomest fountain
pen made, it is also
the most perfect writing instrument

SPORT.
Sport di P. Brandan.
13/4/1930 telah dilang:

Mendapat kabar, bahwa dalam sekolak:ngkan
Pada
sekolah H.I.S. dalam provincie Djawa setjara friendlijgame S. O. Pardomoean
Tengah akan diadakan peroebahan ten- disini versus elftal Serang Djaja, tjabang
tang pengadjaran bahasa Belanda dan kongsi B. P. M. “ditanah lapang B. P. Mw
Indonesia, jang akan dilakoekan pada Poekoel 5 sore permainan dimoelai dan
nanti boelan Juli jang akan 'datang.
permoelaan main tampak kedoeanja ber-

duced. 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 Com-

main sportif.” Dengan samenspel voothoede ,,S.D." dalam 12 menit Captain'nja

telah memasoekkan. kegoal S. O. P. menjebabkan stand 1—0 boeat S.D.
Bola digiring ketengah dan voorhoede
£.OP. tampaknja makin bertambah radjin
tambahkan peladjaran bahasa Belanda.
PermaiBerhoeboeng dengan
peroebahan - ini oentoek membalaskekalahannja,
nan
soedah
tampak
koerang
bagoes
(onCommissie van Onderwijs mempoenjai

pengharapan besar agar tingkatan kepandaian
dalam bahasa Belanda akan dapat
telah dikeloe-

jang berhati besi, harga f. 1.50 porto f. 0.08.

ternjata

kota lama tidak mempoenjai soeami, roepanja ia soedah membikin
pertjintaan
dengan seorang pemoeda di Pasar Baroe,
dan telah semoefakat bakal
menikah.

Probahan dalam sekolah H. I. S.

Oentoek moerid-moerid dalam pangkat
6dan7, peladjaran bahasa Indonesia akan
'Administratie ini mengepalai Balik
pa- diadakan pada sure hari, dan waktoe
pan, Sambodja dan Sanga-Sanga. Ban dari pada peladjaran bahasa Indonesia
dalam administratie ini ada bekerdja ba- jang telah diambil tadi akan oentoek

pakai loterij

jang Gentleman, dan maoe mendapat tjoekoep

matjam-matjam warna.
Bikinlah pertjobaan
mesoem, doedoeknja kedjadian itoe mendapat kesenangan.

gm

toepiah.

1930

LIONG.
|Z—.

tjampoer tangan poela dalam itoe peker-

Di Ngawi kira-kira hanjalah 200 orang.
(Bahagia).

Djawa

betlampir almanak dinding a f, 0.60 porto f 0.15.—

Gadis

jang

kewadjibannja orang beroemah

ngan firman Radja, Raden Adipata Aria
Soerodiningrat, Regent dari Djombang,
dibenoem mendjadi Ridder in de Orde
van den Nederlandschen Leeuw.
—0—
B. P. M. berhimat.
2 millioen roepiah
satoe tahoen.
N.S, Crt. dapat kabar jang acministratie B. P. M. di Balikpapan (Bcrneo)
mesti berhemat satoe tahoen 2 millioen

en

romans DALAM KATJAUAN PERTJINTAAN dikarang oleh D. & Loebis, seorang journalist dari
hidoep kematinja dalam tjinta a f. 0.65 porto f. 0:08. Boekoe ini ketinggalan sedikit sadja, lekas
pesan socpaja djangan kehabisan.
Djangan kliroe adres kita
23
TELEFOON 906.
MOSKEESTRAAT 42
—

merpati itoe diidzinkan poelang dan besok
banjak ongkos dan uitgavenpoen ada le- bakal dikawinkan.
tangga.
bih berat, sebagaimang oentoek keperloeTapi tjilaka, kira-kira djam 2, kemSetelah disanggoepi, kemoedian itoeke- an inrichting di Ngawi sadja adalah f 1400. bali .,tiga oppas“ soedah datang boeat
Disini inrichting ada besar dan baik mengambil kedoea
toca jang berlakoe sebagai padri laloe
merpati terseboet.
- orang
ambil satoe djaroem tempat soetji, jang oentoek menolong nasib orang
Ini penangkapan
ada aneh, peremlantas ditoesoekan pada kemantin poenja boeta jang mengerdjakan perbagai-bagai poean itoe ditahan dipost politie di Pasalah satoe djari. Setelah keloear darahnja, pekerdjaan,'seperti: kerandjang-kerandjang, sar Baroe, sementara jang lelaki diserahpekerdjaan kan pada oppas, jang djaga dikantoor
djari kemanten perempoean jang berdarah tikar, loopers dan segala
itoe laloe disoeroeh isap oleh kemanten anjaman.
Ass. Resident.
lelaki dan begitoe sebaliknja. Dus masing2
Werkplaats Idi-Bandoeng sebagaimana
Paginja perempoean itoe soedah mesoedah minoem itoe darah. Achirnja me- kerap terdengar amatlah banjak djasanja ngadoekan kepada djaksa, bilang sadja
reka bersoempah sampai diacherat tidak oentoek orang boeta. Pekerdjaan dalam teroes terang bahwa dirinja soedah
diakan bertjerai. Demikianlah itoe kaoem- werkplaats tadi soenggoeh menjenangkan perlakoekan dengan setjara hina oleh
agama baroe jang bernama Chrislamfie oentoek orang jang mengerdjakannja. Di itoe tiga oppas jang menangkap kepadapoenja tjara perkawinan djadi sah.
filiaal Ngawi ada sebaliknja, lantaran nja.
—0—
Soepaja djangan mehalangi pada pekekoerangan pekerdjaan. Dalam instutuut
Anoegerah.
Bandoeng adalah 300 orang jang terawat metiksaan, baiklah kita toenggoe sadja
Menoeroet kabar dari Minister van diantara mana 25 orang bangsa Belanda bagai mana nanti kesoedahannja perkara
Koloniin kepada Regeering, bahwa de- dan lainnja bangsa Boemipoetera.
kebinatangan ini. (Sin $um.)

dienst

hati sekali,

Buning Melajoe

Kita, akan memenoehi bagaimana kemaoean toeanPasar Baroe (Padang Pandjang), kela- toean dan tengkoe-tengkoe sampei tjoekoep senang.
Toekang-toekang disediakan jang djempolan dari
koean jang seroepa dengan kelakoean binatang, tapi jang lebih mengagoemkan Straits Settlement.
jalah kaki tangan dari pemerentah (poPersediaan kita selamanja ada kain jang nomor satoe
lie) jang seharoesnja mcesti mendjaga (kwaliteit jang baik). Palmbach, Drill, Serge dan

adanja perkawinan baroe.
Penoeloeng bagi orang boeta.
Lantaran bagaimana pada malam terseCollecteweek tahoenan dari perkoem- boet, perempoean itoe diminta datang
Beberapa hari jang laloe dalam itoe
instituut soedah disahkan perkawinan an- poelan oentoek memperbaiki kesengsa- oleh ketjintaannja keroemahnja di Pasar
tara satoe goeroe dengan colleganja di raannja orang boeta seloeroeh Indonesia Baroe, tentoe sadja bakal isterinja ini
itoe roemah pergoeroean. Bermoela orang di Semarang telah ditetapkan moelai tg. tidak keberatan.
Ini perilakoe jang tidak sopan roepa
sampai 12 April. Djoega telah dioetoca dari kedoea fihak bersama itoe ke- 6
nja
diketahoei oleh politie, kedoea medoea kemanten mengadap dalam satoe moemkan dengan pendek, tentang ranreka
lantas ditangkap”dan kemoedian ditjangan-rantjangan,
bagaimana
pada
tatempat itoe jang digoenakan boeat sahkan itoe perkawinan. Tempat mana di- hoen j. akan datang akan diadakan pe- bawak ke roemahnja Pasarhoofd boeat
pandang soetji oleh itoe kaoem agama roebahan: pada antaranja, mengadakan dilakoekan pemeriksaan. Dimoeka Pasarbaroe. Ketoeanja toean Mangoenwidjojo sekolahan oentoek anak-anak Boemipoe- hoofd mereka terangkan djoega seperti
laloe tanja beberapa hal pada kedoea fi- tera, mendirikan gymnastiek locaal d.l.I. terseboet diatas.
Atas nasehatnja Pasarhoofd,
kedoea
hak, apakah tjinta betoel dan sanggoep
Ini semoea tentoelah akan memakan
djalankan

Tocan-tocan dalam kota

DIA ITOE? (Gadis Bangsawan Indonesia atau Hati Wadja), sangat

Kleermaker (Toekang djait)

seboelan,

Kata K. M.
Nafsoe

selekas
- lekasnja

). barang-barang seharga f. 3000.— harga a f. I.—

(hadi
Volksalmanak Melajoe !

bangsa Boemipoetera telah dinaikkan dari

wenkiesrecht.
Baroe-baroe ini telah diwartakan, bah-

dengan

Lot ketinggalan sedikit sadja lagi.
Maoe didjoeal habis:

soerat kabar boelanan 1 s -

di Poerworedjo

tocan

soepaja djangan kehabisan.

Studiefonds.
tri maka

pesenan

boleh datang beli sendiri-dengan lekas. Djangan liwatkan
ini CHAN BESAR oentoek djadi kaja dengan lekas.

—0—
dan keterangan politie bahwa itoe djo- sistent
Resident (en) pada algemeenen
7000.
f
Gadjinja
Moerid
-moerid Besmentjoeri
soedah
ngos djoerfilah
bestuursdienst” dan djikalau ditoelis ,,astuursschool.
soedah tentoe akan membikin kaget pa- pirant-controleur
(s) atau administratief
danja.
Kabarnja telah dikelocarkan gouverne(ve) ambtenaar
naren), itoe haroesdimentsbesluit
dengan mana minimum dari
batja:
,,ambtenaar
pada
algemeenen
besPolitie lantas periksa didalam roemahgadji
moerid-moerid
— Bestuursschool
tuursdienst.""
dadan
teliti
dengan
nja itoe boedjang
patkan ocang sedjoemlag f 3900. disemboenikan didalam lontjeng. Dilain tempat

1073 prijs

dan

tjopet djangan kata,

Menoeroet

c..8.”

besarnja

pany of America, whose

Pointas

adem

fountain pens and metal
pencilsarethechoiceofdis-

criminating buyersin Asia

Serbi”"asin EuropeandAmerica,

sportief).

Sampai pauze stand 1—0.

-

Duoteta Jr.
Sama encagi Ir daa

Wage

na meamire

for etaatadaine

8

ra

r
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Pada tanggal 29 Maart
Sesoedah pauze bola soedah bertambah
arkan poetoesan
jang tentoe boeat 11 madjoe, karena katanja, bahwa anak-anak berat kepihak S. D. ,,Overan” jang bagoes
jang
telah
tamat
dari
H.LS.
misih
terlamwai. Mereka dilepas dengan dikasih
itoe. (Bahagia). toean Atas-rechtsbinnen S. O. P. telah
tiga boelan dan proportianeel ver- pau kital dalam bahasa
tendang bola itoe sampai temboes kegoal
- 0—
ris.
S. D: menjebabkan stand 1 —1. Permainan
Journalistiek.
Pekerdjaan meloeaskan lapangan minjak
bertambah keras kedoea belah pihaknja,
Jonkvrouwe H. M. Baronesse van dan masing2 akan mentjari kemenangan.
tanah poen
,
itoe pada ta
| Hardenbroek.van Ammerstol Adoe badanpoen sering terdjadi. Dengan
Berhoeboeng
30 Maart dari Sanga-Sanga berangkat telah dikerdjakan dalam redactie A. I. D. keadaan
soesah, bola telah sampai
Beliau
pada diti
paling toea Jang dalam boelan d€ Preanyerbode.
.O.P. dilingkoengi voorhoede
Priok S.D.
kirim kembali kira-kira 2000 minggoe jany berselang datang-di
Reboet
ja reboet bola sampai
ini
dengan
kapal
PC.
Hot
F
kekaki
S.D.
teroes
kegoal S.O.P.
koeli
“9
3.
kembali ke Soerabaja ada
menjebabkan stand 2—1. Publiek makin
Bintang Indonesia.
k Pang
aa kang
Meyer
bersorak keras. Walaupoen S.O.P. bere

E

Lapangan
, M. jang diseboet seen.
Dalam universitelt di Leiden. telat'toe- oepaja, sampai mandi peloeh, toch S.D.
dari onderadministratie soedah loes oedjian meester In de rechten, tocan dapat djoega mentjoekoer: sampai habis
0, Sasroamidjaja Slamet,
stand 2—1 bogat S.D. selamat!
soenji (P.S),

«

CH.
ap'cinsweg

Gan

9

&

FRED.
MEDAN

sn

-

Telefoon

Gg

1394.

j

ea

Pata

Medan

Kesawan No. 79 — Tel. 663 Medan,

mesintoelis

sesak,

.

an

batoek

“3.

N.V.S.H.M. Singapore,

kctor dan

i

kering, asthma, koerang darah, demamg'5

lama, koerang koeat kepala, sakit djantin).
1
Obat Mata (Oentoek /segala matjam penjakit mata, If
dengan obat'disapoe dari loear).
Minjak ramboet (centock memandjangkan ramboet dan menghitamkannja serta mendinginkan kepala.
Syphilis (penjakit perempoean, keloear nanah darah
perasaan tidak enak).

maha. Medjen
sadja).

dengan harga moerah.
Tojoega elegan 'kita ada persediaan
kajoe
t, roepa-roepa oekoeran. |

b itoe

rar

MENJEMBOEHKANY

Paris Beauty (menjantikkan moeka)
Syrup Sohbet Djiwa (sakir-batoek, dada,

Telf. 42.

oleh Fabriek

aa aan

'SANGGOEP

Papan dan brotti -brotti dari kaj
Meranti dan Poenak (damar bat6e)
roepa-roepa joekoeran jang terbikin

kaoem boeroeh, kacem saudagar,
memakai

SI

BERDAGANG

Soeatoe perkakas jang bergoena

moesti

TEMPAT AN

Atapweg

Telf. 1119.

1888 — 1930.

perloe
MESIN TOELIS.

ja! Siapa

,

Belawan

Paleisweg Soekaradja.

Semoca Modernetijd. sekarang“
Dizaman tjepat kaki ringan. tangan

oleh

"1

#FIRMA mo MOHAMAD TaIB & son

»NO, TUANG SENG”
berdiri moelai

1

sad

Advertentie

aa

(tjoekoep dimakan doea boengkoes

Pa,

Anak kajoe, bamboe Siam, atap Nipah

tahoe

dan lain-lain.
Moelai dari sekarang sampai 16
April 1930 kita ada djoeal
moerah

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

dengan ke-

tjepatan sepoeloeh djari.
Diselakan toean-toean m
dan toca datang beladjar pada
ita,

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 min-

Dan menerima pesanan dari
loear kota.

satoe 'partij-No.

2 atau dib

Djika
toean

kan

Segera

dengan harga jang sangat moerah di- |
harap pada

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

toean -toean dan angkoe- |

toean

mentjari tabib jang dapat mem-

beri pertolongan bagi toean.

angkoe datang ditempat kita jang terseboet diatas boeat persaksikan sendiri.

kita ada mempoenjai soerat soerat poedjian,

37

soerat-soerat
disemboehkan

talah pada

mempoenjai

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

/

jang

The Methodist Typewritingschool
Kapiteinsweg

44

9 Medan

Telefoon

1394.

Oleh

atau

(empat poeloeh tahoen)
MAS DJADI
MODERN.

kenalan toean, bila dihinggapi' penjakit,
diselakan akan datang mengoendjoengi

termasjhoer teroetama. di Soematra Timoer

BRILLIANT
dan INTAN
aan
DIIKAT DENGAN
PERHIASAN

sebab itoe, djika toean, atau familie toean,

Telah

Kalau tidak baik ocang dikembalikan.

mendapat poedjian (diploma) dari

PASAR
..

MALAM

S. RB. RAM

MEDAN

tanggal 9 September 1923.
jalah

.

WN KETJAP TJAP MATAHARI

Wilhelminastraat 115
Telefoon No. 1326.

dan

njonja- njonja

Medan

Na

Djagalah tjap jang toelen, jaitoe:

K3

1 Haa : forigan , Kaleng merah

LWENG SENG |
Inai

2.

— Thabib British

India

Pakai toetoep lak merah di
kepala botol.

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

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

Pe

PERDJANDJIAN:

Toko

tidak setoedjoe dengan barang jang
disoeroeh bikin, wang dikembalikan.

EDWIN

TOKO

—
'Toekang mas
Kapiteinsweg No. 43

Moelai

Batja Teroes mem

Katja

ini hari

Telefoon Nos. 403 & 567.

Mata

Toean-tocan

Jang Termasjhper.

kita baroe

terima

perkakas boeat pereksa

Pakaian

mata jang model baroe. Perkakas ini kalau dipakai boeat pereksa mata jang koerang terang bisa kita djamin tjotjok dengan

en BROS
dan
—

Awas

—

intan
—
MEDAN

katjanja, sehirgga penglihatan terang seperti sedia kala.
Dan djoega moelai 1 Maart sampai 31 Augustus 1930
siapa-siapa toean-tocan jang beli katja mata dari kita akan kita

bali. Diloear kota toean kirim sama Bestelgoed, Post-

kasi

persen

satoe

pasang

katja,

matjam

mana

pakai
pakket.

jang toean-toean

Siapa-siapa toean-toean jang penglihatannja koerang

,Sinar- Deli"

No. 24

TELEFOON

&

Goentingan

atau potongan

No. 1297

pak jang baek, saja kirim kembali

kemadres

THE GLOBE Chemische Wasscherij

& Co.

Huttenbachstr. No. 4

TOKO KATJA MATA en TOEKANG GIGI.
LUITENANTSWEG

Saja

'idak roesak dan toekar warna

terang,

soeka tolong pereksa dengan tiada memoengoet onkost.
Menoenggoe kedatangan toean-toean dengan hormat.

KIE. HOEI SENG

obat-obat

toean.

soekai, djoega nanti perkara onkost memasang kita vrijkan.

Batjalah

jang kotor soesah ditjoetji kalau ditjoetji sen-

diri mendjadi loentoer atawa soedah hilang dia poenja
warna. Kita sanggoep tjoetji kering matjam baroe,

—

MEDAN

—

Tel. No. 796
51

MEDAN.

00000

pakaian jang paling bagoes dan netjis, tjoema didapat

E

pada:

L Ds

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

Pekerdjaan rapi dan bagoes.
Ditanggoeng pekerdjaan kita
« menjenangkan publiek. -

2 apada

«

SENG

MEDAN

—
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Persediaan besar dari: Jas Hoedjan (waterproof), Kraag dan dassie leher, Helmhoed dan lain-lain.

#———

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
KESAWAN

00000

88 MEDAN

TELEFOON

266
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B GRRBEMEA
& |oriundeir
«Too Spostat Oetbenligl
kita
“ Telefoon No. 1169”
a

oat meiennngkan Tenganan
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,
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kate

Ne anu

Bea ana
aa Kn:
Meranti , Tandjoeng Balai, 'meranti |f
mement kepada kita jaitoe | boelan 2kali: M | Singapore, Tiang kajoe- laoet, Kassau,

pecahan dan
23

2 kali
al posko. — F.R 1.50,

Ke

dan bjonjajonja Geiyan. Hormat,

Kesawan
Tjap ,SANSBY & Co.”

KELIN

No.

26 Telefoon93
Api Terang sekali matjam ini gambar

Bisa simpan lebih satoe tahoen.
Djoeal atau
pakai sama”sama
ha
- "
ea
:

:

seni

a
IGg
CE
9

Pa
A

enteng dan perkakasnja semoea dari kajoe g

Modern Coiffeur,

—

b ch
'
Ex
nbachstraat
No. 6 Telefoon
271

kita, pestilah moedalnja roemah mendjadi

AT

89 Withelminastraat —

"BATTERIJ

Sen

NSEY & Co.

Hutte

MEDAN

Nana

datang membeli kepada

Kalau sadja

Menoenggoe kedatangan toean-toean,
AM

Kapoer

5

perkakas. mendirikan roemah-roemah,

pg

?

g

Batoe merah,

SA

.

tong, kapoer goni, kapoer kaleng, minjak
@@ | kajoe, dam selengkapnja ditanggoeng Sedia | (KG

KRAMAS P:O15

Es

""

Atap zink Cement,

my

Bae
an AN

jang baik belaka,

Medan.

Harga selamanja melawan!!

36
c—.—mmuoamawa

Menoe

«

Gebroeders A. M. MAARTHA

nggoe dengan

hormat.

& Co.

Ambonstraat 12 Telefoon 1154.
Moelai dari boelan February 1930. Kita poenja Firma terseboet mendjocal segala barang dengan Huurkoop, 5 dan 10
kali ansoeran.
Teroetama Gramaphoon merk Odeon. dari Plaat dari segala lagoe.
Atas segala

kita terpaksa

,
permintaan dari kita poenja

mentjari

merk

jaitoe: Ultraphon

Ultraphon,
djamin

jang

lebih

jang termashoer

Gbr:

langganan

bagocs

dan

sekarang

terkenal

antero Doenia.

Maartha & Co. sekarang berani men-

(Grantie) atas kekoeatan mesinnja

teroctama

I

dari perkara

Veer nja.
Ultzap ho,

Maastha,

tidak oesah

kasi poedjian, Ultra-

phon, tjoekoep dapat poedjian dari segala soerat Chabar Belanda seperti:
De Telegraaf. — De Maasbode
De Haagsche Courant.
Residentiebode.
Het Vaderlaid.
Het Haagsche Volk.
De Avondpost.
en
De Nieuwe Courant.
Lebih djaoeh, kalau toean ingin hendak mempoenjai barang
Kwaliteit dan bagoes, lekas bikin perhoeboengan pada kita poe-

merk

TIMBANGAN

HAP

di PACHT

LIE

Telefoon

STRAAT 29 (MEDAN
Bombay
- Besar)

Selamanja

ada

Dan

No. 998

(Dibelakang

Agent:

,0OBAT

NJAMOEK"

STATION

toko

Tjap

Boeroeng

Tjenderawasih.

HOTEL

Huttenbachstraat No. GB (Teletoon 271) MEDAN
5 menit dari Station, jang selamanja menjediakan kamar-kamar jang

sedia roepa - roepa:

Timbangan - piring dari kajoe, 10, 15, dan 25 kilo.
Timbangan - kajoe besar dari 125, 150, 175, 200 kg.

Basa

Timbangan - medja Timbangan-maas, Oekoeran me-

/S

'dari

yoona

TOKO

«

nja Fierma. Kita kasi djoega dengan ansoeran (Huurkoop) seperti
Odeon.
Prys Courant di kirim Graties.
10

£ 2.50

—

b
bersih.

f 4.—

Ongkos kama

31

395695655
9 444S9
569
5GOGGG

ter, pengoekoer kaen, Gantang beras ketjil dan besar.
.

Waktoe

jang

tiada berbahaja
Tjanting - minjak, Tjanting - soesoe, Timbangan Ame-

DJOEGA FERLOE
ORANG MENDJAGA DIRINJA

rika merk Fairbanks, 200, 250, dan 300 kilo. Batoebatoe besi dan Tembaga.

Semoea ini soedah ditera.fditjap) djadi
teroes bisa di pake.
BG

Pembelian

banjak boleh berdamai harganja.

0
0
»
0
0

Moeka poetjat, badan lesoe, makan tiada enak, ma-

5RS
. Toto M. osir 4 asn umi ccas $ | ss
?

2

-
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PADANG

BOELANWEG,

»
?

2

Apa

1&

Walah!

2

nafsoe,

O.K.S.

Inta Boeloem Taoe?

»

Anna willan njan betoel sadja, kafan inta ada rasja koeran
kafan inta poenja tenaga ada koeran, lantas makan

Hidjazi

@

MEDAN,

itoe obat njan betoel-betoel moedjarrab

Safoef

dan 'adjaib!

Agenten:
Badoe Alip Loebis, handelaar

koepiah, Kesawan,

Medan.

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

Medan.

Hadji Ismail, handelaar Onderstraat, Tdg. Balai.
Siddik Marah Baginda, Kota Nopan Mandailing.
Soetan Kadli 'Alam, Pakantan Lombang, Moeara Sipongi.
Tjan Giok Soon, Tapa' Toean, Atjeh.
Lebai Aman, handelaar Paroepoeh, Laboean Roekoe.
A. Mochdan Sahaboe, Mandoemai, Bandjarmasin.
Mohamad Taris, hendelaar Kandangan, Borneo.
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(Onggoer obat fp Doelan Hii Mdifera

Kebo mesaka ahi/ofandel

ini semoea ada

pada kewarasan

konaingonnya

—anaa

dak

ada,
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soepaya Yangan argoda.
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Orang

petampoean wakt

bedlannja dabiny peta aa
rasa

moeles,.

pinggang

kepala

ae

dan

» .
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kta 2

Nawawi, Main Road, Batu Gajah, Perak.

S. M. NAWAWI

ALMANDILI.
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sakit, kaloe tiada di openin lama lama djaditsangat berbahaja"

Tjoema

Anggoer
antero

obat Tjap

-Boelan

tempat dan gampang

ada tersiar
dibeli.
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Harga per blik £ 0.80.
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las bekerdja,

SENG KIE
No.

- Dispensary

114, Kesawan

No. 61, Medan.
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