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Diterbitkan setiap

Lembar

R.

Duinen

(achtste

druk,

eerste

en tweede deel):
Native,

(neitiv), a—ly, ad. geboor-

rasaan Indonesier.

delfstoffen):

Moeda, maka Mr. Soenarjo,
nesia
dengan pengetahoeannja selakoe ahli wet,
menjatakan jang berikoet ini:

Doeloe kala, kepada kita diberi satoe nama didalam wet: inboorling.

Kemoedian nama itoe ditoekar djadi:
inlander (hoeroef ketjil), kemoedian
(hoeroef besar),
Inlander
djadi:
inheemsche.
dengan:
achirnja
Inilah socatoe boekti, orangpoen me-

bangsa.

va-

derland, language, moedertaal.
MJ.

&-Oentoek memboektikan, -bahwa- orang
anak negeri disini soeatoe
memandang
bangsa, tatkala hari mendirikan Indo -

(van

natuurlijk:—country,

Koenen

memberi

didalam negeri ini, adalah

agak pandjang :
het ianl, in de stad of op het dorp,
waar hij woonts vooral

Kita

periksa

lain: tiada

rangan

beberapa

berapa

inlander).

seroepa

Pemerintah.

Sumatra.

woordenboek

bedanja dengan

socatoe ,,on-

jang penting,,herkara

ini dipertirbanggan ak

INBOORLING (die geboren is in

Kalau gadis sekarang

kete-

dipaksa

diatas.

Dilawannja

Djika keterangan ahli-ahli bahasa itoe,

kawin.

perkara

sampai

ke Landraad.

hanja oentoek dibatja-batja sahadja, ertinja, baik belaka. Akan tetapi, kalau diCorrespondent Sinar Deli di Fort
bawa
kepergaoe!an, erti jang diertikan de Kock menoelis:
Oleh Koenen, van Ronkel dan van Duinen,
Dinegeri Magek bilangan Fort de Kock,
telah
terdjadi satoe drama kawin paksa
soedah mendjadi erti lain.

Faham
ahli-ahli bahasa itoe ertinja poenja perkara.
Dj. Manikam adalah seorang peremnamakan kepada anak negeri disini, —se- orang Djerman, orang Belanda, orang poean anak negeri terseboet, sedang bePerantjis, orang Amerika, orang Papoea, roemoer kira2 17 tahoen, iboe bapaknja
— soedah ditjoret.
tjara wet
“
orang Indonesia, orang Rus, masing ma- telah mengambil akan menantoe seorang
ar
penghoeloe dalam negeri Salo bilangan
Soerat kabar harian Sumatra Bin sing bernama INBOORLING didalam Boekit Tinggi djoega, penghoelee ini tePoh, jang berbahasa Tionghoa, kemarin negerinja.
lah beroemoer kira2 65 tahoen
Tetapi, apa scbabnja kepada bangsa
Permoefakatan masaklah soedah, segala
doeloe menoelis :
bangsa Europa tiada dipakaikan nama apa oentoek melansosngkan kawin telah
Carnaval di Medan diatas kartjisnja itoe. Didalam pergaoelan Europa sendiri, tersedia. Dj. Manikam mendatangkan kemenoelis: inboorling, jang mak- dinegeri dimana perkataan INBOORLING beratannja, kalau ia dikawinkan dengan
soednja, ialah menamai anak negeri datangnja, hampir tiada dikenal perka- orang toea itoe, tetapi keberatannja ini
tidak diendahkan oleh iboe dan bapaknja,
disini.
INBOORLING,

Djadi, nama

jang di-

sebab itoe, Boemipoetera

Oleh

me-

rasa diberi maloe.
Kemarin ada seorang Boemipoetera

jang datang kesana, meminta soepaja
nama jang memaloekan itoe akan di-

ganti. Tetapi Toke Carnaval tiada menerima

permintaan

Oleh

sebab

merasa

senang

itoe.

itoe, anak negeri tiada

Sekian Sumatra

Bim

Poh.

Singel 95 Amsterdam.

| Tahoen ke IL.

Politiek

di Mesir.

Oleh : Al Fata - Correspondent ,,Sinar Deli"

menjeroekan, soepaja #SOcatoe golongan
akan menghormati golongan jang lain.
Maka oentoek kepentiugan pergaoelan

keterangan jang derwerp“

I”

,SINARDELI"

Oedara

menga-

moeloet

hangoes'

akan

takan: API.

m. & v. native.

tig, aangeboren: gedegen, zuiver

Nama jang mengganggoe pe-

TJATETAN.
Tidak

Inboorling,

Inboorling.

ngakoei kita satoe

van

DEL

AR

Tr
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Sesoeatoe negeri beloem merasai roe- Basja dilepas teroes oleh keradjaan, tak
koen hidoep, kalau didalam negeri itoe, lain dari banjaknja politicus di Mesir memaman sahadja. Djarang betoel satoe-satoe boeat socrat kaleng pada pe:nerintah kanegeri jang tidak menambahi kekoeatan tanja: bekas Minisier President itoe ada
tenteranja oentoek mengamankan negeri- perhoeboengan rapat dengan Inggeris.»
nja dari kekaloetan. Boleh periksa didaKabar tidak disoekai ini 'datangnja keIlam tarih Doenia. Keradjaan mana ra'- tika mana bekas Minister President itoe
jat dan negerinja pada tenteram Sadja. berada di Londen mengambil -titek Doc:
Radja mana jang gojang kakinja' diatas tor dari Universiteit Okford. Poelang datachta zonder ada poesing otak boeat ne- ri Londen dia tidak lama 'mempegang
gerinja. Dari semendjak Doenia terben- djabatannja itoe.
Keberhentiannja itoe menggemparkan
tang, Keradjaan Islam, Timoer, maoepoen
Barat beloem ada jang tetap berdiri atas Doenia Mesir. Banjak jang acc ord dengan
keamanan selama -lamanja. Kalau tidak berhentinja itoe, banjak poela jang memoeroesan dalam negerinja jang kaloet ada- beroengoet, sajang apa hendak kata, deada sadja dari loearan negeri jang me- sakan kaoem Nasionalisten begitoe heibat. Sengadja Mohammad Mahmoed Basngaloetkan.
ja kaoem jang anti pada Parlement. -Bi»Mesir“ satoenegrri jang seroepa djoega ar poen dari kalangan Minister President
dengan jang lain-lainnja. Politiek pemerin- baroelah dia jang memegang titel de-er.
Boeat gantinja pemerintah minta 'Adti
tahannja
ada toekar-toekaran, seroepa
soenggoeh
dengan
Spanjol.
Lihatlah Jakun Basja, satoe orang darahnja , darah
Spanjol, baroe sadja kalang kaboet, toeroen Minister jang socdah diangkat tiga kali
naik Minister-Ministernja. Kalang kaboet dengan angkatannja jang belakang ini sedisebabkan
pengaroeh wang. Diantara bagai Minister Pertama.
terserah djabatan
Radjanja dan Minister-Presidentnja ada |- Betoel permoelaan
main
sikoet-sikoetan. ' Hampir-hampir padanja penoeh ra'jat Mesir jang beliau
radjanja angkat kaki dari

oesaha

ra'jat.

naik

sijsteemnja

dari

tahoen
- tahoen

liwat beberapa
Batjalah Telegram-telegram
jang dari jang soedah. Kira-kira
Spanjol, memenoehi koloman soerat-soerat boelan terang bagi ra'jat sijsteemnja itoe
dari
chabar se Doenia. Kita jang tidak ada Minister President tidak berobah
bersangkoetan,

toeroet

djoega

poesing

otak, lebih-lebih bagi orang Mesir, karena
mereka

mengalamai

Orang-orang

seperti Spanjol

Mesir.

itoe.

tentoe menerima

dahoeloe.

Kaoem Nasional mendesak sekali lagi,
djoega Parlement haroes diboeka dengan

segera. “Adli Jakim Basja toeroet

mele-

chabar kawat dari Spanjol, sebagai satoe takkan djabatannja. Boeat kita pikirkan
pendeknja perkawinan lansoenglah soedah.
sedikit setiap toekar Minister PresidentDari moela kawin sampai seboelan lama- tjemeti pengadjaran. Tentoe mereka tjatet nja, Minister-minister bawahannja toeroet
kedjadian
di
Spanjol
itoe.
Tjatetan
itoe
Itoelah faham jang pertama.
Faham nja, kedoea merpati ini tidak accoord sameletakkan djabatannja. Apakah tidak
jang kedoea, kita beroleh perasaan dari toe sama lain, dan kemoedian silelaki boeat liat-liatan setiap hari, kalau ada
terdjadi seperti tjatetan itoe disamping baik Minister Presidentnja sadja diberenjang kerap kali kita temoei telah mendjatoehkan tjerai kepada sipe- mereka dibelakang hari. Soedahlah jang tikan. Tentoe Minister-minister bawahan
kedjadian
rempoean jang didengar oleh iboe sipedidalam negeri ini.
soedah jang akan datang mesti didjaga, itoe ikoet pikiran kepalanja jang kedoes.
rempoean,
tetapi tjerai ini kemoedian diDistation, distraat, — digevangenis, di
kalau benar mereka maoe mengambil re- Biarlah ini boeatan makanan otak orang
moengkiri oleh Dt M. begitoelah nama- cord paling djempol dari barisan Timoer. Mesir sadja.
2
seramai,
tempat
ditempat
malam,
pasar
taan itoe.

«

nja panghoeloe itoe.
ring kita mendengar perkataan: #nlanSiperempocan Dy."ini soedah itoe lari
Inboorling menoeroet jang ke-Sawah Loento dan pengabisan berdjader —jalah:
lan ke-Padang. Di-Padang si Dj. ini dadiertikan oleh ahli-ahli bahasa.

entah-entah sedikit masa lagi Barat kembali
direcord Timoer. Mana tahoe Doenia

kan matjam roda, sebentar diatas sebentar

Moedjoerlah “Adlij Jakim Basja roepa-

nja soedah patoet meninggalkan
korsi
Minister tetapi tenaganja masih
keras.
Oleh sebab itoe kembali diangkat men-

dibawah. Pembatja tentoe ingat lima-anam
djadi ,,Rais“ dari Madjlis sjoejoech seB. berasal dari bilangan Tilatang, perka-: abad jang laloe, barisan mana memegang timbang dengan Voorzitter Eerste Kamer
tecord:
Timoerkah
atau
Barat.
?
winan ini, dilakoekan oleh t. Kadli diTambahan lagi soerat-soerat chabar di Negeri Belanda itue.
Lebih-lebih Padang.
negeri.
anak
kepada
amarah
Sebagai pengganti kepala Kaoem Nabangsa
soedah
sama rioeh memoeatkan berita
beberapa
pihak
da senang dari
Empat hari sesoedah kawin si, Dj. dan bahaja Topan air di Frankrijk itoe. Me- tionalis, diangkat Musthafa Vuhas Basja.
poela, djika amarah jang hendak dinjatakita.
B. ini poelang kekampoengnja di Magek,
kan itoe, soeatoe amarah besar, nama waktoe telah berdjalan soedah lamanja noeroet pendapatan ahli-ahli pengetahoean Dia terkenal seorang poetra Mesir jang
Tambah terpeladjar orangnja, tambah
sebabnja ta'iain dari pengadjaran boeat seanti-antinja pada Inggeris. Musthafa
inlander tentoe dirangkaikan poela dengan telah kira-kira 6 boelan.
keras perasaan jang tiada senang itoe keNuhas Basja begitoelah namanja.
Perantjis.
beberapa perkataan jang tiada menjedapDt. M. roepanja koerang bersenang hati,
Banjak perobahan sesoedah beliau ini
Tjobalah toean pembatja ingati dalam
dengaran.
karena perempoeannja si Dj. kawin poela
kan telinga.
beberapa tahoen jang lewat, betapakah mengemoedikan Mesir. Beloem berapa bl:

Baroe sadja carnaval itoe memboeka
Nama seroepa itoe
pertoendjoekan di Medan, ketelinga kita
pada ketika hendak
telah disampaikan beberapa perasaan tia-

Kedjadian

ini, soeatoe

kedjadian dida-

Oleh

karena

nama

dioetjapkan, ialah
mengoendjoekkan

itoe soedah biasa

lam kalangan bangsa Indonesia. Oleh sedipakai pada ketikajangboeroek,
bab itoe, tentoe pihak kita poela, jang perpadaketikajang
tama

mendengar

perkara

itoe.

bila dipakai poela

baik, maka timboellah poela
Sengadja kita koetipkan perkabaran dari an boeroek.

perasa-

Sumatra Bin Poh oentoek mendjadi
soeatoe boekti : bahwa oleh karena banjak-

pat kawin dengan seorang

dengan

moeda

nama

orang lain.

Perantjis mena'loekkan bangsa Riff jang beliau memegang d'abatannja soedah baterkenal dengan nama pahlawannja Abdel njak bekas tangannja dirasai ra'jat Mesir.
raad,
begitoelah hari Selasa tanggal 8
Karim. Banjak sedikitnja tentoe ada desa- Setiap waktoe beliau angani kemadjoean
April 1930, perkara tersebret telah dipe- kan Perantjis pada bangsa Riff itoe. Betoel Mesir. Sekalian Minister bawahannja piriksa.
sijasat seperti ini tersemboenji benar. Se- lihan dia sendiri. Semoeanja beliau pilih
si Dj. mendjadi pesakitan, sedangkan
dikit dari Filosop Islam jang tahoe rahsia jang moeda-moeda. Beloem pernah miia dida'wa, dalam bersocami kawin poela
itoe. Sepoeloeh tahoen lagi korban topan nister-minister semoeda-moeda itoe. Seperti
dengan orang lain.
air itoe beloem tentoe dapat dikembalikan. Minister dari hal Onderwijs tidak lebih

Hal ini sampailah soedah kepadaLand-

didalam woordenboeken,
Setelah Landraad memeriksa
segala
Dan
Boleh
dapati.
saksi
serta
ini
dan
itoe,
dan
sesoedahnja
kita
ada
nja perasaan dari pihak“kita, hingga sam- perasaan ini tidak
Raadkamer, Landraad menjatakan:
pai ketelinga pers jang boekan pers kita. djadi tocan-toean ahli bahasa itoe tidak
Dt: M. telah njata mendjatoehkan tjetahoe.
rai
(sarak) kepaga si Dj.
tra,
Redactie Oetoesan Soema
si.
Dj: dinjatakan tidak ada satoe seketeraai
Kalau orang hendak memak
pernah mendjoempai toke Carnaval itoe.
kawinnja jang
membatalkan
akan
bab
Antara lain-lain didalam soerat kabar ngan segala woordenboek, boleh orang kedoea, dan dapat djoega dinjatakan baberkata kepada kita: ,lihat sendiri, sega- hasa kawin jang pertama dengan Dt: M.
terseboet kita batja:
Moela-moela

mengapa

takan

pada

ia” kfta tanjak,

ditoelis pada kartjis menga-

la propesor tidak ada jang memberi kete-

tangan boeroek.“

anak negeri ,.INBOORLING:

Tidak sekalian keboeroekandan pemengapa tidak ,,l nheem chen" atau rasaan dapat digambarkan dan diperbikin bahasa disini ,,Boe mi teroes
ja. Apalagi soeatoe

poetera”

berhoeboeng

Dan djoega apa ini ada

dengan keadaan politiek,

lihatkan senjata-njatan
perasaan jang tergoeris pada

soeatoe go-

telah

si Dj: divrykan

poetoes, dan

dari hoekoeman.

—0—
Riwajat Hadji dengan Sapi

Seorang

Hadji

dari

Batoeradja

Lam-

pong. menerima 15ekor sapi dari Betawi.
Binatang-binatang ini ditoeroenkan dipelaboehan Pandjang, dan dari sana moesti

Perloenja toelisan ini dirambatkan ke- oemoernja 41 tahoen. Dan Minister wang
benoea Barat itoe, ta” lain karena Mesir j. oemoernja beloem sampai 40 tahoen. Sebab:
letaknja tidak sebegitoe djaoch dari Barat beliau pilih orang jang semoeda-moeda
terantjam
bahaja seperti jang diianah itoe kerna beliau soeka pada orang jang
Frankrijk dan Spanjol itoe, tetapi tidaklah tenaganja masih koeat, banjak kerdja
sekeras jang didoca bocah tanah Barat sedikit tjakap. Dan beliau tidak soeka
pada orang jang gila-gilaan hormat, gilaterseboet.
Boeasnja bandjir jang diderita Prantjis gilaan pangkat hatinja ditarik kebesaran
itoe djoega Mesir dapat alami bahaja air dan oewang semoeanja moesti orang terdari soengai Nijl dalam boelan December peladjar tinggi meskipoen anak orang
tahoen jang laloe. Lidang-ladang berteng- bawahan sekali.
Sekali lagi beliau adjak kembali semoea
gelaman, roemah-roemah jang diperboeat
dari tanah boekan sedikit jang roentoeh. oetoesan anak-anak negeri boeat mengoenGoedang-goedang tempat menjimpan gan- djoengi Parlement, melakoekan kewadjiban
doem dan lain tocroet dikorbankan air masing-masing kalau betoel berdarah Naboekan sedikit keroegian kaoem
Tani. sional katanja. Sekarang Musthafa Nuhas
Titi Nijl djoega terantjam Pemerintah Basja berada di Londen toeroet dalam
terpaksa moesii mendjaga dan memberi Confrentie Armada.
pertolongan
memindahkan
pendoedoek
Nuhas Basja ini sijmpathie
Musthafa
jang terantjam ketempat lain. Beloem per- benar bergaoel dengan ra'jat tidak pilih

longan bangsa jang besar, jang tidak be- diangkoet teroes dengan kereta api
Karena itoe ia lantas minta gerobak
bas berkata sesoeka hatinja.
ketahoei
poen djoega jang bikin ini
oentoek pengangkoet binatang kepada
nama
INBOORLING" boekan dePerasaan-perasaan seroepa itoe kerap Stationschef di Pandjang.
nak amoeknja soengai Nijl seperti ini,
ngan
kesoekaannja tetapi ialah atas kali timboelnja dari boeah perbandingan
Oleh Stationschef diberi tah sekan bah- semendjak tahoen 1874 sampai tahoen
perintahnja Politie diini kota.
wa 15 ekor sapi itoe moesti memakai
dan dari kenjataan jang dipersaksikan.
jang laloe itoe.
wagon, sebab begitoe maoenja reglement,
Toeroen waiknja Minister di Spanjol
»Atas perintah Politie, demikian asal
Dari perbandinganlah kita djadi merasa, tiap-tiap satoe wagon tjoema boleh didjoega
Mesir sedemikian. Kalebihannja
moelanja, maka dikartjis dan disana sini bahwa djika keterangan ahli-ahli bahasa moeatkan 8 ekor.
dengan radjanja toeroet terantjam.
Spanjol
Hadji pikir hal ini masih koerang, kaditempat keramaian itoe kita dapati: In- itoe, hanja oentoek dibatja sahadja, ertiambil bahagian dari itoe.
tidak
esir
boorling, Inboorling, Inboorling . . . . (djika nja, baik belaka. Djika kita bawa keper- lau pakai 2 wagon moesti ada 16 sapi,
Djadi ta' salah kalau kita seboetkan
itoe, ia
keterangan sang toke boleh kita pertjajai). gaoelan, erti jang diertikan oleh van tapi in melainkan ada 15. Dari itoe
ke- Mesir berpengalaman seperti jang dialami
lantas moeat sadja 15 ekor sapi
keradjaan Barat itoe.
Ronkel, Koenen dan van Duinen, soedah dalam satoe wagon.
Inboorling boekan bahasa kita. Karena
Kita soedah ma'aloem jang Mesir baroe
Ini perbocatan dilarang oleh Stationsmendjadi erti lain.
bahasa itoe, bahasa Barat, baiklah poela
..
chef, toean Hacji lantas pergi mengadoe berkekang sendiri. Scbeloem Mesir dakita periksa bagaimana keadaan di Barat.
kepada inspecteur van Vervoer di-Tan- pat berkekang, oedara politiek disini berSoeatoe dari pada jang kita vetamakan, djong-Karang. Tiada lama sesoedah itoc, sitjakaran. Isi boleh djadi, tapi bocat
didalamr| jang dioetamakan
Dr. Ph. S. van Ronkel
perentah masa ini sesoedah Mesir berkekang senoleh Sinar Deli, Stationschef Oosthaven dapat
:
dapati
kita
ialah oentoek kebaikan segala golongan officieel, bahwa itoe 15 sapi boleh diang- diri, tentoe lebih teratoer, dan mereka tiwoordenkoeknja (tjitakan 1918),
dak maoe lagi Inggeris tjampoer dalam
koet dalam satoe wagon.
didalam negeri ini.
pekaranja. Banjak diantara kepala-kepala
tapi
Inboorlin gg, boemi poetera, orang
maksoeduja,
Toean Hadji berhasil
Kita tiada soeka melihat, sesoeatoe
Boekankah kita masih
negeri.
ia moesti
bajar harga ongkost
(vracht) negeri dilepas.
an
n
oleh
didesak
atau
diroegik
golonga
2 kali f 103 djadi f 206, sebab begitoe ingat dalam tahoen jang laloe bekas MiBoemi, aarde, aardrijk: boemi
golongan
lain.
Dengan
dasar
inilah
,,kita
nister-President Mohammad .. Mahmoed
maoenja reglement. (J.B.)
poetera, inlander, inboorling.
dapat djawaban, bahwa tentang
kita
politiek-politiek disini itoe manager tidak

Djangan bilang mengoendjoeagi
Dia tidak begitoe berat kakinja

boeloe.
Haflah.

perkoempoelan ra'jat. tidak
mendatangi
perloe siapkan ini dan itoe boeat hehormatan

padanja

Berkali-kali dalam tiap-tiap tahoen be
mengoendjoengi Makam Pahlawan
liau

jang meminta kemerdekaan dari
Mesir
Inggeris. — Dimana Pahlawan ini sampai

terboeang

doea

kali jang mana

kalau ti-

dak silap dia diboeang ke Ceylon, jalah:
Sa'ad

Zagloel Basja marhoem. Namanja

jang

berniat

dalam boekoe peringatan oleh
ditjatet
Brittannie. Boekanlah karena bajak djaiknja.
pada Brittannie, tapi
sanja
moedah Brittannie meloepakan
Tidak
nama marhoem selama Brittannte moentjoel dikolong langit ini. Tiap-tiap orang
sekali

Sa'ad

meniroe

kemerdekaan

patoet

teladan pada Marhoem

Zagloel Basja ini. Satoe kali wak-

Chabar Kota

| Soeara Ramai.

g,

jang

Dalam
,djengkol" di- kemarin
gambar Goe- ferentie

letaknja tidak djaoeh

dari

dengan

peroesahaan bangsa.

kabar kawat Negeri Belanda
doeloe, dibawah codificatiecon-

Goenoeng itoe oleh Redactie soerat
minggoean itoe, dinamai: ,,Goenoeng jang toer koeasanja
selaloe ,,berdjalan-djalan".
lam pemerintahan lain.“ Dengan ini kesalahan itoe diperbaiki.
Redactie memberi keterangan:
—0—
Diantara Malangbong dan Tjipeun- Soesah djadi Hoofdredacteur di Deli.
deng (Tjibatoe Tasikmalaja) terdapatlah
Orang kabarkan kepada kita, bahwa
seboeah goenoeng, jang ta' ,,maoe diam" Tengkoe Kepala Loehak Langkat Hoeloe
alias selaloe berdjalan-djalan..
Ki
di Bindjei, telah memadjoekan pengadoean, sebab beliau merasa terhina dan terIni ada soeatoe kedoengoean be- pitenah oleh satoe toelisan jang termoeat
sar dari Directeur Hoofdredacteur soe- didalam Pewarta Deli, jang mengatarat Minggoean itoe, alias Parada Marga kan ada pendjoedian didalam pekarangan
Harahap.
beliau.
Goenoerig jang ditjitakkannja dalam 'Toean Abdurrahman, Zaakwaarnemer di
tara Halte
Krawang.

Kemarin, Politie di. Loeboek

Pakam,

telah menangkap seorang Indonesier, jg-/|
banjak menjimpan kereta angin tjoerian.
Moela-moela Politie melihat ia memakai, satoe kereta angin ketjoerian. Orang

Bindjei, mengadoe poela, sebab merasa
terpitenah oleh satoe toelisan jang termoeat didalam Pewarta Deli.

barisan Bestuurnja.

Patoet, di Medan sadja, sampai doea
Doegaan ini timboelnja, ialah oleh ka- dalam sehari kereta angin jang hilang.
Promotors Sinar Deli terdiri darena
Seorang
Europa, jang kehilangan leri mereka jang doeloenja bekerdja pada
Sjarikat — Tapanoeli (tocan Abdoel Aziz reng di Medan, mendjandjikan hadiah
bekas Directeur Administrateur Sjarikat f15.— kepada siapa jang dapat menangTapanoeli, 4. Mangaradja Ihoetan bekas kap kereta anginnja jang hilang.
Hoofdredacteur Pewarta Deli, toean
Kalav didalam sekoempoelan
kereta
Hassan Noel Arifin bekas Plv. Hoofdre- angin jang dapat di Loeboek Pakam itoe,
dacteur), sedang t. A.M. Thalib commis- ada djoega kereta angin orang Eropah
saris Sinar Deli, pernah dicandidaat- terseboet, Pegawai Veld Politie jang meoentoek djadi commissaris Sjarikat nangkap,
kan
boleh menerima bahagiannja.
—0—
Tapanoeli.

Akan
tetapi, setelah sekian lama Si- Moesim kenderaan setan mengamoek.
nar Deli terbiPgedikitpoen tidak ada
Kira-kira 7 K.M. dari Perbaoengar,
Didalam
tempoh
beberapa
boelan
pihak
itoe
kita
sifdir-sindir,
apa
lagi
disatoe
motor gerobak B.K. 6966, telah
Djembatan jang kelihatan didalam gamsadja,
mendjadi Hoofdredacteur P e- labrak.
melanggar
seorang Indonesier.
bar itoe, ialah dari kali Tjisomang.
Oleh sebab itoe menimboelkan kejakiOrang ini beroleh loeka berat. Sikorban
Parada soedah memindahkan goenoeng warta Deli, toean Kanoen mesti mengnan orang, bahwa doegaan itoe, tiada dibawa oleh sisoepir ke Hospitaal Adoitoe dari antara Halte Plered dengan Pa- hadapi doea perkara.
Soesah djadi Hoofdredacteur di Deli. benar adanja
lina, ia kemoedian teroes ke Medan melarang ke............ antara MalangSiapa
djadi
Hoofdredacteur
disini,
tentoe
bong dan Tjipeundeng.
Ada
poela beberapa pihak meminta rapportkan kepada Politie
mendjadi radia delict.
—0—
dengan keras kepada kita, soepaja dijaMengapa tidak dipindahkan sadja ke—0—
ngan
dibiarkan
tocan
Abdoellah
Loebis
Persdelict De Critiek.
moeka gedoeng Volksraad, soepaja meSoepirnja sama-sama mengantoek.
.bersimaharadjalela” didalam Sjarikat Tangindahkan pemandangan, ., .......
Toedjoeh hari minta
Sampai melajang
Plered

Padalarang-

lagi akan mendjadi

boekti kebodohamnja

Parada menoelis lagi didalam Bintang Timoernja, mentjela Darmo
Kondo, jang mengoetip satoe pekabaran April mop', dengan perkataan: Kalau inlander diredaksi.
Itoe ada perkaranja

dengan Darmo

Kedoea

nalist—doeit mengatakan mop itoe berasal dari Sinar Deli. Sebenarnja dari,

Soematra.

Octoesan
sobat

Soematra

boekan

dengan kita. Meski demikian,

kabar itoe kemarin

Parada dengan

menampar

toelisan

berscerat

moelvet

berikoet:

Semoea apa jang doeloe Krekot
lemparkan padanja, tentoe ia balikkan
pada Krekot dan siapa berani
kata
katakan Sinar Deli tidak dalam kebenaran,

kalau

melihat

tjaranja

auto

itoe berdjalan

kentjang, Ikita djoega. Itoe sebabnja,

pada bebera-

tiba-tiba “ djadi bertemoe berhadap-ha- pa waktoe jang laloe, antara kita dari
dapan. Masing-masing tiada dapat mena- Sinar Deli dengan Sjarikat Tapanoeli
han remnja. Berlanggarlah kedoea ken- (terhitoeng sekali bestuur-bestuurnja) tederaan setan itoe.
lah kita loepakan.
Seorang diantara soepirnja loeka berat,
Kita pandang jang soedah laloe itoe,
dan
soepir jang seorang lagi melajang| soedah habis. Kita sekarang hidoep didalam
djiwanja.
| doenia lain, dan kita sekarang menaiki
Tn
|

Kondo. Tetapi jang doengoe lagi, adalah dengan terang-terang lagi itoe JourOetoesan

Krekot

itoe.

Sekian soeara dari Oudemarkstraat.

Ketjelakaan jang heibat.
Motor contra pedati.!|
Kemarin, disoeatoe simpang didekat soe-|
ngai di Pematang Siantar, telah terdjadi
sogatoe pelanggaran antara satoe motor

kapal

lain.

| bersama.
Tiada

oentoek menoedjoe

demikian

roepanja

tjita-tjita

dari

pihak

Directeur, Adviseur dan Commissarissen.

Sjarikat Tapanoeli.
gerobak dengan satoe pedati lemboe.
Kita dipitenahi, boekan sadja dengan
Ketika auto itoe hendak membelok, tiba- | perkataan-perkataan jung dihamboerkan
tiba datang satoe kereta lemboe. Sisoepir dikedai-kedai kopi, dan ditempat-tempat
djadi terkedjoet. Ia tiada dapat menahan pendjogalan minoeman keris, tetapi deremnja. Terdjadilah ketika itoe pelangga- ngan berterang-terang hitam diatas poetih.
ran.

Motor

itoe terbalik, pedati itoe roesak.

dihoekoem.

ini, baroe

ini terdawa

Raad

kalau tidak Internationaal, tentoe

toel mengchawatirkan
hingga de Jonge itoc

pada doel Langkat
keeper Bondselftal

tahoen 1929, rasa-rasa tidak bernafas, Tapi doel D.S.V. boekan koerang poela
didatangi

serangan

hebat

dan

beberapa

kali poela timboel scrimmagc, tapi dasarnja de Waair nasib baik, menjebabkan
sampai

permainan habis, stand tetap o—o.
—0—

International ke Atjeh.
Tanggal
19 ini International bakal
pergi berdjoeang
ke Langsa doea hari
lamanja, pertama tanggal 20 April dengan

»Meureudoe Elftal" dari Meureudoe dan
tanggal 21 dengan ,Atjeh Sport", champion Atjeh Timoer 1929.
Kalau Intern. disana koerang hati-hati,

atau ia tjoema membawa spelers gadoengan

jang soedah patoet 4 tahoen
nistjaja ia bakal ditjoekoer
Atjeh

sekarang

boekan

liwat pensioen,
hidoep-hidoep. £
Atjeh doeloe

lagi. Dari itoe jang fair tentang headplay boeat voorhoede, dan chenterhalf
jang fairplay, perloe dibawa, demikian
poen backstel jang tactisch.

Kita sebagai ,Sport verslaggever", sedikitnja mengerti praktijk voctbal, hingga
apa jang kita kemoekakan oentoek kemadjoeannja

sport,

patoet

didengar.

menjerang

van

kehor-

pada

kita, akan

semakin tersiar dengan

dengan
satoe
kabarnja.

toelisan

dalam

Ia hooger beroep. Tentoc
gerechtshof. Sepandiang
kabar

terima

oleh

D. Crt.

Volke
Ngateman —
Haroen
ke Hoog- Sadrach
jang di-

pesakitan dihoekoem 7 hari pendjara.
begitoe

hoekoemannja tambah
.

—0—
Hulptelegraafkantoor di Digoel.
Di Digoel telah diadakan seboezh Hulptelegraafkantoor. Diboeka moelai 15 April

ditaroeh

seboeah brievenbus.

Toean

van

serta

boek.
Ketoepat asing itoe melajang kekoedoek orang Europa terseboet.
Karena ketoepat itoe lain rasanja, ia
kelalaian mereka. Sekalian saudagar jang
& soedah membeli barang-barangnja itoe laloe hindar dari tempat itoe.
Tg
“sama mempoelangkan semoea, malah —

“tambah lagi dengan harta masing masing.
Sekarang poetera dan poetri soedah
| merasai kelazatan boeahnja jang dita-

Penghoeloe jang beroentoeng.

(Correspondent Sinar Deli.)
Penghoeloe Paja Pasir Bindjai dan Pa-

kam, (Tebing Tinggi) kita rasa akan benam 'Marhoem itoe. Sekarang Mesir roentoeng, sebab di kampoeng terseboet
soedah los dari Inggeris.
telah dimoelai memboeka satoe sawah j.
'Tia-tiap tahoen Musthafa Nahas Basja amat lebar.

Dalam

Redactie.

S.D.

ddo. 15 ini lembar pertama,

oleh pembantoe tocan di P. Tjermin ada
chabarkan tentangan assurantie enggan
membajai keroegian dari roemah-roemah
jug terbaksr disitoe pada 9 bcelan ini.
habar ini semata-mata ,,bohong" belaka.

Dengan tidak dioesoel periksa .,pembantoe“ terseboet soedah berani mengatakan »
jang demikian itoe. Toean itoe tidak tahoe
bagaimana kewadjiban satoe-satoe Maatschappij assurantie roepanja.

Bgtoel

hal

itoe soedah

dirapportkan

oleh jang bersangkoetan pada Mij.-Assurantie, tetapi Maatsckappij assurantie masih menoenggoe lagi rapport dari politie.
Cchawatir, tentoelah keroegian itoe akan
dibajar, djika njata jang roemah itoe tidak
dibakar oleh jang berassurantie itoe sen-

diri.

Tetapi

djika kenjataan jang demi-

kian jang berassurantie itoe, boekanlah
kelak menerima keroegian, malahan ,,toe-

ini memboeat lezing di Siantar toepanlah” bahagiannja.

pada tangga! 30 April dan di Medan tanggal
29 April. la berlezing dalam
perkara
hari vrij sekali seminggoe dikeboen dan
161 bis

Togan-Toean

Djika rapport ini telah diperoleh, djangan

Ha
Lonkhuijzen berlezing.

Bat.
Nibld ' mengchabarkan,
bahwa
toean Van Lonkhuijzen, !id Gedelegeerde
di Volksraad dan Voorzitter dari Federa
tie kaoem boeroel: Europa akan berangkat

ke Oostkust

B. Amat
M. Sjarif — Atas
Gading Siman Paul

Soerat 'Terboeka.

disini, sekarang

perkara itoe soedah dip :riksa oleh hof.
Procureur Generaal meminta
socpaja
Dengan
berat.

,,Pardomoean”

Bill

Oleh Raad van Justitie di Medan telah
mendjatochkan hoekoeman baginja f 50,—
denda.

tentang

Nasihat saja pada ,,pembantoe" terseboet.

Lain kali djanganlah berani menoelis jang
seroepa ini, karena chabar
ini boleh menconverentie-conve- datangkan soesah atas dirinja. Djika chabar

:entie Kantoor van Arbeid

bersama

de-

igan wakil-wakil dari
ArbeidsoraganiMalam tadi, seorang Europa, datang djelasnja.
Htpe-marhioem ini berkata kepada Colleg- mendekati stand dari ,,motor-motoran”
satie,
Soeatoe soal sekarang timboel: apa sePa
ganja sewaktoe ia akan diboeang:
Carnaval. ia hendak mendjalankan ,,motor
bab
kita
diperlakoekan
demikian
?
Toean-toean djangan lawan Pemerintah mnotoran" itoe dengan tangannja.
Restrictie rubber.
selama dalam boeangan.
Ci rculairedari LandJang mendjaga, dengan baik-baik memPembatja!
Ini ada soeatoe rahsia beOentoeng benar seorang poen ta'ada beri tahoekan, bahwa ,,motor-motoran”
bouw
Syndicaat.
sar didalam pergaoelan bangsa Indonesia
jang melanggar perkataannja marhoem itoe djangan diganggoe.
Dari
Betawi
Aneta
kawatkan,
bahwa
ini,
Tetapi orang Europa terseboet, mene- di Soematera Timoer.
Landbouw
Syndicaat,
soedah
mengirimkan
Soeatoe rahasia, bagaimana oeang orang
Marhoem
iri pernah
mendjocalkan rima tegoeran ini, dengan lain matjam,
2 poetjoek soerat circulaire. Jang pertama
(harta bendanja moc'' diri keboen-keboen jaitoe, dengan menghamboerkan beberapa banjak, bagaimana kepoenjaan bersama, ditoendjoekan kepada eigenaren dan verte
dipergoenakan
oentoek
melepaskan
densampai ke gedoeria dan perabot roe- perkataan jang kasar.
genwoorgers jang sampai sekarang beloem
mah selain dari sarve roemah ketjil dan
Sipendjaga, seorang koelit berwarna, dam chasoemat.
mengambil
kepoetoesan tentang memsatoe motor. Makzoednja boeat pendiri- jang baroe datang disini, ia tiada senangKita tiada boleh membiarkan perboca- perhentikan penjadapan getah pada boelan
kan Parlement jang ada sekarang.
mendengar ia dikasari. Ia laloe menoem- tan itoe teroes menetoes. Kita mesti mem- Mei, dan jg. kedoea ditoedjoekan kepada
ini tersemboenji beberapa lama,
ra'jat Mesir sedar djoega akan

S.V.P. (Sportver,

dari Pangk. Brandan).
soerat
Soesoenan S.V.P. sebagai berikoet.

Sisoepir, karena 'terbanting, mendapat
jaarverslag Sj. Tapanoeli tahoen 1929 jang
—0—
loeka-loeka jang heibat, hingga ia melepas| disoesoen oleh toean, Abdoellah Loebis
Hulpbrievenbus
di Belawan.
djiwa jang penghabisan.
sebagai Directeur dan disjahkan oleh
Tiga orang penompang motor itoe beBerhoeboeng dengan djaoeh perantaraan
Commissarissen dan adviseur.
roleh loeka-loeka heibat.
Hulppostkantoor jang di Belawan, dengan
Pa
Dalam
jaarverslag itoelah kita melihat Oceaanhaven, maka dekat loods 18, soedah

Ketoepat asing.

dengan

matan dan nama baiknja leden Volksraad

1930, waktoenja berboeka dari poekoel
Hal itoe, kita ketahoei sesoedahnja kita 6.30 menit pagi, dan dari poekoc!
2 tengah
— sebagai — aandeelhouder — memeriksai hari sampai poekoel 3.15 menit petang.

roepa-roepa tjela dan nista serta toedoehDeli-Bioscoop.
toedoehan
boesoek terhadap kepada kita
Moelai
malam
ini
dan
malam
berikoet|
Dari bermoela soedah kita katakan :
semoea
jang sekarang djadi promotors
nja
satoe
programma
baroe
da
film
semoedah-moedah pekerdjaan, ialah menbitjara ada dipertoendjoekkan dipanggoeng di Sinar Deli. Jaarverslag itoe akan
tjari-tjari kesalahan orang lain.
ioemoemkan
nanti dalam Jaarlijksch
ng
Dan, kebenaran itoe tidak kemana per- »Deli-Bioscoop“.
Alg.
Aandeelhoudersvergadering
“jarikat
Kita
pertjaja,
film
“ini
akan
mendapat
ginja.
'apanoeli jang bakal dilakoekan pada 27
sijmpathie dari "penonton sebagai djoega
Ada baiknja kita bisikkah ketelinga tocan ditanah Djawa, sehingga banjak jang April dihadap ini. Konon verslag itoe ditjetak mendjadi boekoejang bakal dibagiParada Harahap:
,,kalau kita di Deli tidak kebagian tempat.
bagikan kepada aandeelhouders jang hadir
Kita
perselakan
pembatja
memeriksai
membatja toelisan toean, kita semoeanja
dalam
vergadering. Dengan begitoe maka
pada
advertenti:nja
ini
hari.
- tersenjoem, sebab kita kenal toean dari
keboesoekan-keboesoekan
j. dilemparkan
—0—
loear sampai kedalam".

Rasia
'achirnja

bang,

im-

Langkat poenja

tjorot sekali, sedang

—0—
djiwanja.
Justititie menghoeVriendschappelijke wedstrijd.
Didekat onderneming Pantoan, PemaPihak-pihak jang meminta dengan kekoem denda f 50,—
Pada hari Senin, 21 April j.a.d. ditanah
tang
Siantar, kemarin
doeloe, telah ras itoe kita sabari,
Sebagai socdah dikabarkan bahwa tocan lapang Hakkastraat, akan dilansoengkan
terdjadi sogatoe pelanggaran motor de-|
Kejakinan kita, ialah: selisih kita sesaBurghart
redacteur
De Critiek dikota vrienschappelijke wedsrijd antara V.O.P.
|Ima kita itoe, achirnja akan meroegikan
ngan motor.
panoeli, sebab beberapa tindakannja meroegikan aandeelhouders.

Tidak apa! kalau dia memperlihatkan

kedoengoean” boekan merendahkan
Journalistiek, tetapi mempertinggi.
...
.
Dengan ,,memindahkan” satoe goenoeng kegoenoeng lain, beloem tjoekoep

aliassi Singa, poen tidak toeroet, hingga
keadaan pertandingan sama berimbang.
Padahal selama ini D.S.V. ada paling

Sport, atau Horas dan Chinees
Sport.
kereta
Melihat perdjalanan pertandingan, be-

diroemahnja. Kedapatanlah 6 lagi
angin jang berasal dari tjoerian.

panoeli, beserta

Langkat Sport tidak mempoenjai invaller,jang tanggoeh seperti Slangeni
karena dischorst tiga kali ape Pa

itoe laloe ditangkap ketika itoe djoega. Medan
Kemoedian dilakoekan penggeledahan

En toch beliau leider.

Tatkala Sinar Deli akan diterbitkan,
la mengakoe kepada Politie, bahwa
ada orang menjangka, bahwa soerat kabar ia telah mentjoeri kereta angin dibebeak
melabr
ini akan dipergoenakan oentoek
pada soeatoe daerah da- Abdoellah Loebis, Directeur Sjarikat Ta- rapa tempat di Soematera Timoer.

traat.

itoe, sebenarnja an-

'

diri sendiri, dipergoenakan

ada terselit perkataan ,,territorialiteit" jang didjelaskan ma'nanja didalamtanda koeroeng ,,pemerintahan lain",
sebenarnja dalam copij tertoelis ,,soeatoe
pemerintah jang mempoenjai hak menga-

kot—djika dibandingkan dengan Mos-

soerat minggoeannja

Loebis.

#

ye

Memperbaiki kesalahan.

,
Pentjoeri kereta angin.
? sekali "kedapatan.

Chasoemat Abdoellah

— Oentoek melepaskan sakit hati dan

Goenoeng ,djalan-djalan".
Dalam Bintang Hindia
— soerat

iminggoean jang paling
nesia,—dimoeat tiga

Dendam

ini sebenarnja, itoe soedah pada tempatnja,

tetapi ini hanja chabar jang dihisap dari
oedjoeng djari. Bagaimanakah nanti, dji

Maatschappij assurantie itoe tidak terima
dengan perchabaran ini, karena ini adalah sebagai memboesoekkan nama baik
Maatschappij assurantie terseboet.
Saja harap ,,pembatoe" itoe insjaf, dan
soeka tjaboet toelisannja itoe.

Seorang
pit

craeni

assurantie.

Pedactie sendiri sebenarnja amat semwaktoenja akan menjelidiki barang

sesoeatoe, jang djaoch dari kantoor kita.
Hingga Cerrespondent kita, kita harap

perlindoengi kepoenjaan bersama. Kita ti- sekalian orang jang toeroet membantoe Deratdiata menjampaikan sesoeatoe kaar.
ada boleh membiarkan, ditengah tengah maksoed ini.
kota jang seramai ini, mata kita disoengDalamnja diseboetkan, bahwa Rubber @Dengan senang kita moeatkan keteralapkan.
planterscomite meminta kepada Landbouw ngan diatas, soepaja djangan meroegikan
Syndicaat boeat melakoekan penjelidikan sesocatoe pihak.
Red. Sin. Deli.
Besok kita moelai memboekakan raha- tentang perhentian menjadap getah dalam
sia itoe, Pembatja bersabarlah menoeng- boelan Mei, tetapi Landbouw Syndicaat
goc.
mempoenjai pendapat, bahwa dengan memBoekti hitam diatas poctih.
perbandingkan keadaan sekarang sangatlah soesahnja memboeat penjelidikan jang
—0—
semporna, sehingga bestuur mengehendaki
Motor Samsoe.

Chabar | Kawat.

INDONESIA

(Correspondent -S.D.)
Kemaren pagi pengakoean dengan memoetoeskan bahwa
Sekiranja peroesahaan karet distop, tesegala perdjandjian itoe hanja dapat dilaWaktoe tidak ada satoe orang jang nam- tapi bagi pendoedoek jang tiga kampoeng tanggal 16 dezer satoe auto B.K. jang koekan dengan djalan adil.
'Aneta Radio.
Ppaknja bersenang hati semoeanja toendoek terseboet, kita rasa tidaklah akan djadi datangnja dari djoeroesan Siantar, berPertjobaan menjadap soedah dibenarGanggoean
hebat
dari
tikoes.
henti
didekat
Padjak
Ikan
Teb.
Tinggi.
amat bagi penghidoepan
ada jang mengelocarkan air mata terke- menjoesahkan
kan seberapa jang kekoerangan pada wakMotor
itoe
membongkar
beberapa
potong
Bandoeng,
16
April.
Dari
Koepang
disana, kalau padi sawah telah
"nang kepada bapak jang soedah me- ra'jat
toe menghentikan penjadapan itoe. Hal
barang, dan djoega ada satoe karoeng
orang
kabarkan
kepada
A.
I.
D.
bahwa
mengeloearkan hasil jang bagoes.
ninggal.
ini akan dipoetoeskan oleh satoe commis- landschap Amfoa dapat serangan hebat
goni.
Disini
patoet
kita
katakan,
bahwa
ra'sie dibawah pimpinan toean Bernard dan
“ Oedara dikalangan Ministerie sekarang
beroentoeng.
Didekat motor itoe berhenti, tidak be- jang mendjadi ledennja ialah toean-toean dari tikoes. Djagoeng dan padi diroesakkembali tedoeh, tapi satoe kedjadian jang jat disana ada sedikit
—G—
kannja semoea. Bestuur soedah mengarapa djaoeh dari sitoe berdiri beberapa orang Price mr. De Visser.
" mengajankan Mesir, lalah: Abdul Aziz
toer pertolongan boeat menghindarkan
Lain
loeboek,
lain
ikannja.
oppas politie. Sebab samsoe ada sa' Fahmy Basja, Hakim tinggi di Mesir, soekelaparan.
Kemarin
doeloe
tanggal
15
dezer,
setoe minoeman jang berbaoe keras, agak“dah poela minta berenti. Tjerita orang
lezing

dihadapan

makam

banjak kerna dia merasai
““adilan

dalam

pemerintahan

sadja boleh djadi, kita

| mengatakan

Mesir

marhoem

ini.

koerang

ke- orang Indonesier

Mesir. Apa

djangan

gopoh

masih djelek. Ma'loem

Mesir bar6e toekar pakaian, tentoe banjak

koerang memantaskan. Mottie Mesir:
“Biar lambat asal selamat. Tidak soeka

“ Mesir bawa sijsteem Amanullah semoeanja

(maoe

tjara America sedang beloem ma-

nama T.

telah

diha-

dapkan kemoeka pengadilan Landgerecht
Teb. Tinggi,
sebab dipersalahkan
menoenggang lereng 2 orang.

Landrechter tanja :
»Kamoe jang bernama
Pesakitan

djawab:

T.?“

,ja.“

Nah, een en halve pop, kata voorzitter
Di Medan sampai 3 orang boleh
melajang dengan

lereng.

nja

baoe

politie tadi.

itoe

terlintas kehidoeng

oppas

SPORT.

Weltevreden,

Tidak antara lama sesoedah

16 April. Vergadering

ji

itoe, politie datang dan menggeledah ba- Competitie jang hebat tapi koerang ramai. berlakoe dalam doea hari ini jang iso?
dahi tahadi, mempertanggoehkan segala”
rang-barang terseboet.
Politie telah beroentoeng, dapat metentang kenaikan pengKemarin sore dilapangan Hakkastraat kepoetoesan
nangkap 2 kaleng samsoe gelap jang kembali dilansoengkan pertandingan Com- hasilan negeri, sampai boelan- Mei, dis”
termasoek kedalam satoe karoeng goni. petitie O.S.V.B. le klasse, antara doea babkan perhitoengan-perhitoengan pendaBersama dengan pembawanja seorang Tionghoa, samsoe itoe dibawa kekantor po-

litie disana.

djempolan club Europa, jaitoe D.S.V. dengan
Langkat Sport (Planter), jang ber-

achir katja mata alias 0—0,

patan jang dilakoekan dengan hemat

te-

tapi mesti djoega dipertimbangkan kepada
minister,

Holl. Ini. Onderwijs

H.L.S.

Moelai hari 17 April sampai 22 April '30

Commissie.

akan

Dipertoendjoekkan

lenjap.

Betawi, 16 April. Aneta dapat kabar,
bahwa Departement van Onderwijs men-

lama ditoenggoe

Ini. Onderwijs

Commissie boeat

mema-

kepada

Regee-

ring boeat memberikan peroebahan pada
segala systeem peladjaran Barat jang diberikan kepada Boemipoetera sekarang.
1 Juli 1931, sehingga

mesti dibitjarakan dalam

Satoe

Volksraad sebe-

loemnja tanggal 1 Juli terseboet.

ada

Hollandsche Inlandsche School jang ada
sekajang akan dimatikan dengan perlahanlahin. Maksoednja peroebahan itoe mem-

berbitjara

berwarna.

jang

Dengan

Norma

locar biasa kebagoesannja, penveh

dengan

hoofdrol:

Terris.

dan

J. Harold

Murray

Kedoeanja toekang njanji jang "terkenal di Brodway, jang mana
soearanja jang bagoes itoe kedengaran dalam ini film.
Selain dari tjeritanja jang menarik hati, banjak pemandangan
loear biasa dari paksan-pakean, diatas Toneel dengan tenda-teniia

bawa faedah lebih besar dari pada H.I.S.
sekarang, disebabkan menoeroet pemeriksaan commissie itoe djoemlah moerid H.
LS. jang madjoe tidak seberapa banjak.
Niatan baroe itoe dimaksoed poela akan
mendirikan sekolah standard jang mempoenjai enam kelas hingga dengan sebab peladjaran jang diberikan disitoe dipakaikan

baroe.

Soenggoeh

menjenangkan,

Kalau tida menonton
tentoe menjesal selamanja.

dan

meriangkan

dengar

ini

dan

memoeaskan

film jang amat

nanti
jang
jang

hati

penting

suedah

-

11 Bagian.

bahasa anak negeri, maka samalah tingginja dengan keadaan sekolah anak negeri

Dalam rantjangan baroe ini dimaksoed

film

Njanjian, Dangsa serta Muziek jang amat Merdoe, terkarang oleh OSCAR
STRAUS.
Satoe tjerita kedjadian di kota Weenen, jang sebahagian besar

perkara itoe

di-Europa
Barat.
Soedah tentoe sahadja maksoed ini dapat
diteroeskan hanja dalam
daerah-daerah
jang peil economienja bersetoedjoe dengan
kemadjoean peradabannja, hingga sekolah
seperti itoe sepadan kepada pendoedoeknja.

soedah begitoe

baroe datang.

All Singing, Dancing, and Talking Song Romance.

Djikalau Regeering bersetoedjoe dengan ini, peroebahan itoe akan berlakoe

pada

berbitjara jang speciaal dari FOX,

»Married in Hollywood"

dapat djalan dari conclusie-conclusie Holl.
djoekan voorstel-voorstel

film

oleh penonton'"sekarang

Lebih

11 Bagian.

doeloe

dikasi film

Awas,

Balcon
51

£'.

Extra

Harga

jang djoega

Tempat,

3.60 Stalles F .2.40 Klas I. F.

Pertuendjoekan

pertama

berbitjara.

poekoel

7

Awas.

1.20 Klas 2. F. 0.75.
(Inc. Belasting.)

—

dan kedoea

9.30.

tentoe

bertambah

baik

hasilnja

Bioscoop

Betawi, 16 April. Aneta mendapat
kabar berhoeboeng dengan penoekaran
oeang sekolah dengan belasting pendidikan, maka Departement van Onderwijs
mengoempoelkan keterangan - keterangan
jang perloe tentang keadaan dinegeri lain,
dan diharap dalam tahoen ini djoega akan
selesai. Departement van Financieel dalam principe tidak berkeberatan atas pe-

noekaran itoe.

Awas !
Moelai
bon di

Grundschule

jang

Oostkust,

sekarang
kita

belasting pendidikan,

tara Onderwijswet

dalam

gambar) seavaiin compleet sama

lampoe

Elcctriesnja.

Filmnja disediakan jang
Pembajaran

dan

auto

Pasar

lain - lain.

toean

jangan

merasa

berikan

serang

Lampoe
Keterangan

Band

(komedi

Tanjalah

Tocan

hendak

membeli

Makaustraat (dibelakang
Telefoon

No.

491

—

Kita.

bisa bikin baroe.
atas djaminan

oleh

40000000000000
1S

SAROENG

jang toelen ?! IM

SAROENG SAMARINDA dan BOEGIS JANG TOELEN.
Hanja dapat pada:

ma

V.

G. BOORHAN

Kita poenja
ditenoen sendiri

'eng sepenoehnja
toelen.

sa

saruci

ran dengan pertjoema didjalankan bersa- P

berniatjam

roepa

gandaria,

chocolade,

seperti:

postih

hitam,

dan

copy,

blnuw,

oemoe,

CART

AUTO

seperti

f 500.- danf 600.-

Saroeng

Beegis
f4-

pakaian
f10.-f

Boegis

boeat

Saroeng

Shanghai

no. 1: af

Boeat didjoeal lagi:
diatas djoega no. 1: perkodi

f 250- f 300.-

oemaoe,

perkodi: f 65.- f 170.- f

Bioscoop)

tetapi karena banjak persediaan jang mesti

ditjoekoepi maka peroebahan itoe baroelah
dapat dilakoekan

selama tahoen 1932.

Adat orang Sumatra .Roepanja
15- f 20,- dan f 35.sal lagi:

Roepania

10.- f 250.-

hitam

f 400.- dan

»).

PRIX

RIDGE

baroe

dari

VERGUNNING

SENDJATA
LEKAS
Keloearan

'

Selakan

Toean-tocan

Il

mengoendjoengi

AIER
Boekit

PANAS
Pajoeng

3 Km. dari Station Boekit
Toewa.
7 Ii

AA—manananann
enam
amaEagen Iangeal ape

PUBLIEK MEDAN Jih,!
Kalau toean-tocan

-

datang plcsier

nonton Carnival Shows ada membawak Kereta Angin, simpankanlah Ke-

reta

Angin itoe pada:

Persimpanan

Speda

Merk ,SENANG”
Pada tempat ini selain Standnja
Ineas, poen pendjagaan diatoer dengan baik.
Pembajaran tiap-tiap Speda tjoema f 0.10.—
Pendjagaan

»

|

ditentoekan

poekoel 12 malam.

sampai

15.-

f 180.- f 200.-

—

Persediain

10-f

hitam dan

atru

oemoe,

f 600.-

Kita menoenggoe pesanan pertjobaan jang lekas dan diminta djargan loepa
tocan-tocan toeliskan dengan menoeroet harga jang terseboet di SINAR DELI.
Langganan SETIA harga dan pembajaran boleh berdamai. MM

Medan

berlakoe di-Indonesia dalam tahoen 1931,

hidjau,

faii-lain.

Harga boeat pakain:

ELEY
"GRAND

jang

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

Zeeland seka-

ma-sama dengan perintah beladjar.
Diharapkan bahwa hal itoe akan bisa

|—

TOKO SAROENG TENOENAN ASLI
Passarsiraat 79—81
MAKASSAR
Post Box 72.

lian sekolah rendah tidak membajar.
Di Ceijlon sekolah anak negeri
tidak
membajar, tetapi sekolah Inggeris membajar.
Dari pemeriksaan ternjata, bahwapada
sekahiah negeri, jang memberikan peladja-

kita.

keterangan !!

Saroeng Samarinda dari soetera
f 20.- f 27.50 dan f 35.—

& Co.
Royal

Land ?

mengerti,

Tjoraknja teratoer dengan pantas den memaniskan pada pemandangan, monoeroet kesovkaan didjams
sekarang5 kleurnja

tanja sama :

merk : THONG

pocnja

tiada

seteroesnja.

BIOSCOOP ONDERNEMING

1928

kita

00060000900004
IE

jang

Memperbarsei

kita poenja kerdja

15

Diperbaiki

toean

pada

Specialiteit

boeroek

Selamanja

REPARATIE

memperbaiki

dan

Itoelah

Electrisch boeat keperloean
boleh

dengan

oentoek

Memperbaiki

Malam.

Gemeente-Gemeente djalankan poela belasting pendidikan itoe. Pada sekolahsekolah Gouvernement ocang — sekolah
itoe tidak ditjaboet.
Nieuw

Apa

Saroeng

melarang penagihan ocang sekolah.
Di Siam, pada sekolah-sekolah rendah-

Di Australie dan

Soedah

kotjak-kotjak dan ramai.

Dan djoega ada mempersewakan: VRACHT

Hakkastr.)

Telafoon No. (525.

direken paling moerah atau boleh berdamai.

semen-

tahoen

kebon-ke-

,.Bioscoop”

Di Inggeris dalam kebanjakan Gemcente
dilakoekan

oentoek keperlocan
adakan

empat

tahoen
itoe sama sekali tidak membajar,
tetapi sekolah j. lebih tinggi tidak bebas
dari bajaran.
Beberapa
negeri di Djerman menge-'
nakan belasting sekolah.

dari

Awas !!
soedah

Kepoetoesan
sementaradari
pemeriksaan
tentang keadaan dinegeri loearan
adalah
di Perantjis sedjak tahoen 1881
Volksschool
jang berkelas enam itoe ti- |
dak membajar oeang sekolah: di Djerman

sekolah

Onderneming

27

MEDAN

A5 TA

djalannja,

akan diperoleh. Itoelah jang diharapkan.
Belast ng pendidikan.
Pengganti
oeang
sekolah.

(Dioedjogng

AG

djoega akan memberikan peladjaran bahasa
Belanda lebih loeas dari pada dasar pedjaran jang didapat sekarang,
sebagaimana
djoega
ditjita-tjita oleh
Boedi
Oetomo dan lain-lainnja. Bertambah baik

Shanghaistraat

00000000000000000000000000

dari

:

Rapport

m-» DELI-BIOSCOOI

.

ertambah loeas, sebab itoe penjoentikan
diloeaskan.

1

penjakit tjatjar dikeliling Betawi soldah

(o00000000000000 00000000000004
Weefit Tyre Rerubbering Co.

e

Weiltevreden, 16 April. Mendjangkihnja

515 56 | 4 6 66600000000 000060000000000000

Penjakit tjatjar dikeliling Betawi. |/

DISEDIAKAN
fabriek:

Amerika

API

-

Kh

dan barang klontong

ASIE
Speorstraat Oedjoeng

Ihandelaar oz ko

& Telelagaado, 69 |)"
@edia

dideat

ogptoek

roepa-roepa

pgekakas roemah

Fe
'gapoke!

zi

meranti 3
Kassau, |

ement, Batoe merah, Kapoer

sehatan

mata

dengan

ongkos

ta'

tdfg, kapoer goni, kapoer kaleng, minjak
€, dan selengkapnja ditanggoeng Sedia

keloear

oesah

tidak

perkakas mendirikan roemah-roemah.
datang membeli kepada
alau sadja

oeang.

klontong.

- barang
barang

sedia

Djoega

Keoentoengan

toean
- toean

pertjoema.

Boleh toekar katja jang
tjotjok
lagi
dengan

Boeat

8
beli banjak

dengan

Menoenggoe

IX

kan satoe persen dari sate boengkoes

barang

OBAT KRAMAS (Tioetji ramboet) kepada toean-toean jang berlangganan Abon-

plekat,

|

Odeon.

seperti

.

saroeng

Lg

.

:
"samarinda,

terboesj, tjapal,

enz :

ada

dan
@

jang

WAHID :
Kleermaker Balistraat No. 6.
e
Telefoon No. 1426 -o- Medan
- Deli. e

batikhandel

boleh tjoba bikin pakean sama @
ini

adres

jang

soedab

terkenal:

ABDUL

potonyannja

bagoes serta pas
menoeroet

model

adres

Ditanggoeng

»
0
0
»
?

dan kemacean orang zaman sek arang dan sedia kain-kain,
$
Diloear kota Medan kita bisa ?

Sehat

noem

»
£
g
£0
ec
G
&3

g SREPARATIE ATELIER:
mu
ME
naa

10

s T
& Aa
Tx
S

s

Mesin

,

2

3
a

3
3 A
A &

Kaoem sport!

1

dengan

senang

hati.

Graphotipe,

Addressograph

Batjalah ! !

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

voetbal

dan

oentoek

kniedekker

jang kita sediakan

toean - togan

Toenggangiah
Motorfiets
merk
NEW HUDSON dan MATCH-

Ng

banjak dan sedikit, kami terima

Toelis,

Pa

$

rembours.

555

Gramophon en Edison Dick. (met electrische
kracht of Zonder) enz
Rool (getah) Mesin Toclis jutg toea bisa
dibikin
kembali baroe.
Didalam Afdeeling
Lal Inn
Pd NAN INK
Oostkust van Sumatra bisa terima Abonnemeat
boeat membersihkan dan memperbaiki Mesin
Toelis,
N. B. Djoeal dan beli Mesin Toelis 2de
hands, sekarang sedia djoeal Mesin Toeiis 2de
hands merken, REMINGTON, ROYAL, OLIVER, LINDET
DRONA, EDIAL dan
Machine Giling padi, Kita kasih Grantie satoe
tahoen, Lijst Mentijp 1 djari beladjar sendiri
karangan OK. M.D. Gamboes harga F 1.20.—
| 'Tocan-tocan datanglah persaksikan sendiri
Mesin Toelisnja harga boleh berdame
IN |
Adres
LP DAN TNI TIAPra
, ANN
PINAl
P 1B.
| K BAROEMOMOEN,
Oudemarkst
EN, Oudemar
r. No.No. 59 Medan
kstr.

Pakailah

LESS jang toean
kebagoesannja.

apabila

tocan

pakai,

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

segala motor dan pendjoeal

arlodji merk Roskoph

jang toelen.

Tjarilah . kita poenja adres:

Oemoer djadi bertambah
Redjeki djadi moerah.

#

HAN

Oudemarktstraat 53,

SENG & Co.
.

Telefoon 755 Medan.

mi-

TERMASJHOER

3 X se-

hingga

hari 1 glas se-

JOLAH

beloem makan.

Ketjap

)

SEMENDJAK

TAFEL

Perhatikanlah

3
Xx

TAHOEN

1898

hari ini memberi kepoeasan dan kegembiraan
dalam roemah tangga jalah:

japan

SOJA

jang

No.

1.

tjap dan merknja:

Anggoer
Obat

tjap

BOELAN.

1

2

Bergoena

.

bagi lelaki

Min

—0—

BISA DAPAT

Berfaedah

BELI

eminem
bagi

DIMANA-MANA.

Hoofddepot:

POO
Telefoon

THAI

FOO

SENG KIE - Dispensary

No. 789, Postbox No.

80 LUITENANTS WEG
MEDAN

perempoean

114, Kesawan

No. 61, Medan.

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

Ada djoeal ANTICONOL,

obat sakit kentjing.
40

|

soedah ketahoei

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

dan segar

Tjoema

z

£

Pesenan

0
»
Menoenggoe dengan hormat.
»
60
0
00000000000400 ?
kirim dengan

Courant.

Prys Courant di kirim Graties.

'Adres

kosong,

haloesan

omong

batik

Boekannja

eNaN

Inilah

000000000000000000000

Te 01010

:erk H. ABDULHAMID

c.—.umuoamam

kasaran

36

dan

Medan.

kain

-

matjam

89 Wilhelminastraat

5

Mandailing

riboean
menjediakan

T

De Nieuwe

Kwaliteit dan bagoes, lekas bikin perhoeboengan pada kita poenja Fierma. Kita kasi djoega dengan ansoeran (Huurkoop) seperti

hormat.

dan njonja-njonja dengan hormat,
Modern Coiffeur,

.en

Lebih djaoeh, kalau tocan ingin hendak mempoenjai barang

nement kepada kita jaitoe 1 boelan 2 kali
pangkas dan 2 kali tjoekoer — F. 1.50,

AMA

De Telegraaf. — De Maasbode — De Haagsche Courant.
Residentiebode.
Het Vaderland.
Het Haagsche Volk.

B. BAROEMOEN van WELTEVREDEN. me
.
Lain

.

kasi poedjian, Ultra-

dari segala soerat Chabar Be-

Pa
An

Boeat menjenangkan langganan kita!
kita adaMoelai ini hari dan seteroesnja

berdamei

tidak oesah

puedjian

De Avondpost.

35

dan kalau menghendaki lain peratoeran

Maartha,

dapat

landa seperti :

boleh

000000000000000
!5—.c... Ba
|

boleh

phon, tjoekoep

- toean.
bagi toean

besar

69

Harga 1 boengkoes KRAMAS F. 0.15
Menoenggoe kedatangan tocan-tocan

Veer nja,
Ultraphon,

kita kasi rabat jang pantas.

kita, pestilah moedalnja roemah mendjadi
enteng dan perkakasnja semoea dari kajoe
jang baik belaka,
-Harga selamanja melawan!!
Menoenggoe dengan hormat:

.

Teroetama Gramaphoon merk Odeon dan Plaat dari segala lagoe.
Atas segala permintaan dari kita poenja langganan sekarang
kita terpaksa mentjari merk jang lebih bagoes dan terkenal
jaitoe: Ultraphon jang termashoer antero Doenia.
Ultraphon, Gbr: -Maartha & Co. sekarang berani mendjamin (Grantie) atas kekoeatan mesinnja teroetama dari perkara

Sanggoep periksa katja mata jang tjotjok oentoek ke-

kajoe (Lu.

seperti:

Tandjoeng
Balai,
/Tiang kajoe laoet,

Moelai dari boelam February 1930. Kita poenja Firma terseboet mendjocal
segala barang dengan Huurkoop, 5 dan 10
kali ansoeran.

3— MEDAN
& Co, "iistaatkatjaNo mata.
TJIN“ TONG
Menjediakan segala roepa

,

Medan,

& Co.

Ambonstraat' 12 Telefoon 1154.

ARI

« MOFE

Gebroeders A. M, MAARTHA

TOKO KATJA MATA

h1, te ni £

g

dengan hormat,
KOMAI

86 Luitenani

Medan 2

Teletoon ND: 666.

,

SinahD

dengan colleganja tampaknja

akan men-

dapat socara bagoes, tetapi mereka

laloe pendiam.

Pembitjaraan

dioelangi pada tanggal 16

ter-

itoc akan

April di

De-

partement Oeroesan Loear Negeri moelai
poekoel tengah doea belas.
Oeroesan perdjandjian antara Inggeris
dengan Egijpte njata terang terlaloc koe-

terboekti pembitjaraa itoe dimoelai
No. 40 Chamis 17 April 1930 —18 Zoel'kaedah 1348 ' Tahoen ke I soet,
dari poekoel 5 sore. dan. baroelah poekoel tengah lima

“Lembar

kedoea.

. Chabar

lagi, jaitoe
menjebabkan

NEGERI-BELANDA.

akan

menaikkan

harga

auto-auto

Perantjis.

Aneta Radio. INDIA.
Penerbangan

sekali seminggoe Holland—
Indonesia.

Bertambah

sekali seminggoe

penerbangan

oentoek

koesoet.

Secretaris

Den Haag, 15 April. Kon. Ned. Luchtaan
vaart Mij, soedah memoelai persedi

ke-Indonesia jang dimoelai kira-kira dalam

dibabisi

dengan

setelah punten-punten jang
terdapatnja persetoedjoean

PEKERDJAAN TJEPAT DAN RAPI, HARGA MELAWAN
MEJIN BAROE DAN PERKAKAS BAROE BOLH TJOBA
DAN SELAMANYA SEDIA BERMATJAM? KERTAS DAN
PERABOT-PERABOT KEPERLOEAN BOFAT KANTOR

itoe diserahkan kepada Kabinet. Ketjoeali Henderson, maka Passfield, Sir Percy
Loraine, Lord Thomson, Tom Shaw,
chef Departement Buitenlandschezaken

Kawat
tidak

pagi

pauze 2 djam sadja bocat makan.
Sore ini pembitjaraan itoe dioelangi

Gandhi

ditangkap.
Bombay, 15 April. Mahadev Desai,
Secretaris prive dari Gandhi, jang tinggal
dibelakango ntoek mendjaga sekolah ting-

RUBBERSTEMPELFABRIIK, BOEKHANDEL BINDERU - TELEFOON 1300

DRUKKERI) PERTJA TIMOER - MEDAN

dan ambtenaren
toeroet djoega dalam
pembitjaraan itoe sampai tengah malam.
Menoeroet oedjar soerat-Soerat kabar,

|

orang-orang Egypte menoentoet haknja
di Sudan jang menjebabkan koesoetnja
pembitjaraan.

“0

GA

GE

Gu

GR

dari Gandhi, soedah ditangkap di
Ahmed.bad.
boeah
10
dan
terbang
30 orang djoeroe
Mempertahankan
mesin oedara, diantara mana3 boeah dari
koeali-koeali gapadanja akan selesai diperboeat pada awal
ram.
tahoen 1932.— Mesin Fokker jang baroe
Navsari.
15
April. Dalam soeatoe
peri
memaka
dan
ini beratnja9.000 K.G.
perpidazow
Wrhadap
kepada orang-orang
golf.
lange
an
korte-d
dengan
kakas radio
mesti ditjoba lebih doesoen

oedara itoe

doeloe, karena itoe kira-kira boelan Mei akan
meneroeskan peme-

akan ditimbang

1931

sanan-pemesanan.

»slhi

satoc

menerangkan

»'atan baroe

dengan tidak
ra kekerasan

hari

PEN en PENCIL ada satoe-satoe fabriek
jang paling toea di Amerika. Meskisoen,
orang-orang djarang sekali menampak
advertentie of reclamenja, tapi toch orangorang kenal baik dan tidak loepa pada

ini

setjara tenang

CONKLIN.

«lakoekan perlawanan tja-

Apalagi sekarang dengan

Ia membangkitk.in perasaan orang-orang
Moeatan Fokker model baroe ini ada
kampoeng soepsj1 mempertahankan de6000 K.G.
Kon. Ned. Luchtvaart Maatschappy ngan djiwanja ats koeali-koeali garam

CONKLIN

Indonesia, | j

djoeroesan

menimbang

boeat

moto-motor

300 H.P. Wright

motor-motor Tikan akan diganti dengan

goena me-

dipergoenakau mereka oentoek mek garam, Can djangan kasih pada
politie bocat m
gangnja. Ia menerang-

nambah kekoeatan boeat naik.

Den Haag, 15 April. Soerat kabar garam itoe.
Pemogokan oem sem soedah dilakoekan
Donieres Nouvelles
minggoean
diseloeroeh
Calcuita sebagai protest atas
soedah
jang
ijk
menjesali pada Frankr
i
hoekoeman
Jawaharlal
Nehru. Studenten
soenga
an
oeroes
dalam
tjampoer tangan
itoc dan meminta poelasatoe berdjandjian.
Millionnair Belanda.

boeat demonstratie,

hingga

ta- api terbakar. Politie memakai auto berlapis wadja ditempat-tempat jang berbahaja.
Keadaan ada menggemparkan danmedjoemdari
,
mempoenjai kekajaan 19.21”
seda,
ngerikan.
Belan
ri
dinege
an
lah segala kekaja
Toedjoeh orang politie bangsa Europa
dang dalam tahoen 1923/1924 tjoema badan 10 orang kalasi mendapat loeka dalam
roe 946 orang.
orang Sikh, dimana orang(Djadi bertambah dalam tempoh 4 ta- perkampoengan
milorang
barisan
pompa
kebakaran jang teorang
333
ini
angan
hoen jang belak
lionnair. Tjoba bandingkan dengan poe- ngah kerdja memadamkan api gerobaktera Indonesia, berapa orangkah million- gerobak jang terbakar itoe, dihoedjani
hebat
ndir? Orang Belanda dalam 4 tahoen sa- dengan batoe. Satoe perkelahian

di Noord-Calcutta,

hingga9

orang”terpaksa dibawa keroemah sakit.
Chabar jang beloem pesti mengatakan
Restrictie penangkapan ikan.
Den Haag, 15 April. Dari Berlijn di- bahasa mereka itoe kena tembak dengan
kabarkan, bahwa Economische Commis- sendjata api.
Seorang njonja Eropah jang doedoek
sie dari Volkenbond, jang terdiri dari
oetoesan-oetoesan Inggeris, Djerman, Ne- mengenderai motorfiets menoedjoe kota
derland, Denemarken dan Noorwegen, dilempari orang banjak dengan batoe dan

lionnair. Insjaflah! Red: S. D.)

menimbang menghentikan penangkapan dipaksa menjerahkan motorfietsnja serta
ikan boeat doea tahoen di Noordzee disoeroeh melarikan diri oentoek melinoentoek memperbaiki daerah-daerah
soepaja banjak ikannja.

Kon. Aardrijkskundig Genootschap.

itoe| doengkan

djiwanja.

rtoemah sakit dengan

Ia terpaksa

masoek

sebab loekaj. hebat.

Dalam perkampoengan orang-orang Sikh
ada
terdjadi keroesoehan jang hebat deDen
ningsberger soedah diangkat djadi lid ngan penjerangan-penjerangan. DjalanKon. Aardrijkskundig djalan penoeh dengan batoe bata dan pedari
bestuur
Genootschap (Perhimpoenan orang-orang tjah-petjahan sendjata.
Keadaan paling baahli ilmoe boemi)

Dr. J. C.

15 April.

Haag,

ternama.

Ko-

bisa dapat: bajar ansoeran

|

Pit Seng-Medan.

Toko Auw

Mb

hoen 1928-1929 ada 1279 orang, dengan

dja bertambah bilangannja 333 orangk mil- terdjadi

per stuk.

PADA

dalam

Belanda

millionnair

f 50.—

sampai

diantero toko-toko of Boekhandel jang

menghalangi

Den Haag, 15 April. Menoeroet tja- perdjalanan dan menghambat perdjalanan
tetan Centraalbureau boeat Statistiek, kereta api. Doea bocah gerobak kereta

djoemlah

terdjoeal

CONKLIN

dan toekang-toekang penarik barang mem-

f 8.50

moelai

CONKLIN

Harga

— 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,

Gift Th-

Rotterdam.

Oeroesan soengai

Gun

Semoea orang tahoe, CONELIN '

boelan September 1932. Boeatitoe perloe gi

Mesin

Tn

TAN

boeat

toean
- toean

jang ternama.

pemasma

Pena

GG

&

gogosoosshot

nebsbsosobad

SANSEY&
KELIN

Co

&

Huttenbachstraat No. 6 Telefoon 271
Kesawan
No. 26 Telefoon 93

MEDAN
BATTERIJ

BNNNAN

Tjap ,,SANSEY

& Co.”

Api Terang sekali matjam ini gambar

Bisa simpan lebih satoe tahoen. Djoeal atau pakai sama sama senang

goes di Calcutta

PERANTIJIS.
,
Koetepoff dilarikan.

Calcutta, 15 April. Disini sekarang keadaan jang paling bagoes. Perdjalanan
Parijs, 15 April. Sebayai hasil darj soedah baik kembali. Auto-auto berlapis
prctest-protest jang berkali-kali dari am- wadja berdialan patrouille disepandjang
bassadeur
(gezant) Rus, hari ini soedah djalan-djalan.
keloear pemberi tahoean opsil, dalamnja
Gandhi president
dimoengkiri, bahwa waktoe Politie meIndisch
Congres.
lakoekan pengoesoetan pada siapa jang
Bombay, 15 April. Gandhi soedah
membawa lari Koetenoff, bahwa sangkaan diangkat mendjadi president Indische Nadjatoeh kepada ai1x negeri Sari seb oeah tionaal Congres,
selama Nehru dalam
Pemerentah jarg sresiaal.
pendjara.
Oeroesan p-usi en.

Parijs, 15 April. Satoe halangan besar boeat menetspkan
begrooting soedah
terdjadi disebabkan oeroesan 'perotbahan

dari pensioen-pensioen serdidoe jang dikehendaki

oleh

Kamer

perlahan-lahan.

soepaja

Kamer

dinaikkan

menolak

satoe

'amendement dari Bouyson oentoek menaikkan pensioen itoe teroes dengan 319 la-

wan 260 soeara.
toe amendement

TIONGKOK.
Keriboetan di Tiongkok.
Peking, 15 April. Pasoekan-pasoekan
Oetara soedah memasoeki provincie Shan-

toeng. Iboe kota Tsinanfu soedah diambil.

Pertoekaran pikiran dalam politiek teroes
berlakoe di Tayuyenfu antara fractie Kwo

Min

Tang

dengan

marschalk Yen Hsw

Regeering menerima sa- Shan oentoek pendirian satoe
jang

berisi

satoe

per- baroe di Peking,

Tiga commissie

djandjian jang baik.

Regeering

soedah beroeroesan de-

ngan: Politiek, diplomatiek dan financie.
Mengoeatkan watas Perantijs—Djerman.
Persediaan perang dikoeatkan di Chansi
Parijs, 15 April. Banjak Commentaar
berhoeboeng
dengan penjerangan pasoedalam pers atas niatan Perantjis hendak
kan-pasoekan
Kuo Min Choen dari Feng
mengirim
pasoekan-pasoekannja kewatas sebelah Timoer dari Perantjis. Peme- Yuh Siang j. hendak menoevijoe ke Hankau.
Seorang Eropah dilarikan.
tiksaan pasoekan jang sekarang dilaloe-

Peking, 15 April. Bandiet-bandiet soekan di-Rijvland, mendjadi sebagat penambah kekoeatan pasoekan-pasoekan di- dah menangkap seorang Canada -bernama

Belfort, Verdun dan Rheims, jang menje- C. A. Bridgman dan seorang pendeta
babkan disana lebih teratoer dalam tangsi2. Tionghoa di Changshow, 60 mijl disebeMereka kembali
Terdengar kabar, bahwa peratoeran ini lah hilir Chungking.
poelang
kesebelah
hoeloe
dengan mempendjagaan
sampai
keras
akan dipegang

diperwatasan

Perantjis dengan Djerman

-mendjadi koeat.
Parijs, 15 April. Kamer Perantjis soedah
menerima

baik

baroe

akan

soeatoe

mengenakan

peratoeran

tjoekai boeat

membawa

masoek

automobiel.

Peroesa-

keras

atoeran

itoe, sebab

kenaikan

haan-peroesahaan auto Amerika mempro-

3

dihitoeng 50?/, lebih dari tjoekai jang

soepaja mere-

Consul Inggeris di Ichang dan wakilwakil pembesar mengakoei akan dapat
segera dibebaskan. Bridgman soedah kawin dan datang di Tiongkok dalam ta-|/f
hoen 1912.
ROEPA? KABAR.
Perdjandjian Inggeris-Egijpte.

Conferentie malam.
Londen, 15 April. Pembitjaraan antadalam Kamer, ada dinjatakan, sehasil dari peratoeran tjoekai baroe ra Inggeris dan Egijpte malam ini dioela$
industrie.. Perantjis berdjandji ngi jang lamanja lebih doea djam, Nahas

Ja sekarang. Sewaktoe berlakoe

at n

kepadanja 200.000 dollar,

ka melepaskan tangkapannja.

auto amat tinggi.

tarief

bawa tangkapannja serta meminta dibajar

perde-

Dan Agent:

,OBAT

NJAMOEK"

STATION

Tjap

Boeroeng

Tjenderawasih.

HOTEL

Huttenbachstraat No. 6 B (Telefoon 271) MEDAN
5 menit dari Station, jang selamanja menjediakan kamar-kamar
jang bersih.
dari f 2.50
F4—

s5

IO4OOOEILLIS

Ongkos kamar

£

tikoes berdjalan-djalan,
berhias mas dan intan,
Heran kita tertjengang,
ditempat jang tidak lengang,
s'orang njonja dirampok orang,
didjalan raja sakian terang!

Berapa banjak Polisi,
lengkap berpedang besi,
ada didjalan ada ditangsi,
tidak ditakoeti pentjoeri!

Medan, Medan.
dollardand,
hajo, man!

bikin aman!
Kehilangan .

. orang.

Pada jang berwadjib di Padang diminta pertolongan boeat tolong tjarikan orang-orang jang terseboet. dibawah ini :

itoe mertoea, itoe mati lantaran ada tanda bekas
Satoe anak nama Naik oemoer 10 ta: 'beroentoeng tjoema dapat loeka enteng dike barang tadjam memotong lehernja, dan
hoen
asal dari Kota Tengah soekoe Goelantaran
itoe,
anaknja
Pesirad
tadi
jang
lanja, sebab dapat melarikan diri.
djadi
mantoenja
simati
telah
ditahan
dalam
tji
tinggal
dalam roemah familienja di Solal itoe soedah dikasi tahoe pada jang ber.
lok
jang
lari
dari roemah itoe kira- kira
preventief
itoe
bekoek
soedah
wadjib, jang sekarang
3
boelan
sampai
'kemari.
Sebabnja maka ia ditahan, lantaran lapenjerang dan pemeriksaan masih dilakoeAnak
itoe
mempoenjai
pengawakan
kinja simati ada mempoenjai seboeah keris
kan. (Het. Nieuws).
rendah,
badan
sedikit
gemoek,
warna
—0—
poesaka, disimpan didalam karoeng, jang
koelit
itam
manis,
gigi
tangging,
bahoe
ditaroehnja diatas loteng.
Bandjir besar 7 djiwa korbannja.
(poendak)
sebelah
kiri
atau
kanan
ada
Soeatoe ketika politie dapat soerat boeta
Pada tanggal 31. Maart jl. moelai
terlekat
satoetahi
lalat,
perdjalanan
dodjam 5 sore sampai djam 12 tengah jang bilang bahwa pemboenoehnja ja-lah
annja

sementara

anaknja

doekoen

jungan (maenggak).
malam di Semendo toeroen hoedjan jang orang jang poenja keris poesaka tadi. Oleh
Hasan, oemoer 15 tahoen anak dari
lebat sekali, dan mendatangkan keroegian sebab itoe, Politie geledah, ketahoean be- Nahoe gelar Radjo Sandam, soekoe Mejang besar pada pendoedoek. Sawah- toel itoe. keris ada dalam karoeng dan di- lajoe, negeri Tjoepak (Solok), lari dari
sawah dan perkeboenan djadi tenggelam simpam diloteng dengan ada tanda-tanda

dan hangoet, djoega djembatan-djembatan

roemah

bekas darah.

toeanja di Tjoepak

orang

terse-

TOKO: OBAT & AGENT MECCA. GANGERS
S.M.
55

PADANG

tidak

bisa kembali ketempatnja.
Lain dari korban
milik
pendoedoek,
djoegaada 7 djiwa jang mati keoeroek

dan darah itoe ada

tertitik dari

tanah dan batoe. Kamaroedin. begitoelah itoe.

namanja satoe pendoedoek

doesoen, ting-

pondoknja bersama

goer jang

terbawa

oleh

bandjir,

tidak

ada satoe poen jang terhindar. Pada Senen

pagi djam 8 baroe diketahoei oleh seorang
doesoen jang akan ambil boeah doerian,
bahoe ditempat itoe ada orang keoeroekan tanah, dan

ia lantas rapport

pada

pasirah Semendo jang dengan segera
koempoelkan pendoedoek pergi menoeloeng.
Ketika diperiksa betoel sadja itoe 7
orang semoeanja keoeroek tanah dan soedah tidak bernapas lagi, tjoema satoe

orang jang

tinggal

kelihatan

kepalanja.

Djam 4 sore itoe 7 mait baroe diangkat
dari oeroekannja, dan djam 11 malam

baroe selesai

dikoeboerkan

Moeara Tenang.

Hal ini

politie

tiada

ambil

isterinja dan sekarang semoea orang dalam

di doesoen

(Pertja Sel.).

0
Bali dan Parijs

Kepentingannja orang-orang jang
koerang terang pendengarannja.
Dari verslag vergadering tahoenan dari
perkoempoelan boeat memadjoekan kepentingannja orang-orang jang koerang
terang pendengarannja atawa toeli, dari
afdeeling Bandoeng dan
daerahnja ada
dikoetib antara laen-laen seperti berikoet:

Corr. ,A. IL D.“ di Singaradja toelis:
Di Bali telah sampai toean-toecan D.

Ruhl Jr. dan P. van Lecuwen, boeat Jan-

oemoernja tidak diseboetkan, soekoe Tan-

lada (tjabe) dalam keboennja ditempat itoe
pada tanggal 19 boelan jang soedah, telah

hilang entah kemana dan siapa jang bawa
lari poen tidak diketahoci. Itoe perempoean

mempoenjai warna koelit koening, sedikit
rendah (pendek) badannja gemoek, moekanja londjor, ramboetnja tidak begitoe

Agenten:
Badoc

Alip Loebis, handelaar koepiah, Kesawan,

Hadji Ismail, 2 Oudemarkt,

dengan

sekolah jang

Medan,

Hadji Ismail, handelaar Onderstraat, Tdg. Balai.
Siddik Marah Baginda, Kota Nopan Mandailing.
Soetan Kadli 'Alam, Pakantan Lombang, Mocara Sipongi.
Tjan Giok Soon, Tapa' Toean, Atjeh.
Lebai Aman,

handelaar Paroepoeh, Laboean

Ahmad Nawawi, Main Road, Batu Gajah, Perak.

S. M. NAWAWI

West

ALMANDILI,

0000000 000000000000000 00000
Machine

Repairing
No. 15
Telefoon

Kapiteinsweg,

Company
MEDAN-DEL

1451.

Moelai pada 1 Juli 1929. kita soedah boeka satoe bengkel di Kapiteinsweg no. 15
memakai merk seperti tersevoct diatas
Kita poenja bengkel sanggoep memperbaiki keroesakan dari machin-machine Typewriter,
Underwood, Remington, Royal, Corona dan hin-!ain, djocga letternja bisa dirobah menoeroet
kemaoean jang poenja.
Sanggoep djoega memperbaiki keroesakan duri machin Reken Machine, Gramaphoon,
Camera, Duplicator dan lain-lain.
Sanggoep membocat, koentji kas besi, Stempei lak dan lain-lain, Onkost reparatie
dircken moerah sadja.
Bisa dipanggil

dalam kantoor keboen-keboen.

.

Menoenggoe dengan hormat,

M. IDRIS,

9x
Madat dan morphine.
Aneta kabarkan, bahwa dalam segadi

Roekoe.

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

(Radio).

la residenties

Medan.

Hadji Sjamsoe'ddin, Hotel Sipirok, Sipirok.

pandjang, perdjalanan biasa dan soearapoen
biasa.

O.K.S.

Harga per blik f. 0.80.

Rasinah seorang perempoean jang berapa

Java,

ketjoeali

Preanger Regentschappen, pemakean tjandoe ada koerang.
Dibandingkan dengan kwaartaal doelee
di Bantam pendjoealan madat moenDjoemlah leden dari itoe afdeeling ada
doer dari 496 sampai 480 thail, sedang
lima poeloeh.
angka boeat residentieeBatavia ada 15804
Perhatian bocat perkoempoelan dari dalam tahoen 1929 dan sekarang 15.176
orang-orang jang bisa dengar dengan atau koerang 628 thail atau seharBa 19
betoel ada sedikit sekali.
mille.
Angka boeat residentie Buitenzorg doeKalau ada anak-anak jang koerang temasing-masing 1202
rang pendengarannja, jang orang toeanja loe dan. sekarang
anggap perloe dapat pertoeloengan Ber- dan 1124 thail dan boeat gewest Cherihoeboeng

MEDAN,

Wallah! Anna willan njan betoel sadja, kafan inta ada rasja koeran
nafsoe, kafan inta poenja tenaga ada koeran, lantas makan Saf oef
Hidjazi itoe obat njan betoel-betoel moedjarrab dan 'adjaib!

kanan ditelapaknja ada bekas nambi (patek.)

daging djoeng negeri Siroekoem tinggal di Selajo
(Boekit Doerian), ketika lagi memetik

perdoeli,
roedan 5 orang anaknja, satoe diantaranja mah itoe dipreventief, ada jang dalam
baroe oemoer 5 boelan. Dimalam
itoe boei Soekadana dan ada poela jang
di
hoedjan lebat tidak bisa kembali kedoe- Tandjoengkarang.
soennja dan tinggal toenggoe nasibnja
Entah bagaimana achirnja orang beloem
dalam keboennja, waktoe mana kira djam
S.
10 malam pondornja ketimpah tanah goe- dapat ketahoci. (F.—09—

gal dalam

BOELANWEG,

boelan sampai

boet pada kira-kira doea

berapa lama, waknja
dari Goenoeng
Soegih memotong kerbau, dan ia dikirimi daging kerbau dalam
'itoe karoeng,

ALMANDILI

Apa Inta Boeloem Taoe?

dan djalan mendjadi roesak, hingga perAkan tetapi menoeroet pengakocan sekarang.
hoeboengan ke lain doesoen djadi ter- orang jang terdakwa, darah itoe ja-lah
Itoe anak ada mempoenjai pengawakan
halang, taxi-taxi tidak bisa djalan lagi darah kerbau, sebab beloem berselang koeroes, warna hitam manis, kaki sebelah

dlan jang ada ditengah perdjalanan

NAWAWI

akan di- bon 2225 dan 1937 thail.

PENGOEROES.

AA

yA

5 255)

TOKOTIMBANGAN
merk

HAP

di PACHT

LIE: Telefoon

STRAAT

29

MEDAN

—asa

No. 998

(Dibelakang

|T—.
GGS

tc

Bombay - Besar)

Selamanja ada

memaa

sedia roepa - roepa:

Timbangan - piring dari kajoe,

10, 15, dan 25 kilo.

boeka. Teroentoek boeat anak-anak, seper-

Timbangan - kajoe besar dari 125, 150, 175, 200 kg.

ti itoe di Bandoeng, itoe perkoempoelan
bersedia boeat berikan pertoeloengannja.

ter, pengoekoer kaen, Gantang beras ketjil dan besar.

Di Preanger dari 1,605 sampe 1.752
thail.
Oemoemnja ini kemoendoeran didoega
disebabkan lantaran malaise.
Di gredja Protestant pada Pietersplein
Tentang madat gelap, salainnja itoe

Timbangan - medja

Timbangan-maas, Oekoeran me-

tas Jakoekan pekerdjaan boeat goenanja
internationale tentoonstelling di Parijs di Bandoeng ada tempat dengan telefoon,
dimana
itoe perkoempoelan telah sewa
tahoen, jang akan datang.

Toean Ruht moelai dengan bikin gambaran-gambaran

dari tjandi-tjandi, sedang

tocan Van Leeuwen bikin artja-artja dari
gips dengan menjonto beberapa roepa

pembeslagan
besar jang baroe ini dikabarkan, tida ada pembeslagan lagi jang
jang tiga dan dipakai oleh orang-orang
berarti,
jang menaroeh perhatian. Djoega geredja
Sebaliknja dari ini kemoendoeran adalah
'Tjiboenoet plantsoen ada mempoenjai sa- pemakean morphine lebih besar lagi, se-j
toe telefoon geredja dengan 3 penjam- dang pendjoealan morphine gelap poen

boengan jang bisa dipakai dengan gratis. ada lebih soekar ditjegah.
A35
Itoe perkoempoelan iagi maoe adakan
seboet soedah mengadap pada B.B. jang
tentang satoe rombongan telefoon dan harap soeketerangan-keterangan
berikan
Menteri jang berdjasa.
adat istiadatnja bangsa Bali hal mana ada paja djoega orang-orang jang koerang
Menoeroet Aneta, bahwa soedah
perloe berhoeboeng dengan itoe pekerdjaan terang pendengaran bisa dengarkan le- dimadjoekan voorstel boeat memberikan
pekerdjaan jang dilakoekan.
zing.
gandjaran ocang pada menteri politie di
Orang moelai bekerdja dengan Poera
—0—
Betawi, toean
Abdverrachman,
Dalam (di Bali Lor) Bakoeng dekatnja
atas activiteitnja jang loear biasa, pada
Kolonisatie
Nieuw
Guinea.
Soekasada. Tjonto dari ini tjandi moesti
membikinnja terang soeatoe perkara penDari Cheribon diwartakan:
dikasi lihat seanteronja di Parijs, dengan
tjoerian jang besar, boeat keroegiannja
dari tjandi-tjandi disana.

artja-artja,

pintoe gerbang

Doea orang ter-

serta gambar-

Dalam

gedong

suikersyndicaat

disini

tocan W.A Wevers soedah membikin
gambar perhiasan didinding-dinding.
lezing tentang rentjana kolonisatie darj
Boeat pekerdjaan terseboet itoe doea Nieuw Guinea. Jang hadir tjoema sedikit,
toean boleh djadi sekali akan berada seTocan Wevers baroe kembali dari autengah tahoen sat
dipoelo Bali.
di&ntie pada T.B.G.G. dimana beliau soedah belakan boeat dapatkan bantoean ReJong Islamieten Bond di Betawi.
Berhoeboeng dengan soedah lima ta- geering oentoek itoe rentjana kolonisatie.
hoen berdirinja Jong Islamieten Bond, Beliau soedah poelang dengan menjesal
jang hoofdbestuurnja bertempat di-Djokja, oleh sebab T.B.G.G. sangat sangsi terha
maka di-Gedong Permoefakatan Indonesia dap kepada itoe rentjana kolonisatie boeat
di-Gang Kenari, Betawi, soedah diadakan Nieuw Guinea. Benar T.B.G.G. soedah
menerangkan tidak akan merintangi itoe
pesta.
Gedongnja penoeh orang.
Dalam pidatonja'pemboekaan maka pemimpinnja soedah terangkan hal berdirinja

JB.

pada

adviseur

berselang 5 tahoen, setelah

dan propagandist jang terkenal

maksoed,

akan tetapi sama

sekali Toean

salah satoe handelsfirma
besar.

Terdakwanja,
bangsa Tiong

di Betawi jang

Sebab

itoelah maka

itoe

vereeniging

bantoean

Semoea ini soedah ditera (ditjap) djadi
teroes bisa di pake.
Pembelian banjak boleh berdamai harganja.

roes terang.

Itoe pakhuismeester sesoedah mengakoe
lantas mentjoba memboenoeh diri dikamer
mengiris

nadinja

tika ia soedah mengeloearkan darah ba-

goes.

Awas!!

de-

Perboeatan itoe soedah diketahoei, koe-

I.E.V.

dari bond, toean Sjam, dalam vereeniging atau V.C. Oleh sebabI.E.V. barangkali soeJong Java" madjoekan voorstel soepaja dah keberatan lantaran haroes mengoedidalam itoe organisatie pada pemoeia- roes lain-lain kepentingan, maka toean
pemoeda diadjarkan agama dan mempe- Wevers mengharap akan bisa mendapat
ladjari agama Islam, voorstel
mana soedah itoe bantoean dari V.C. Djikalau rentjananja soedah berdjalan sampei begitoe
Pendek toean Sjam ingin mentjoekoepi Ioeh, dan bisa dipikirkan boeat mengihal koerangnja pengetahoean tentang aga. timkan pantn jang pertama, maka itoe
ma Islam pada anak - anak moeda jang akan dibangoenkan oleh satoe koempoeagama itoe,
Jan orang-orang jang terpilih, jang paham
memeloek
Sekarang J. I. B. mempoenjai 2800 Jid, dalam oeroesan peroesahaan tanah dan
lain-lain jang berhocboengan dengan itoe.
tersebar diseloeroeh Indonesia,
Wevers sendiri nanti degnan anak
Bond itoe mempoenjai organisatie dari Toean

batoe besi dan Tembaga.

Boemipoetera soedah ditangkap dan sesoedahnja diperiksa lama, sama mengakoe te-

njak sekali, dan sedikit sekali harapannja
Besar tidak kasih harapan akan bisanja akan bisa ditoeloeng. Akan tetapi permendapat bantoean dari Regeering.
toeloengan dokter soedah berhasil ba-

K.N.G. terpaksa mintak

Tjanting - minjak, Tjanting -soesoe, Timbangan Ametika merk Fairbanks, 200, 250, dan 300 kilo. Batoe-

seorang pakhuismeester
Hoa dan seorang koeli

toetoepan dengan
ngan katja.

—0—

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

ma

Journalistiek.

Di Palembang.

Toean Bozrhanoeddin, Redacteur Han
Po di Palembang meletakkan djabatan-

nja.

Toean G. Siregar jang telah menggantikan kedoedoekan

itoe.

9.

Pergaboengan residenties.
Menoeroet Soer. Hdb., ada dimaksoed
boeat satoekan berapa residenties diOost-Java djadi satoe.
Begitoelah ada dipikir jang Soerabaja
padvinders, jang djoemlahnja tidak koe- bininja akan mengepalai itoe pengiriman akan didjadikan satoe dengan Modjokerto,
jang pertama,
Bomentara itoe maka bocat Oost-dan West-Madoera, Madioen dan
rang dari 1000 padvinders
| Sebabnja soedah didirikan perkoempoe- sekarang, lantaran Regeeriny tidak soe- Ponorogo dan Grissee dan Bodjonegoro
Djoega ada dipikir boat djadikan satoe
lan, itoe, lantaran diakoei perloenja pada ka kasih bantocan, masih lama bisanja
dilakoekan,
K,M,
Bondowoso
dan Djember.
agama.
menoercet
kehidoepan

000000000000 000000000000000002:

S'apa ta' kan heran,
melihat dikota Medan,

00000000040 000000000000000

r»
AN

loeka-loeka jang heibat dan

ONO WAB.

»

memdapatkan

(mati disitoe djoega.
Perempoean itoe djoega dikasikan bagi-

« Mertoeanja anak Pesirah itoe ada berbini doea, tempoh tahoen 1929, ada kedjadian bahwa isterinja jang moeda dati

ONO

000000000000 0000000000000000000000

Dengan 'seterang-terangnja ditoendjoekkan, bahwa J.I.B. sama sekali boekan:
anaknja Partij Sarikat Islam sepertiatjap”
mn tidak
kali itoe soedah dikatakan,
Achmadijah.
atau
dari Moehammadijah
Pemboenoehan.
JB. "berdiri sendiri, meskipoen oempa"1
Seorang Boemipoetera dengan isterinja manja itoe leider P.S.I, toean hadji Salim,
(jang tinggal didesa Pasir Djengka antara mendjadi adviseur dari vergeniging.
“'Garoet dan Tjibatoe ada mempoenjai
Dengan berkoempoelnja mendjadi satoe
| goena-goena.
sekalian perkoempoelan pemoeda-pemoe4
Oentoek itoe mareka goenakan obat da Boemipoetera boeat membangoenkan
. dari daoen-daoen.
»Indonesia Moeda”, maka J.I.B. berpen&
Saudara dari isteri itoe mendapat sakit dapatan, mengingat toedjoeannja, tidak
(' mata, tapi koetika ia pakai obat dari sang bisa bersatoe dengan itoe, akan tetapi
ipar, matanja boekan bertambah baik, ta- sanggoep bekerdja bersama-sama. (K.M.)
W.pi semingkin sakit.
—0—
(.:
Lantaran keliwat penasaran, saudara
Pemboenoehan jang gelap.
| lelaki itoe berniat boeat melakoekan pemPasirah dari Marga Boeaij Oenji dekat
“balasan pada sang "ipar.
Goenoeng
Soegih Sepoetih)
Lampoeng
toelah pada malam Saptoe j. I. ia
ai seorang anak perempoean
ada
mempoenj
mendatangi iparnja dan serang ia
engan satoe golok dikepalanja, hingga jang dikawini oleh dari Boemiratoe.

erchabaran.

Ini toko Speciaal Kleermaker,

jang

soedah

biasa

kerdja

dan sengadja baas

di toko

Cornfield

dan

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

dan keper poetih. Harga bersaingan sama toko
- toko
jang lain.
rembours.

Pesanan

dari

lain tempat

dikirim dengan

SOO TOW

Menoenggoe

dengan

hormat.

| ADVERTENTIE

TOEKANG SEPATOE'

FIRMA MADJI Kon

"MO TJIANG SENG"
Awas

|

Awas

2

Medan
Paleisweg Soekaradja.
Telf. 1119.

Kesawan No. 79 — Tel, 663 (Medan.
berdiri moelai 1888 — 1930.

Semoea Modernetijd sekarang,

——

perloe
MESIN
kaoem

TOELIS,

oleh sebab itoe

moesti tahoe

memakai mesin toelis dengan ketjepatan sepoeloeh djari.

Diselakan toean-toean moeda
dan toea datang beladjar pada
kita.

Tempat beladjar diboeka siang
malam tigakali dalam satoe Ming-

'goe. wang

Obat Mata (Oentoek segala matjam penjakit mata,
dengan obat disapoe dari loear).
Minjak ramboet (centoek memandjangkan ramboet dan menghitamkannja serta mendinginkan kepala.

|

Syphilis (penjakit perempoean, keloear nanah darah
kotor dan perasaan tidak cnak).

satoe

sekolah f 5.—

The Methodist Typewritingschool

.

kajoe

oekoeran. |

Obat Medjen
sadja).

laoet,

roepa-roepa

dan lain-lain.

Selamanja menjediakan sepatoesepatoe jang soedah siap dan
menerima tempahan.
Segala

matjam

terbikin dari
bisa terima.

potongan

Moelai

April

kita

ada

dengan harga jang

koelit Europa kita

loear kota.

1930

sekarang

|

sampai

16 |

djoeal moerah |

satoe partij No. 2 atau diborongkan

jang

Dan menerima pesanan dari

dari

dimakan doeca boengkoes

Djika

toean dihinggapi oleh sematjam penjakit, djangan

toean

toenggoe
Segera

sangat moerah di-

harap pada toean-toean dan angkoe- |
angkoe datang ditempat kita jang ter42

sampai

mendjadi

besar.

mentjari tabib jang dapat mem-

disemboehkan dari. penjakitnja

2...

0000000

toean

itoe

kita ada mempoenjai soerat soerat poedjian, mempoenjai |
soerat-soerat boekti, beberapa banjak orang jang- telah

Menoeggoe dengan hormat.

Tag

penjakit

beri pertolongan bagi toean.

seboet diatas boeat persaksikan sendiri.

37

berada diantara

jang

berbahaja,

jang

hajat dan mati.

GEA

Kapiteinsweg 9 Medan Telefoon 1394.
Pai

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

(empat poeloeh tahoen)

diselakan

akan

datang

mengoendjoengi

termasjhoer teroetama di Soematra Timoer

BRILLIANT dan INTAN
DIIKAT DENGAN
PERHIASAN

(tjoekoep

Anak kajoe, bamboe Siam, atap Nipah |

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

dengan harga moerah.

Djoega selamanja kita ada persediaan

boeroeh, kaoem saudagar,

sadja,

"

roepa-roepa oekoeran jang terbikin
oleh Fabriek N.V.S.H.M. Singapore,

perkakas jang bergoena

ja! Siapa,

Syrup Sohbet Djiwa (sakit batoek, dada, napas
sesak, batoek..kering, asthma, koerang darah, demam
lama, koerang koeat kepala, sakit djantin).

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

(@izaman tjepat kaki ringan tangan
Soeatoe

Paris Beauty (menjantikkan moeka)

Belawan
Atapweg
Telf. 42.

BERDAGANG

|

|

SANGGOEP " MENJEMBOEHKAN :

TAIB & SONS

18

Telah

MAS DJADI
MODERN.

—..-

mendapat poedjian (diploma) dari

PASAR

MALAM

Kalau tidak baik oeang dikembalikan.

MEDAN

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

tanggal 9 September 1923.

Telefoon No.

jatat

KETJAP TJAP MATAHARI

1326.

,

j

,

Djagalah tjap jang toelen, jaitoe:
dikepala botol.

Sa

1. Pakai toetoep kaleng merah
TEPEKKONGSTRAAT |

2. Pakai toetoep lak merah di

MEDAN. DELI,

enak

dapat beli disegala tempat:

Pesanan boleh

Aa

Boleh

djoega dengan rembours.

Jang poenja fabriek

WENG
Toapekongstraat

16

—

RN

kepala botol.

54

SENG

MEDAN

—

Telefoon

Nos. 403 & 567.

Menerima oepah, dan sedia djoega jang
soedah

Sedia

bermatjam

siap.

- matjam

permata.

PERDJANDJIAN:
tidak setoedjoe dengan barang jang
disoeroeh bikin, wang dikembalikan.
TOKO

EDWIN
en BROS
Lean

“ Toekang mas dan intan —
Kapiteinsweg No. 43 — MEDAN

Penan Awas
Toko

Batja Teroes Hu

Katja

Mata

Jang Termasjhoer.

Toean-togan

Moelai ini hari kita baroe terima perkakas boeat pereksa
mata jang model baroe. Perkakas ini kalau dipakai boeat pereksa mata jang koerang terang bisa kita djamin tjotjok dengan
katjanja, sehingga penglihatan terang seperti sedia kala.
Dan djoega moelai 1 Maart sampai 31 Augustus 1930
siapa-siapa
kasi

toean-toean

persen

satoe

jang

beli katja mata dari kita akan

pasang

katja,

matjam

mana

jang

Pakaian jang kotor soesah ditjoetji kalau ditjoetji sendiri mendjadi loentoer atawa soedah hilang dia poenja
warna.

Sinar
- Deli"

kita

pakket.

toean-toean

toean.

»

No. 24

TELEFOON

Saja

Huttenbachstr. No. 4

No. 1297

tjoetji

kering

matjam

tidak roesak dan toekar warna

Goentingan atau potongan

.&

0

—

MEDAN

—

MEDAN.

pakaian jang paling bagoes dan netjis, tjoema didapat

R

N

Kleedermakerij

E

F
en

L

pada:

D'

Kleermakerjj.

j jitoe : satoe toko pakean

jang

seloeroeh

TIMOER.

SUMATRA

paling

toea

—

dan

dan

terkenal

ATJEH

Pekerdjaan rapi dan bagoes.

Ditanggoeng pekerdjaan kita
- menjenangkan publiek. -

Persediaan besar dari: Jas Hoedjan (waterproof), Mraag dan dassic leher, Helmhoed dan lain-lain.

»—w——

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
KESAWAN

00000

kem-

pak jang baek, saja kirim kembali adres

00000

0

baroe,

THE GLOBE Chemische Wasscherij

SENG & Co.

TOKO KATJA MATA en TOEKANG GIGI.
LUITENANTSWEG

sanggoep

obat-obat

bali. Diloear kota toean kirim sama Bestelgoed, Post-

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

KIE HOEI

Kita

pakai

soekai, djoega nanti perkara onkost memasang kita vrijkan.
Siapa-siapa toean-toean jang penglihatannja koerang terang,

Batjalah

dan njonja -njonja

88 MEDAN

TELEFOON

266

Tel. No. 796

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

benda toean, terdjaga oleh oppas
malam.
nannja.

Tertangggoeng

keama-

PARTICULIERE

BUROPA

Dari mode

pada: TOKO

HADJI

ISMAIL

Oudemarkstraat 2 Medan

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

Dasi dan sapoetangan, serban oentoek Hadji, saroeng
Samarinda, saroeng Batoe Bahra, saroeng Djokdja.
Pajoeng soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak
matjam jang lain.
Harga moerah, barang bagoes.

Mode
Menoenggoe dengan hormat,

paling baroe.

'Adres soerat-soerat dan pesanan:
Telegram adres:
ISHAK ISMAIL Medan.
H. ISHAK ISMAIL,
Medan.
Oudemarkstraat 2
22

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

Awas!

| c00000000000000000|

Awas
Pentjoeri !

asa”

000000000000000000.)

A dvertentie

VULPENHOUDER

M.

TOKO

KOBPIAH

NOERAIN

PARKER
'Tjotjok

membawa

moerah

pada

Inilah satoe teko
Yam warna menoeroet
topi anak sampei
ini soedah terpandang dari
kelontong dan sanggoep
1929 pada

jang baroe, selamanja
model tahoen 1930.
topi orang toewa,
membaroci topi jang

|. The Penof

Classic Beauty
with Over-Size Barrel and

Life-Enduring Point

TE

Awas!

kita

SIN

potongannja.

poenja

striking appearance of The

Parker Duofold makes an instant
appenl to discriminating people every-

where, They immediately recognize
the distinctive beauty of its lacguerred barrel, with jet black tipped ends,

somest fountain pen made, it is also
the most perfect writing instrument
American inventive genius has pro-

sedia bermatjam-matjam topi dan bermatjam-ma
Seperti topi Helmhoed dan Viltenhoed,
dan moelai
lain dari itoe sedia djoega banjak barang-barang
soeduh toea dan kotor
Menoenggoe

Sekarang orang soekai, potongan
pendek, orang bilang pesen SOEKARNO namanja.
Dalam

tapi manis dipandang mata. .

The Duofold is not only the hand-

tahoen 1930
»uit de mode” demikian djoega petjipetji pada cahoen ini, banjak jang
soedah berobah

jang toelen.

reminiscence
of Chinese arts.

kemaoean tahoen 1930.

Banjak pakaian ditahoen

DUOFOLD

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

—

pendoedoeknja

wahid

oentoek perkakas toelis dalam zaman jang modern'ini.

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

nummer

tidak lain dari,

Toko dan Fabriek
—

jang

dengan

TIONG

Gduced. Its native Iridium point is as
smooth and life enduring as a polished

jewel bearing and should easily last

hormat,

25 years
or more.
The Duofold is made
by The Parker Pen Com-

KOK

Tiong Yong Hianstraat No. 48 — MEDAN.

pany of America, whose

toko tersedia

sekalian potongan itoe, demikian djoega
potongan lain.
Kita

poenja

harga,

orang

soedah

PERKAKAS ADjAIB.

sampai kenal, moelai dari Oostkust
sampai ke Tapanoeli hingga seloeroeh

Apa ini?

tanah Atjeh.
Pesanan banjak dan sedikit kita ki-

rim dengan rembours.
5
Menoenggoe dengan hormat.

M.DAOED
TEEKENAAR

|

Mean ar ikan

3

ag

CH.

en memang

FRED.

Kapiteinsweg 9

MEDAN.

.
“ Telefoon

1394.

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

Adres

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

Oempak

(sendi)

jang

Kelimah - kelimah

KIM

roemah:

Inilah satoe perkakas jang dinamakan

ditoelis

dan Kreemaker.
Harga melawan

Dan sedia mendjoeal mesin itoe, ketjil dan besar.

Mohd. DAOED
Djijalan
Medan.

Poeri

Electro Sathy Apparapus, soeatoe pen-

dapatan dari Mr. Noishiki Electro. Soeatoe perkakas electrisch, jang dapat me
njemboehkan penjakit di dalam badan seperti ngiloe-ngiloe, tidak enak tidoer, dai
bisa dipanggil dilain tempat, tentang bajaran boleh berdamai lebih doeloe.

dengan tangan oentoek perhiasan

dinding

jang

No 261

Tel. no. 1579

4

Apa

LIONG.

(Toekang

sebab

orang

Calcuttastr. 9.

djait)

mesti pilih adres jang diatas ??

Orang jang Gentleman, dan maoe mendapat tjoekoep
aksie boeat doenia modern, memang selamanja datang

#Idimana kita poenja tempat.
Kita, akan memenoehi bagaimana kemaoean toeantbean dan tengkoe-tengkoe sampei tjoekoep senang.
K. NAITO.
Toekang-toekang disediakan jang djempolan dari
3 Prins Hendrikstr. — Tel. No. 1177. Medan.
Tanjalah

(Kota Masoem)

Kleermaker

terkenal
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lebih djaoeh

pada

Straits Settlement.
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(kwaliteit

155515)
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baik).

matjam-matjam warna.
Bikinlah
pertjobian

mendapat

Palmbach,
sama

Drill,

adees

kita

Strge
iri

dan

soepaja

kesenargan.
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kita selamanja ada kain jang nomor satce

jang

dengan hormat,

5

Menoenggoe
NB

Yesanan
dengan

boeat loear kota MEDAN,

bcleh kirim

rembours.

58

MASIH

SEDIA

Loterij Besar

baroe
Eijkenstichting.
Batavia c. s.
besarnja

ki

Gi

£. 2000.000.—
Hoofdprijs

atelier

£ 150.000.— -

YEBATA
Kesawan

No. 88 Medan Telefoon 1346
—ajanamaan

Sedia djoeal Pathe Baby Cinema toestel
Bioscoop, dan bisa didjalankan dengan Electrisch Battery motor dan Dinamo bagoes
dipakai dalam roemah tangga dan dibawak

ha

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)

»

10222 Charlie's Double (Charlie Chaplin)

»

10123 Snub is Sciontifie (Snub

Piollard)

Datanglah toean-toean dan ankoe -ankoe pereksa dimana tempat kita
jang terseboet diatas, serta banjak lagi film jang tersedia jang kita
tidak seboet namanja disini.
46
Menoenggoe dengan hormat.

dan

.

1073 prijs

lain-lain djoemlah

|

£ 1000.000.—
Per Lot

I
3

Fotograaf

£ 1235

franco

(dalam kota lain
harga)

Atoerlah pesenan tocan dengan selekas
- lekasnja
soepaja djangan kehabisan. 'Toean-tocan dalam kota

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

Lot ketinggalan sedikit sadja lagi
Maoe

Almanak

Buning

didjoeal

Melajoe

en

habis:
Djawa

1930

pakai

loterif

(hadiah) barang-barang seharga f. 3000.— harga a f. 1.
porto f. 015—
Volksalmanak Melajoe 1930 berlampir almanak dinding a f, 0.60 porto f 015.4”
Boekoe tjerita SIAPA DIA ITOE! (Gadis Bangsawan Indonesia atau Hati Wadjal,
sangk
menarik hati sekali, satoe-satoenja Gadis jang berhati besi, harga£. 1.50 porto £ 008. Boele
romans DALAM KATJAUAN PERTJINTAAN dikarang oleh D. 1. Loebis, seorang jouroalist
hidoep kematinja dalam tjinta a f 0.65 portof 008. Boekoe ini ketinggalan sedikit sadja, lekat
pesan soepafa djangan kehabisan
Diangan kliroe adres
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