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Kita dengar oesaha dari perkoempoelan-perkoempoelan moelai berhasil, hingmesti diartikan? Kalau
Bagaimana .,kemerdekaf
ga bolehlah diharap, oesaha Dr. Pirngapentoek keadaan satoe
kita pakai kemerdekaan'ii
"
Hoofdredact
orang, kita djadi seperti
Ir jang berhamboeran: di akan bertambah loeas.
begitoelah sama sekali kiti ada haroes memberikan
/
pekak hic
2
p-tiap orang: sebagai
kemerdekaan lagi: padar
Oesaha Tabib Indonesier itoe, terkenal
Baroe
sadja
datang
telegram
dari
Betaleh kemerdekaan oen- sampai keloear Indonesia.
gantinja kita mesti memp
7y
Perkoempoelannja
diloear politiek, dan memakai nama
Oentoek me- wi mewartakan: Fonds Natdonaal
toek setintero bangsa.
ngetahoei, bagaimana pandangan dan pe- akandipakai oentoek oetoesan
Indonesia takoet ....... soesah.
Sun Jat Sen.
ngetahoean orang negeri Ioear terhadap ke Geneve, pada ketika itoe dioega,
Mengabarkan tentang berdirinja per- koempoelan itoe, tambah
kepada oesaha Tabib kita itoe, :berikoet kita, laloe menjatakan: Sinar Di
banjak jang
koempoelan Taman Persahabatan, meminta perkara INDONESIA
ini kita salinkan toelisan China Press tidak asts€.
ni dja'
:
tanggal 6, April 1930:
jang divoorzitteri oleh Mr. Zoelkarnain, ngan ditoeliskan didalam soerat kabar,
Kita maoe, soepaja fonds itoe dipaki
antara lain-lain Pewarta Deli menoe- tambah njata dibatoe oedjian, ,,logam”
pada tempatnj», djangan dipakai oentoek
Seorang thabib Indonesir, nama Ratan maksoed lain.
lis verslagnja:
isa
apa
adanji
esieg di. Medan.
i
Pap aa man
ag ef Sarmi dea
(sebenarnja: Ra den-Red.) Pirngadi bekerBenar fsekali! Toean Thamrin, .
Dikoempoelan tadi malam ada dimadjoekan Medan mendjadi' oekoeran seloeroeh Sgedje pada pemerintah telah moelai di hos- ngoeroes Nationale Fonds sendiri kemoedidjadikan , Taman Per$atoean Indopitaal Tionghoa di Medan soeatoe pe- dian menjatakan: bahwa Fonds, itoe timatera -Timoer, maka tambah njata ,,benesia".
ngobatan
pada orang orang-orang jang
rapa
karat”
kita
adanja.
Baroe sadja keloear voorstel itoe ada seorang
dak akan dipakai oentoek belandja oemembantah soepaja djangan ditambahkan ..Indo:
mengisap
madat
oentoek menjemboehkan tsesan ke Geneve, sebab maksoed.
Pembatja soerat-soerat kabar: baik pemMoelai
hari ini, #Foesoenan rubriek
ocang
nesia" itoe sebab boleh djadi timboel sangkaan
merika dari ketagihan madat. Pengobatan itoe dikoempoelkan, boekan goena ifoe.
perkoempoelan itoe. berbaoe politik. Pembitjara batja Pewarta Deli, baik pembatja soerat Kabar kita dirdbah. Koloman kabar ini
telah memberis hasil baik, sebab 90”/,
Soematra, maocepoen
jang memvoorstel itoe roepanja tidak loepakan Oetoesan
Kita samboet pernjataan ini dengan gikaoem, jang beloem berani teroes terang menga- pembatja
Sinar
Deli, tidak tahoe, Kawat, jang biasanja dilembar kedoea dari orang-orang jang diobati
olehnja, rang hati.
F2
koe dirinja Indonesier
I, sekarang « ditempatkan pada telah berhenti menghisap tjandoe.
siapa jang memvoorstel soepaja nama In- pagina
ollega
S.
(atroen)
dari
Keng
Bo,
-Jang memvoorstel soepaja diberi nama Taman
Toean Pirngadi selaloe menaroeh per- djoega sependapat dengan kita. Collu
donesia itoe ditempelkan dibelakang nama lembar pertama pagina II.
Persahabatan Indonesia itoe lantas katakan, lebih
hatian besar oentoek menjemboehkan ke- itoe, mengemoekakan alasan-alasan jai
Mik, Kalau begitoe, diberi nama , Taman Taman Persahabatan, dan orang
Oleh sebab itoe, beberapa rubriek lain, tagihan madat dan ia telah mejakinka
Persahabatan Inboorling”
tidak tahoe, siapa poela jang ,,ketakoen
dipindahkan dari sogatoe tempat ketem- toelisan-toelisan tentang soeal.ini Salah lebih koeat lagi. Berikoet ini antara laintan" dengan nama Indonesia itoe.
lain kita koetip:
$
Sekian verslag Pewarta Deli.
satoe toelisan itoe jalah satoe brochure
Pertama-tama
orang tentoe menjelidi- pat lain.
dari bekas goeroenja di Leiden
Volkenbond harapkan damai. Dan,
Roepanja/beloem tjoekoep dengan per- ki: siapakah Bestuur dan.leden Taman
Dengan soesoenan jang seperti seka- dendael jang dalam laborator Dr. Ou-di
itoe
perdamaian hanja bisa terdapat kaPersahabatan!
Atau:
siapa
jang
lumnja
njataan, bahwa Taman Persahabarang, pertama memberi keentengan bagi Bandoeng telah beroleh hasil-hasil bagoes
lau
tidak
ada hoeroe-hara disesoeatok
berhadir
dalam
vergadering
itoe.
tan berdiri diloear politiek,
hatta ada
pekerdjaan zetter, kedoea meringankan oentoek membasmi keboeroe
negeri
jang
terikat djandji (tracthaat),
Pertama-tama
orang
akan
mentjatet
naini.
Demi
han
poela jang berhadir meminta dengan sama Mr: Soenarjo, seorang djempolanda- pekerdjaan Redactie. :kalau
kaoem
boeroeh disesoeatoe nekianlah
Dr.Pirnga
mengambi
poetoesap
di
l
ngat:djangan pakai nama IndoHasil jang kita peroleh dari perobahan akan moelai satoe anti-opium campagne
geri
tidak
akan
berontak “lantaran tinri
P.N.L,
kemoedian
nama
Mr,
Mohamnesia dibelakang
nama perkoempoelan
dasan. Dari sebab itoe, maka paragraaf
mad
Joesoef, djempolan kita jang me- ini, jalah: Sinar Deli lebih siang di Medan.
itoe, sebab nanti orang pasang mata.
tentang perhatikannasib'kaoem
moendjoekkan staatsblaad waktoe ia dige- dapat diterbitkan.
Obat jang dipergoenakan menjemboehdimasoekkan.
Tentang ini, Oetoesan Soetatra, ledah, — kemoedian nama Dr. A. Manap,
ketagihan itoe adalah satoe obat patent
Rubriek itoe, ditempatkan tetap pada Duitsch ,, Novalgin" jang mesti di-injectie.
menoelis:
Orang djangan loepa, bahwa beloem
jang terkenaldari B.O., achirnja Ahmad
Marzoeki,
Abdoellah Loebis terkenal koloman -koloman jang “tertentoe setiap Oleh sebab itoe, pengisap-pengisap madat
lama dari hari itov perdjandjian
damai
Vergadering berdjalan ..ramai" sekali.
memgedahkan
pembatja, hari-hari
dibikin kaoem boeroeh soedah Reg
dewasa ini, ! Mohammad hari, soepaja
pertama
amat ingin mengiAda jang ketakoetan dengan perkataan ,,Indo- betoel pada
pemerintahan, di-Rusland, di-DuitsehKanoen
dan seteroesnja....... mentjari rubriek mana jang hendak diba- sap madat, mereka diberi morphine atau
" nesia” ada jang berbitjara empat lima kali be- Djanin,
roelang-oelang jang menjimpang dari onderwerp.
land, di-Oostenrijk, sedang di-ltalie,
»Jang tinggi kelihatan dari djaoeh“— tja lebih doeloe, atau jang hendak dipe- norcotic lain. Morphine ini, setiap hari
Ada pocia jang mengatakan kalau takoet de- kata pepatah Menangkabau, tentoe nama riksa.
England dan Balkan semangat revoludikoerang
hingga
penghabis
hanja
kan,
an
ngaf nama Indonesia”, toekar sadja dengan per- toean-toean diatas itoe, jang pertamationair sedang
jolak .....
Dengan sekali goes melakoekan ketinggalan injectie dengan Novalgin
kataan ..perkoempoelan inboorling”.
tama
dilihat
orang.
sadja.
Djadi
perloenja
Volkenbond adikan
barang
sesoeatoe
itoe,
tentoe
tiada
dapat.
Tidak ketinggalan diantara jang berhadir meajangka ia berada dipasar ikan, boeat menawar
afdeeling boeat oeroes pemboerdehan
Dan, pemimpin-pemimpin jang begitoe Berangsoer-angsoer barang sesoeatoe jang
Pada waktoeitoe obat ini dapatmengharga ikan jang baroe toeroen dari perahoe
djaja, mesti takoet dengan nama Indonesia? koerang kita penoehi.
itoe, ada sebagai veiligheidklep:
hilangkan ketagihan madat. Sesoedah 7
boeat menjingkickan aliran revolutiepai
atau 10 hari dengan oemoem tidak perloe
Beloem
tjoekoep
dengan
mendirikan
Peladjaran
jang
diperoleh
dari
pekerDemikian teman-teman sekerdja kita
merintangi
petdamaian. Sebagaimana
soecatoe
perkoempoelan
jang
nota
bene:
djaan,
adalah
soeatoe
hasil
jang
berharga
diberikan
morphine
lagi,
karena
obat
itoe
mengabarkan.
orang..tahoe, dalam tractaat te:
berdiri diloear politiek. Dengan menjisih- didalam sesoeatoe pesaha.
soedah bekerdja didalam badan, hingga
—0—
djoega diatoer tentang pembajaran
tidak terdapat
lagi perasahan ingin mePada ketika vergadering itoe, kitapoen kan politiek diloear perkoempoelan, roepanja
TAKOET
beloem
hilang,
hatta
nama
tang negeri satoekepada lainnja, tarik ser
ngisap madat.
Djoemlah kentjing djadi
toeroet berhadir, dan sekalian jang ditoeMembenarkan kesalahan.
djoaga!
Dataw tvutar
in
“di
1 biasa kembali, sementara ini ada salah satoe
toerkan oleh collega-collega kita, kitapocn Indonosianaon ditabooti
dadoe j. mendoedoeki tempat bekas moeet
kalimat:
besta Mei Nan, didangti
x
mendengar
dan
tahoe. Dan, jang memsemboeh. Malah boleh terdjadi djoega si peta br hang tegak koj ang tan
Orang
boleh
memandang
barang
sesoeata
lihat
didalam
negeri ini".
voorstel soepaja nama Indonesia itoe dinjadjadjahanmasing-masing!
Kalimat ini mestinja :,,..... pesta Mei bekas pengisap madat djadi bentji pada
pakai, serta jang meminta nama Indonesia toe itoe dengan pandangannja.
Orang soedah sampai kenal bahoea'
madat.
Tetapi
bagi
kita,
meskipoen
kita
beloem
COMMUNIST tidak ada lagi kita lihat
itoe djangan ditempelkan dibelakang TaVolkenbond
ada instiuut jang diadakan
Dr. Pirngadi telah mernoelai pertjobaan
man Persahabatan, kedoeanja doedoek masoek pendoedoek jang tertoea dari Deli, didalam negeri ini”.
oleh
imperlalisten,
bahoea Volkenbond
itoe
dalam
Tjie
On
Jie
Jan
Institution
di
perkara ini mendjadi soeatoe oekoeran
didekat kita.
tida
membantras
adanja
sesoeatoe
Medan
pada
tanggal
14
ember
tahoen
Kedjadian ini, tidak kita toeliskan dida- bagi keadaan Deli.
bangsa , dibawah RErInIN
jang
laloe
dan
meneroeskan
itoe
sampai
ahwa
politiek,
jang
dinamakan
pergelam Sinar Deli.
bangsa
lain, dengan lain per!
3
tanggal
14 Januari tahoen ini. Selama
rakan kebangsaan,koeroes hidoepnja
Bagaimana ia mengobati
bahoea
Volkenbond
menjetoedjoei
waktoe
ini
ia
mengobati
11
orang
Tionghoa
»Mengapa tidak?" — tentoe ada dian- ditanah Deli
ketagihan madat.
koloniale-stelsel!
”
jang meninggalkan roemah sakit itoe dalam
tara pembatja kita jang bertanja.
Sesoeboer-soeboer hidoep pergerakan
Sekarang,
dengan
perbantoean
dari
keadaan
semboeh.
Pada
tanggal
24
April
kebangsaan disini, hanja hidoep diatas
Masjhoer sampai keloear Indonesia.
Nationale Fonds pada toean Salim jang
Doedoek perkara sebagai berikoet:
dimoelai satoe pengobatan baroe dengan 6
perkataan, ia tiada akan bertemoe didaakan ke Geneve itoe, djadi seolahorang
Tionghoa
jang
telah
datang
menjelam perboeatan.
Didalam kalangan bangsa Tionghoa di rah diri sendiri. Pada tanggal 13 Mei
Sebeloem kita masoek kantoor, soedah
olah kaoem nntionalisten Indonesiers
Segala pihak, baik pihak sana, baik piadg doea orang
Indonesier
jang
me- hak sini, maoepoen pihak pemerintah, Soematera Timoer, oesaha Dr. Pirngadi mereka soedah semboeh. Salahseorang jang
membantoe oesaha kaoem imperialisten
boeat
mempertahankan atoeran djadjanoenggoe.
.
boleh memakai oekoeran ini oentoek me- mengobati orang-orang jang ketagihan menjerahkan dirinja diobati tidak tahan
Toean-toean itoe meminta, soepaja dja- ngoekoer keadaan, goena politieknja.
han,
(kendati dengan djalan bikin djinak
tidak
menghisap
madat,
karena
pada
satoe
madat, amat beroleh penghargaan.
ngan ditoeliskan didalam" soerat kabar,
boeroehnja!) Ra, ra, wat is dat?
hari
dokter
jang
mesti
memberi
injectie
Kechawatiran-kechawatiran j. dilahirkan
perkara nama Indonesia jang kedjadian ma- pada beberapa waktoe jang laloe, bahwa
Pembatja
Indonesiers,
pengoeroes
telaat
satoe
djam,
karena
ada
halangan,
Didalam boelan jang berselang, dengan
lam tadi divergadering.
dari
Nationale
Fonds,
kita
tida setoeTapi apa hasil-hasil jang didapatkan
disini ada organisatie-organisatie
jang
Kepada kita dimadjoekan alasan, djika membahajakan, Bahwa disini pernah ada dipimpin oleh toean Oei Hoat Kim, di itoe ada oentoek selamanja, ada satoe
djoe itoe oewang rajat jang dikoemnanti perkara itoe didengar ,,orang”, orang vergadering-vergadering rahasia jang ter- Medan telah diadakan soeatoe vergade- Soeal lain. Pertjobaan-pertjobaan
Ppvelkari dengan soesah pajah dari satoz
jang
per- telah dilakoekan baroe sadja terdjadi, gol
tentoe akan menjelidiki dari mana asalnja larang. Dengan oekoeran batoe oedjian ring, dihadiri oleh 36 wakil-wakil
doea bolongan, antaranja ada
voorstel itoe datang. Tentoe kelak akan jang diatas itoe, memberi kejakinan, se- koempoelan Tionghoa.
jang
didapatkan
dengan soempah dari
hingga orang tidak, mempoenjai “anggapan
“diselidiki djoega, bagaimana debat-debat moeanja : TIDAK BETOEL!
pemimpin.
jang
pasti
tentang
oeroesan
itoe.
Didalam vergadering ini, telah diambil
jang terdjadi pada waktoe itoe. Betoel
Tapi dirasa orang jang soedah semboeh
Djangan chawatir! Indonesier di Deli, soeitoe kepoetoesan, oentoek mengoesa'Oedjoed pendirian kita dengan Keng
pada malam itoe tidak ada barang sesoe- ialah Indonesier
jang djinak. hakan wang, goena menoendjang peker- akan-akan tahan teroes tidak - mengisap Po,
simpoelannja,
jalah: djangan
atoe jang mentjoerigakan pefnerjntah, tePirngadi memerangi ketagihan madat, karena sesoeatoe tanda, madat sembarangkan sadja wangjang
moelanja la snakal", sampai ke am
tapi kediadan jang kes kei toe Kelak Meski
didalam badan soedah dilenjapkan.
dikoempoelkan dari raiat itoeHara
n
—0—
Krekot jang selamanja maoe m
Sekolah-sekolah di Laboehan Bilik.
Kita tidak keberatan mengaboelkan 200000000000000 000000040000002
mpropesor“
didalam politiek, didalam saOrang menoelis pada kita:
toe HOOFDARTIKEL menoelis:
(Ini

hari diterbitka.
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di Deli

Indonesier

,.djinak.”

Dr. PIRNGADI.
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Soedah Diperbaiki

beam

band ?
REPARATIE t
d
oratoek memperbaiki pada jang tiada" ee

Bawalah pada kita, dimana kita kerdjakan toeroet peratoeran Europa.

Memperbaiki
Itoelah-

ai 3

dan

Memperbaroei
Kita,

Specialiteit

Band boeroek kita bisa bikin baroe. '”

napa"

4

4

Band Boeroek

kano”

NP

Indonesia jang hendak bekerdja bagi ke-

»

sebab goeroenja hanja seorang.
Sekarang
soedah berdiri Volkschool,

Dioedjoeng Hakkastr.)

telah menerang-

i
Apakah
kedjadian dg A, Seger. Hi.

sekolah partikoelir, sekolahitoe ditoetoep,

@

kan barang sesoeatoe. Atau collega-col- £
lega tidak soeka mengaboelkan perminta-

an itoe, karena berlain.

?

2

pada kita dimadjoekan, sebab soerat ka- »
djelas

Ini semakin ternjata kepada kita, betapa perloenja Fonds Nasional itoe

Shanghaistraat 27

?

75
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oleh kit:
ita poenja kerdja atas djaminar”

3 Pranjatah

djangan ditempelkan dibelakang nama pet-! 9 99990900000

tan

Pa
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Melihat banjaknja anak-anak dari pen-

doedoek
begitoe banjak patoet rasanja
Gowvernement
mendirikan
H.I. S. di
Laboean Bilik.
Doeloeada Part.: H. I. S. berdiri beberapatahoen tapi karena boleh djadi ra'iat
tidak begitoe mengambil perhatian pada

:

djadi permintaan itoe,hanja ke- @

bar lain dengan

&@

»

j- - moeridnja poen bolehlah diseboet ba-

njak.

Ha eadaan menghendaki, soepaja Gouver-

? nement mendirikan H.I.S.

$

koeat

dan

tegueh,

kepada masa jang akan
boleh tertegoen-tegoen

hingga maoenja

datang
atau

tidak

terhalang

halang soeatoe langkah dari pengandjoer

perloean seoemoemnja, djika hanja karema ... , koerangfoeloes.
Ini

merasa,

,,propesor" politiek Indonesia ada

fonds nationaal

dasi

ditegoehkan dari segobang
dikoeatkan
dengan
soempah

Kalau Gouvernement tidak
nyaman
ian leider kita, dan dipergoena
patoet Moehammaddiah mengambil
ngan sembarangan
dari
sokongan
dapat
tidak,
ta'boleh
karena
» hamba raijat.
Krekot mesti mengakoe bahwa
2?
Laboehan Batoe jang perkara iniia salah raba, bahwa
Onderafdeeling

$

3

begitoe

banjak

009.000000000000000

di

hamba raijatnja beloem

ada mempoenjai sekolah jang agak tinggi |i
selain dari Gowv. Inl. School dan berpoeloeh-poeloeh sekolah desa sekelilingnja.
menjeMana orang toea jang

kolahkan anaknja seperti ke

z

dan

gobang.
leider-

Bagai jang ta'sanggoep
toeng-katoeng

sadja.

Tadi, Balai.

tentoelah terka- atau poen perhimpoenan Moehammadi ih
ini patoet men-

satoe koempoelan jang soeka mengen-ba .y

djadi pertimbangan pada Gouvernement, kan sajapnja sekeliling" Inicnesiers

n

pendoedoek

patoet

rasanja Inl. del v/h-Koek & Co,

berdiri disitoe.

boelanan

Tapi... apa boleh

itoe, dapat

Kalau tidak

jang dengan' . soerat goe
memimpin

tanggal 4
jan

langga-

jd.

Pertandingan 'ini
la ditanah lapang

4

'sitoe sekolah

desa berdiri ada -- 14 ta- njai auto kelocaran General
Soesoenan dari
I — Kotanopan, jaMotors, bohoen,
moerid. boleh diseboet selamanja leh menerima Soerat boelanan itoe de- itoe Keeper:
oelan (G.a.i.b) Back:
memadai.
ngan gratis, asal diminta dengan peran- St. Kaliasan dan Y& Martoea Radja (koe—0—
riahoofd Aek N:
1).
taraan Redactie soerat kabar ini.

membawa

gadis

Voorwaarts:
djoengan (kam

Bagaimana keadaannja djalan

Tionghoa.

djalan

jang ada di Sumatra

kman. Radja Djoenoofd Hoeta Godang),
nghoofd H. Padang),

Radja Lobi (kam

Pamoesoek dan

Timoer?

Hampir gadoeh besar.

menoelis:

n.

. Pagi Raboe, ddo. 30/4/30. roemah toean seloeroehnja

Kadhi dikeroemoeni

orang

banjak.

diteer, baik benar. Tebing
Tinggi-Pematang Siantar: selain dari 3

Dipe-

karangan orang riboet.
Toean kadhi
sampai tak berani memboekakan pintoe.
Roepanja.

satoe

Chinese

K.M. diteer, selainnja baik.
Siantar-Lima Poeloe:
terlaloe djelek.
P-Siantar Watas
Tapanoeli:
banjak

girl oemoer

14 tahoen dilarikan seorang Indonesier jang diteer, selainnja baik benar.
dari Hamparan Perak, keroemah kadhi
edan-Belawan: seloeroehnja diteer,
dengan maksoed hendak nikah, Sebaik dibeberapa tempat terlaloe sempit, banjak
mereka naik keroemah kadhi, penjoesoel belokan, dan oleh karena banjak melaloei
datang beberapa auto jang penoeh dengan kampoeng djadi tidak tjotjok dengan aliberpoeloeh orang Tionghoa, hendak me- ran zaman.
ngambil kembali akan sinona.
Tebing Tinggi—Tandjong Balei: samPolitie datang mendjaga. Kalau terlam- pai K.M. 105 diteer, dari sitoe ke Boenoet
bat sedikit, boleh djadi roemah toean Kadhi

boeroek,

dirampok atau gadoeh besar.

setengah dikeraskan setengahnja

tidak.
Kadhi beloem sempat menikahkannja seBoenoet— Tandjong Balei: sebahagian
bab sinona beloem Islam.
diteer, akan
tetapi sempit amat.
Iboe bapa' sinona memintak dengan
Simpang Kawat—Aer Batoe: dikeraskeras, soepaja anaknja dikeloearkan dari kan, sebahagian diteer, sebahagian lagi
roemah Kadhi.
boeroek.
| Soepaja pergadoehan hebat djangan
Aer Batoe—Aer Pandan: tidak diketerdjadi,
politie.

politis sinona menerangkan,

dia dipaksa oleh silaki-laki
melantjoeng
naik auto, dan kehormatannja masih.
Itoe hari djoega sinona dibawak kem-

dikeraskan,

bali oleh iboe bapa'nja. Silaki-laki tinggal
tempatnja sedekala dimana ia nanti akan
'

dengan

moesim

panas

memadailah,

raskan, moesim panas sedang baik, selainnja boeroek.

pengadilan.

—0—,
Muziekclub.
Bindjei madjoe.

Medan-Berastagi:
diteer.
Beras

Tagi-K.

sampai K.M. 39 telah
Djahe:

seloeruehnja

- SePada tanggal 4 Mei 1930, poekoel 9 diteer dan baik benar. Kaban Djahe
riboe
Dolok:
dikeraskan,
baik.
pagi di Orion Bioscoop Bindjei akan
Kaban Djahe
- kota Tjane: baik didjadiadakan vergadering oentoek mendirikan
lani,
diperwatasan.
satoe perkoempoelan muziek.
Atjeh banjak belokan.
1x
Piso-Piso-Watas Tapan.: (Dairiweg).
Menoeroet

gadering

kabar jang memimpin

itoe,

sebeloem

Tjongjonghianstraat No. 39

soedah bertanding'di

T. Tinggi, boeat me-

rajakan hari lahir poetri baginda, sambil
derma oentoek rogmah sakit boeta.
penoeff

disekeliling.

ver-

Djalan ini disiapkan penghabisan tahoen
1930 dan sebahagian besar soedah boleh

dipilih bestuurs,

ialah toean Tengkoe Dahroel Bs dipakai. Disediakan sekali oentoek diteer.
dan jang toeroet berbitjara toean-toean | Moelai 1 Mei boleh didjalani sampai ke
Tk. Anocan, Mhd.Joesoef dani.I. perwatasan Tapanoeli.
:
tk
Pakan Baroe - Bangkinang : seloeroehnja
x
Djoega dikabarkan mereka jang tiada boleh didjalani, djembatan jang besar2
dioendang tiada boleh mengoendjoengi i oempamanja diKampar masih ketinggalan
vergadering itoe, ketjoeali wakil pemerin- sehingga terpaksa memakai rakit. Djembatan jang ketjil2 telah siap.
surga
tah.
“—— Dokter jang ditoedoeh menganiaja
keseloeroehnja dan baik didjalani. Diananak obatnja.
tara 70 djembatan jang akan diadakan
Pada tanggal 6 Mei j.a.d. Raad van Jus- pada djalan ini, telah siap 35 bocah dan
titie Medan, akan bersidaag memeriksa tahoen ini akan disiapkan 10 lagi.

Maka oentoek djadi peringatan, boeat tocan-toean dan njonja-njonja,
langganan kita didalam dan diloear Kota Medan, sedjak
1 Mei sampei 31 Mei 1930 sengadja kita adakan:

DJOEAL

perkara ini
'
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Kalau memakai paund tempat
pendjoedian

Sebab terlampau banjak dalam
roemah.

Tengah

hari tadi, Politie telah mela-

Dalam soeatoe keramaian djoedi, jang koekan penggeledahan didalam tiga roe-

diadakan malam tadi. dibangsal djati Deli mah di Padang Boelanweg no. 35, 37, dan
My., telah terdjadi soeatoe

ledahan.

.

... pengge- dan 28.

Dari dalam roemah ini, telah dibeslag

Didalam koempoelan pendjoedian itoe, , 49kaleng minjak tanah dan bensin, sebab
didapati djoega, satoe koempoelan jang minjak
itoe disimpan, lebih dari pada j.
terdiri dari perempoean-perempoean bela- diizinkan.

ka.

Kira-kira tengah malam, datang seorang
perempcean ketengah-tengah
dengan membawa anakinja.

koempoelan

Semendjak

harga

lihat kedalam

minjak

naik, orang

roemah itoe sering dibawa

minjak tanah dan bensin, hingga dipeloeaTiba-tiba ia berteriak: ,paundkoe hi- ran tersiar kabar, bahasa didalam roemah
terseboet ada disimpan tidak koelang”.
rang djadi bertjetjangan. Perempoean rang dari 1500 kaleng miajak.
itoe goegoep. Dengan keras “ia meminta,
Kabar ini kemoedian sampai kepada
soepaja sekalian orang digeledah. Sekalian Politie. Sekarang ternjata tjoema ada 49
jang berhadir menjahoet : ,selakanlah !”
kaleng.
elah
penggeledahan
dilakoekan,
paund jang hilang tetap tinggal hilang.
Dengan perasaan sedih perempoean itoe

poelang.

SPORT.
Sport di-Kota

Automobielhandel v/h Koek & Co di Medan,
menerbitkan satoe madjallah bergambar-

Nopan-Mandailing.
Kotanopan contra

Loeboeksikaping.

gambar sekali seboelan. Service namaHari Minggoe tanggal2 April soedah
nja, ialah madjallah pemimpin bagi mere- dilansoengkan pertandingan voetbal antara
ka jang beroeroesin dengan auto mobiel. Loeboeksikaping v.c. dengan Kotanopan
Didalam lembar pertama, kita dapati v.c. ditanah lapang Rangga Soli.
artikel-artikel tentang hal perkakas, - hal
Bermoela orang sangka bahasa elfial Loe
djalanZ dan hal atgeran perdjalanan, d.I.I.
boeksikaping akan memberi tjontoh dalam
permainan kepada elftal Kotanopan, tetapi

DARI PEROAOELAN.

Men aka aa

doen

roepanja

dari

orang jang bermoesoehi, tiba

bersahabat.
wedang beberapa orang

F ii |

Toe

nga sai

dengan: sorang

Ming

|

makan hampir tidak dapat !, bene Hm
hartawan!

didoega sering kedjadian !

meleset

diharapkan. Malah sebaliknja

hebat

jang

boek Sikaping.

timboel

perkelahian

berasal dari kesalahan Loe-

Seorang diantara

spelers,

jang soedah

biasa main dalam club Vogel di Medan,

soedah bermain dilocar sportief betoel.
Permainan itoe disoedahi dengan 2-0
itoe mendjadi rama-rama, rama-rama mati boeat kemenangan
Kotanopan
kkeboemi, satoc dengan tanah, ditimpa air,
fi. .
achirnja 7
ca
.

#

marnja

doenia,
ini, ! tidak

lebih sifatnja

kepompong, jang kemoedian mendjadi oelat,

HI

soedah

spelers
L. Sikaping, banjak jang soeka
main kasar hingga sebeloem lagi habis
tijdnja main, soedah

de

: 3F

sangkaan itoe

|

—

L

JI

Kedatangan toean-toean dan Njonja-Njonja amat dihargakan !!

0000000000

“

00000000000

Sebeloem bermain, hati orang gemoeroeh, tjemas-tjemas,-karena Chinese Spor-

ting itoe, soedah banjak Club-club jang
terkenal djempol di. Medan dikalahkannja. Baroe lagi
”
nja. Sekarang ia
n
jan
Padang Sport. Boleh djadi sampai keboe-

tikan dengan hormat mendjadi 2e. klerk
pada
kantoor - Controleur Serdang di
Loeboek Pakam, O. K. Adjir.
4 Diangkat - .mendjadi:-2e, klerk di kantoor Controleur di Loeboek Pakam, Bver-

loe roema P. S. litjig

hannoeddin,

tertjoekoer.

Permainan dimoelai dengan sama gagah.
Bola tidak diam, , sebentar ke Medan,
sebentar ke Padang. Benteng padang
terantjam. Sepoeloeh menit-bermain, bola
dapat diarak

toeroet

toor

tadinja schrijver pada kan-

Controleur

di

Bangoen Poerba.

Dari medja

redactie.

oleh-oleh Chines meliwati

menampar

paha

mengatjbekan

Correspondent Berandan: perskaart beloem dapat diatoer sekarang, harap ber-

sabar. Bila soedah siap, segera dikirimkan.
St.R.-Plb.: karangan itoe tidak dimoeatkanlagi dalam Sinar

Deli, sebab soe-

dah dimoeatkan lebih doeloe dalam soerat
kabar lain. Harap kirimkan boeah tangan,

sekolah-sekolah jang ada di Sjanghai oentoek merajakan hari peringatan peringatan

dalam boelan Mei. dan memberikan verlof kepada

moerid,

djikalau dengan”

kan keperloeannja:

Pembesar2

negeri

.hanja boleh

Tionghoa

loearan

diberikan

setjarabaik ditoendjoekdan

bersama-sama

pembesar2
memboeat

peratoeran . bocat pendjagaan soepaja
jangan timboe) keriboetan.
oeat melakoekan openbareve
i
tidak diizinkan.
:
Tang

Peiping, 29 April. Pembesar2Tionghoa,
Perantjis dan internationaal soedahr meme: «
boeat peratoeran oentoek mendjaga
boetan di Sjanghai pada 1 Mei.

Ktri-

INGGERIS
Tn
Pelajangan hertogin Bediford,

nden, 30 April. Hertogin Bediord j3.
terbang dari Engeland Ke bp
2
rang mesti terpaksa toeroen di Dragoman
masnja.
Lagi 10 menit bermain, perdjoeangan
PhoenixPadang:
harap kirimkan bilangan watas Bulgarie disebabkan keroengeri betoel. Bola berat ke Chinese. De- tambo Indonesia, seperti jang dimintak sakan pada leiding minjak. Besok diharap
ngan sedap, Padang dapat menembak baroe ini. Hal jang lain, segera akan ia akan dapat meneroeskan Pelajangannaj
Hertogin itoe akan terbang waktoe poebenteng Chinese, menjebabkan stand men- beroleh kabar.
langnja ke Engeland dengan tidak berhendjadi 1—1. Sorak semangkin gemoeroeh,
ti-hentinja dari Sofia ke Croydon.
koepiah main dioedara.
Kemoedian dikabarkan bahwa hertogin
Chinese kelihatan moelai pajah. BenBedford soedah meninggalkan watas Buk
tengnja terantjam. Lima menit kemoedian
garije dan pagi poekoel 17.30 soeda
lagi
satoe
goal oleh Padang. maka
h
tiba di Croydon.
stand poen mendjadi 2—1. sampai berROEPA-ROEPA DARI
L
Anggaran kapal di Singapoera.
henti, stand tetap.—
LOEAR NEGERI.
—0—
onden, 30 April. Dalam Lagerhuis
Kenworthy bertanjakan apakah peka
V. O. P. keok.
5
Perajaan 1 Mei.
an
memperbaiki afdeelingdokken dari kaPertandingan antara V. O. P. dengan
Berlijn, 30 April. Dari seloeroeh doenia
Langkat Sport jang dilansoengkan kema- diterima kabar menjatakan besarnja per- pal-kapal perang pada anggaran
kapal
perang di Singapoera itoe akan diteroesrin di Hakkastraat, berachir 3—1 boeat ke-

Chabar

oentoengan

Langkat

Sport.

Pertandingan dilansoengkan dalam hoedjan, padang voctbal sama sekali

Ane haenie,

sekali

pertentangan

karena

permainan

kalang oleh loempoer.

betjek

dusta gedup

selaloe ter-

TB

hatian
djalan

hanja

oentoek Sinar

Kawat.

orang
1 Mei

pada tatkala petang» men- k:
an.
itoe. Lain dari pada di
Minister
Engeland sebagaimana biasanja pembesai pekerdjaan Alexander mendjawab bahwa
itoe akan diteroeskan menoenegeri tidak memboeat larangan-larangan roet perdjandji

16,
18,
25
1 Juni

LSV.
LV.C.
HV.V.
MSV.

—
—
—
—

MSV.
Go Ahead
V.OP.
CSC.

an boelan September 1928

Salut apa atas uemonsiratie-demonStratic

jang berlakoe pada hari 1 Mei itoe, maka dengan termasoek seboeah dek jang didari Argentinie dikabarkan lagi bahwa galikan. tetapi sekarang segala pekerdjaoleh President negeri itoe menjatakan an itoe distop sebab sekarang tidak ber-

Tank-Tank dan angkatan oedara soedah
keloear boeat mendjaga keamanan di New

sifat economie djika

kedoeanja

diselesai-

kan atau dioebah. Semoeanja hal itoe
akan dipertimbangkan bersama Domini-

ons.

TIONGKOK.
p

Perang saudara.

eiping, 29 April. OpperbevelhebYork, dimana kaoem communisten dan ber Yan Hsi Shan dan Dera ang
serdadoe-serdadoe jang soedah berhenti Yuh Siang..memberikan perintah kepada
akan memboeat demonstratie di Union pasoekan-pasoekan oetara dimana mereka
Competitie—Programma 2e
dilarang tidak boleh mendoedoeki ggreSguare.
klasse dalam
boelan Mei:
djageredja, sekola
- sekola
h h agama dan
Di Berlijn, dimana dalam tahoen jang
3 Mei
CS.C.2 — DSV.2 silam
dilarang
berkoempoel-koempoel rbemah -roemah orang asing dan mereka
10,
LV.C.2
—
HV.V.2
hingga menerbit
keriboetan jang me- mesti mendjaga keselamatan djiwanja orang
7.
MSV2
— IV.C. 2 njebabka mandikandarah, sekarang
seba- asing.
n
4,
H.V.V2 — CSC. 2 liknja soedah
Regeering di Peking.
dibebask
betoel. Politie
31.
HVV2 - DSV.2 berpendapatan bahwa an
Organisatie Regeering jang soedah
boeat menghindarPertandingan
dilansoengkan di Pa- kan pertempoeran antara kedoea belah tetap di Peiping berlakoe boeat beberapa
dang Hakkastraat.
,
pihak, inilah djal.n jang sebaliknja, dan hari. Keadaan militair tidak beroebah.
tidak poela dikoe :tiri akan mendatangkan Mobilisatie dari Kwa Ming Thung meng:
halangi pergerakan, disebabkan pasoekan:
Pegawai — Negeri. kesoesahan.
Communisten di Leipzig soedah
me- pasoekan mendoedoeki daerah jang loeas
makloemkan
bawa
demonstratie akan dan mesti mendjalani dengan kaki
1500
Onderwijs.
dilakoekan djoega, meskipoen politie me- K.M. Dglah pada itoe gerakan Yen Hsi
Shan dan pemindahan hoofdkwartier ke
Dipindahkan dari Openb. Ambachtschool larang.
Keadaan di Polen sangat mengoeatir- Cheuke Cheung akan menimboelkan pevoor Inlanders di-Jogjakarta ke Openb.
Ambachtschool di-Medan, Inl. Ambachts kan, disebabkan indoek politiek disana njerangan pada perpisahan kereta api
onderwijzer,

Soewardi.

Peking dengan

soedah lama dipadanikan.

Hankou

jang menoedjoe

Communisten Perantjis mengoemoem- ke Shansi.
Idem dari Openb. Ambachtschool voorIn- kan satoe adjakan soepaja larangan Re'Tsjang Kai Shek memeriksai keadaan
landers di Medan ke Open: Ambachtschool geering itoe dilawan dengan mengadakan pasoekan-pasoekan di Hankow.
di Jogjakarta Ini. Ambachtsonderwijzer, demontratie di Parijs dan di District Sei-

—0—

Service.

MOERAH

serta

dari berbagai matjam barang-barang. Haloes dan kasar semoea ditanggoeng
amat moerah. Dengan DJOEAL MOERAH satoe boelan, sel bagai djoega
@.tanda peringatan tjoekoep 1 tahoen terdiri toko kita, Orang ada kesempatan
boeat datang di Toko kita dan msmbeli barang-i barang apa-apa jang di& soekainja, harga amat moerah sekali.

Oost Sumatra Voetbal Bond.
bahwa 1 Mei itoe ada satoe hari besar
Competitie—Programma le
Moeara Lemboe-Taloe: Djalan ini
opsil oentoek keradjaan.
perkara seorang Dokter dari Dabo (dari
klasse dalam boelan Mei:
Kaoem boerceh Amerika inilah pertama
tentoelah akan siap tanggal 1 Juni j.a.d.
Poelau Singkep).
kali
toeroet akan gerakannja kaoem boedan
diboeka
oentoek
didjalani.
1 Mei
V.O.P.
— LSV.
Tabib ini ditoedoeh menganiaja sampai
—0—
roeh
Eropah dan Azia pada tanggal 1
ti
C.S.C.
—
Mahkota
S.C.
mati seorang Tionghoa jang sakit, dan
Mei.
Barisan
W..
PSV.
—
DSV.
politie soedah diperkoeat.
berobat padanja dalam Hospitaal disana.
Minjak dibeslag.

Justitie dapat mengetahoei
jalah dari soerat kabar.

9
»

Telefoon No. 1515

MEDAN

moesim penghoedjan boeroek.
tangan, berteriak-teriak, jang ertinja me- jang teroentoek
Wingfoot
- Labocan Bilik: tidak dike- noendjoekkan gembira dan tjemas tje- Deli sahadja.

sama politie, kemoedian akan diantar kemengatoer rekening

30/4 30, kedoea club

back, satoe shooting jang keras menoedjoe
dekat tiang: Keeper Padang mati langkah,
raskan moesim panas agak baik, moesim tak dapat menangkap, djadi bola masoek
penghoedjan boeroeh.
teroes.
Aer Pandau—Prapat: dikeraskan sedikit,
Sorak menderoe-deroe topi main dioesebahagian ketjil diteer.
dara, stand O—1. Lewat-pauze, stand tetap,
Rantau Prapat—Kota Pinang: tidak Permainan semangkin berapi, Penonton.

sinona laloe diserahkan kepada

Dikantoor

Raboe. sore, ddag

Penonton

MERK TAT CHONG

i.

Soesoenan inil
jangdiharap
dapat
»Service” menoelis:
mempertahankan
ima
Kotanopan
Watas Atjeh-Pangkalan Brandan: boe“—o—
roek P. Brandan-Medan: seloeroehnja
Padang Sporti—Chinese Sporting
diteer, baik benar. Medan-T.-Tinggi:

Correspondent Sinar Deli di Tebing
Tinggi

Halfback: Rosips' Djauhar dan Boesan.

—0—

minggat

gatan
TJOEKOEP SATOE TAHOEN TERDIRI TOKO KLONTONG
Perin

diadakan
bolehlah dika-

boeat, pemerintah ngn-langganannja didalam hal: mendjaga takan Steden w'
tidak maoe mendirikan sekolah disitoe,
akan dilansoengi
memakai aufb.
Kita dengar dari jang orang-orang di- dan
Pembatja Sinar Deli lang mempoe- 'Rangga Sola

Indonesier

00040000000 am 000000000

contra

ng'Sidimpoean.
, pada hari Ming-

00000

5

inopan

1

“HO

1PN

Atoeran soesoenan /dan tjitakan soerat
Soengei Berombang pendoedoeknja badjoego,
sepand tahoe kita disi- boelanan itoe rapi- dan bagoes.
Pa Meangata| desa, Menilik
Kita atoerkan selamat kepada Autohan#

2

ndi.

ne, tetapi

G.B.

orang

beloem

dapat

doega

apakah adjakan itoe akan mendapat per-

Moelai tanggal 17 Mei 1930, sebab soe- setoedjoean besar dari orang banjak.
Dalam kebanjakan negeri-negeri di Baldah lama dalam dienst, diberi verlof lamanja

6

boelan

pada exploye kantoor

Superintendent van 's Lands Caoutchoucbedrijf di-Pematang Siantar, YJ. Sarton.
Idem: 31 Maart 1930 diperhentikan
dengan hormat pada Administrateur dari
Gouvernement . Oliepalm -onderneming
Majang W.Th. Volkers. Dipindahkan dari
kantoor toean Controleur di-Arnhemia
ke plaatselijkkantoor di-Pasir Pangarajan,
leklerk
bertitel 3e commies, MohamadNoer gir. Soetan Maharadja.
Politie.
Ditempatkan pada Veldpolitie di T.
Balai, hoofdpolitie opziener, W. Paulini.

kan dan di Baltisch, militair mengadakan
pendjagaan keras oentoek melawan adanja
demonstratie-demonstratie 1 Mei itoe.

Pindjaman

negeri Oostearijk.

Onauis 30 April. Schober, Kanselier
ostenrijk jang sekarang sedang mengina,

dikota ini hendak pergi ke Londen, ai
ma'loemkan, bahwa sekarang soedah sedia

semoeanja boeat meneroeskan pindjaman.
Oostenrijk jang mana dalam doea boelan

Penangk apan ini akan dikeloearkan oleh
J. P. Morgen.
di Parijs. Cy. Djoeml
tidak
ahn
lebihja
dari 100.000.000
Parijs, 30 Mei. Kepala politie mcnjoe- dollar dan goenanja teroentoek. 'kepada

roeh oesir 22 orang asing keloear watas,
disebabkan mereka
hendah memboeat
propaganda pada 1 Mei.

memadjoekan oeroesan Post dan kereta
api.
Satoe pertempoeran hebat dalam

Kamer Japan.
Sikapnja KwoMin
Tang.
Tokio, 30 April. Perlawanan dari
Sjanghai, 30 April. Pembesar Tiongkok bei Na Kai soedah ambil
soedah mengoemoemkan, bahwa 1 Mei melawan voorstel regeering oentoek
adalah satog hari besar opsil danhari nambahi oetang boeat peladjaran
Idem pada Algemeene (Stads) politie vrij. Segala fabriek di Sjanghai besok akan itoe. Dalam Kamer terdjadi
Medan, politie opziener, O. Ratsch. ditoetoep, t#tapi hoofdkwartier ditempat hebat TN Oetoesan oetoesan,
di
B. B.
itoedari Kwo Min Tang memberi tahoe- dari Tin
Sie To (Partij Regeering)
Dengan
permintaan
sendiri, moelai kan kepada pembesar sekolah Tionghoa orang leden Sei Yu Kai jang mempersapengabisan boelan April 1930, diperhen- bahwa tidak diberikan vacantie kepada lahkan sikap sikap menghalangi.

z

Keriboetan di India.

Londen, 30 April.
menoetoep djalan

Regeering

Kyber

Advertentie

soedah

oentoek

dila-

N. V, Cultuur Maatschappij:

loei oleh anak

"negeri,
Seorang anak Gan- 000000000000000
dhi
dihockoem.
Tjintakah. tocan sama anak dan
(New “Delhi, 3) April. Devidas Gandhi,
isteri toean?

anak dari Mohatma

Gandhi,

dihoekoem

tandingan2

Chevalier,

maka

toeroet

djalan ansoeran
berdamai.

atau

bertempoh,

boleh

keterangannja

weg

dapat

SOETAN
HADJI

toriale rechten Djerman oleh kapal-kapal
oedara tentera Polen. Dalamnja dinjatakan
ini karena
keheranan atas perlakoean
berdjandjian jjang dahoeloe,
mengingat
dimintak soepaja diperhatikan. Seteroesnja
diperingatkan kepada kapal-kapal terbang
akan toeroen apabila dikasih tanda jang
mesti perloe toeroen.
Crisis dalam

Stockholm,

Selakan Toean-toean
mengoendjoengi

30 April. Kamer telah

AIER

Pajoeng

1. Hadji

PEMBORONGAN.

loeh

pagi, kita Gouverneur

Oostkust

bagai

orang

terpendjara

djaraenegeri di itoe-kota
tara tahoen 1931.

lamanja sehingga

didalam

van

pen-

Medan, semen-

Lagi di Spanje.

perceel jang pertama : hal memasoekkan
beras. Taksiran f 10.000.—
x)
provincie
Madrid, 3C April. Dalam
percecl
jang
kedoewa
:
hal
memasoekkan
besar,
terdjadi bandjir
Lograno soedah
daging mentah. Taksiran f 2000.— x)
Beberapa boeah doesoen soedah dilipoeti
perceel
jang ketiga: hal memasoekkan
didapat
tak
sekali
sama
soedah
dan
air
ikan
kering. Taksiran f 1800.—
x)
diami.
perceel
jang
ksempat:
hal
memasoekkan
Beroesak.
Penghasilan tani sebagian
telor bebek. Taksiran f 1800.—
x)
jang mati
ekor binatang
riboe-riboe
perceel
jang
kelima:
hal
memasoekkan
tenggelam. "

»vivres ketjil“. Taksiran f12500.—

Gawa

x)

Tokio, 30 April. Prins Toku Gawa president dari senaat akan togroet mendjadi

Adapoen
akan
segala
perdjandjian
lemborongan ini dan taksirannja dan
pain-lain halnja itoe boleh diperiksa oleh
segala orang jang soeka begitoe dikantoor kita jang memegang pemborongan,

Student
ditahan.

pada tiap-tiap hari-ketjoewali hari Ming

oetoesan Japan menghadiri handelscongres
internationaal parlementair di Madrid.
Delftjang

Soerat

sewaktoe menghadiri Dietsch Stu-

dentencongres di Gent disebabkan mem-

menawar

koel

sepoeloeh

pemborongan

x)

Pensioen-

pagi

pada

5 oran:

Aang
lamanja

(GI Belawan teroes ke Brastagi
Menoenggoe

boeat satoe malam

,

4.—

» 30.—

T oran

HE
»

5—

1355

nik

Djalan keliling sampai di Onderneming,

2

bajaran

1 KM.

,

0.35

Agent dari Motor-motor Sewa boeat antara seloeroeh: Medan—Padang—
| Koeta Radja dan Koeta Tjane.
Filiaal agent: »Sinar

0 0 0 cma

Sei: Rengas Medan

keperloean-keperloean

djaman

sekarang lekas dan hasilnja menjenangkan.
Sekarang

ada:

TYPEMACH INE: Cursus 6 boelan
BOEKHOUDING:
idem
(diadjar dalam

bahasa

ENGELSCH:

Melajoe)

Goeroenja Boemipoe-

tera F.M.S. jang biasa mengadjar
Systeem kita semoeanja praktisch,
djamin lekas pandai. Troesa dipoedji lagi,

kerna soeda terkenal.
seboelan,

Pelajaran

beladjar 3 kali

f 5.—

1 Minggoe.

Katerangan lebih djaoe boleh tanja

pada | Kapat

jang

terseboet

diatas

000000000000000

Lampoe

Electrisch boeat keperloean

Pasar Malam.
boleh tanja sama :

53

@
merk: THONG & Co.
»
?
Makaustraat (dibelakang Royal Bioscoop)
»
Telefoon No. 491 — Medan.
Pe
»
“——--—-——-—-—-—-—-——"———
TT
AJJJ—J

m-— DELI-BIOSCOOP
AWAS,

Moelai Hari Minggoe 27 April, AWAS

Dipertoendioekkan

LOVE,

satoe

film jang paling baroe dari FOX
MOVIETONE DRAMA

LIVE

&

ALL

TALKING

LAUGH.

DENGAN HOOFDROL:
GEORGE JESSEL dan LILA

Satoe drama jang sangat menarik hati dan sedih, kedjadian
pad:
1915, di Amerika, doea anak moeda bangsa Italy 'moesti PAN tengkras «
airnja dan masoek peperangan besar di Europa. Pengabisan perang ini
doca anak moeda poen kembalt ke Amerika, jang mana satoe diantaranja
jang mempoenjai tjinta dengan satoe nona, soedah mendjadi boeta
dalam

peperangan, dan didapatinja tjintanja soedah kawin dengan orang lain.
Lebih
dala dipertoendjoekkan satoe FOX MOVIETONE NEWS jang
AN paling
ai
jang
bagoes oempamanja,j
satve orang
or.
berkelahi dengan boeaja,
Barisan

Balatentara Inggeris, dikoendjoengi oleh King George di London. d.l.I.

11 Bagian

11 Bagian

"——
|:

Alangkah

" Menoenggoe dengan hormat !
Deli", Telf. 1174,

4

wanginja

HAWA
dari

MOELOET

orang-orang

memakai»
"Sen - Sen"
soedah terkenal

»Sen

sewa Motor-motor kita,
Moeatan dari: "

Boeat melantjong dalan satoe diam

Onderwijzer

TAN'S COMMERCIAL CLASS

356
—
Telf. No. 1055 Medan
AUTOTAPANOELI-MEDAN

Medan ke Belawan

95

000000000000000

Pee

Tarief harga

lain- lain.

auto

over de jaren

ABDUL- KADIR

Telegram Adres:

dan

BIOSCOOP ONDERNEMING

2

mengadjar

AUTO

Dan djoega ada mempersewakan: VRACHT

hari waktoe

Ganas aELE LAS LAS 3SSAEE A5
AUTOVERHUURDERIJ - ,TAPANOELI”
No.

direken paling moerah atau boleh berdamai.

80
L.H.W. van SANDICK.
Deze bedragen zijn berekend volgens de
gemiddelde- contractsprijzen
1928, 1929 en 1930.—

fonds.

Serdangweg

Pembajaran

Keterangan

Openbare chakelschool Medan.
5. Ferdinand, Commies b/d Douane.

Gan

Electriesnja.

Filmnja disediakan jang kotjak-kotjak dan ramai.

Le-

Kroesenstraat

Nasoetion,

»Bioscoop” (komedi

adakan

kita soedah

bon di Oostkust,

gambar) sewain compleet sama lampoe

Medan.
pesanan:

Tahir,

2. Kamaroedin

an pe

Den Haag, 30 April. Java Caoutchouc
Maatschappij soedah masoek kepada pe-

Landbouw

Mohd.

oentoek keperloean kebon-ke-

ini.
Kita Gouverneur Oostkust
van Sumatra.

Peratoeran pensioen employe keboen.
algemeen

Korsi-korsi,

sekarang

haroes disampaikan

dikantoor kita, jang memegang pemborongan ini, ta“boleh laloe dari pada poe-

bawa sendjata dengan meng#ntjgm akan
memboenoeh student lain-lain dan memberi maloe opsir, soedah dihoekoem 16
hari pendjara dan didenda 714 francs.

ratoeran

6 sore,

Awas !!

dan hari Raja-moelai poekoel8 pagi sam
pai poekoel 12 tengah hari, maka di
tempat itoe orang boleh mendapat segala
keterangan jang disoekainja.

Den Haag, 30 April. Dari Brussel
dikabarkan, bahwa Student Delft jang ditahan

djati.

Frederik Hendrikstraat

Lelang pemborongan
jang terseboct
diatas ini akan diadakan, baik dengan
sekali goes, ja'itoe memborongkan ha
itoe sama sekali, baik diborongkan paka
beberapa bagian (perceel), ja'itoe:

Madrid

poekoel

Medan.

Sumatra akan mengadakan di kantoor
kita di Medan soewatoe lelang pemborongan, jani hal memasoekkan beras dan
daging mentah dan ikan kering dan telor bebek asin dan barang makanan jang
lain, jang biasanja diseboet ,,vivres ketjil,

gandoem dan bibit-bibit
boenga-boenga
diroesakkannja.
ditanam
baroe
jang
lapangan penerbangan Keslay
Didalam
coedah terdjatoeh atap dari bangsal disitoe
menjebabkan mesin-mesin terbang mendapat keroesakan.

Prins Toku

dari

'

Pada hari Selasa tanggal 20 hari boelan
Mei,
tahoen 1930, pada poekoel sepoe-

Parijs,30 April. Hoedjan lebat soemengganggoe di Touraine sehingga
dah
penoeh digenangi air dar
djalan-djalan
banjak terpoetoes. Banjak
n
perhoeboenga
jang terdjadi. Hoedjan manik
keroegian

.

moelai

Jang menerima

lebat di B:opah Selatan.

ke

1930

dari

B. H. MOEDA
Kroesenstraat 95

Italie.

djam

Openbare
Schakelschool
hari DJOEMAHAT tanggal

mari-lemari, 1 Machin toelis merk Remingthon dengan medjanja, 1 Machin
kaki merk inger, 1 Kereta angin, Gambar-ambar, tempat tidoer, Piring-piring,
Mangkok-mangkok d.s,b.
De Venduhouder,

3 Km. dari Station Boekit
Toewa.
72

LELANG

Moelai

al. G. B. JOSUA

Julianastraat No. 126 Medan.

1 Zitje

PANAS

Boekit

Rome, 30 April. Ministerraad soedah
mensjahkan programma pendirian armada
oentoek tahoen 1930. Menoeroet program
ini dalam tahoen terseboet akan disediakan seboeah kruiser dari 10000 ton, doea
bocah kapal pemberi tanda, empat kapal
torpedo dan 22 kapal silam.

beberapa

Gading

4444444

Onderneming

Awas !

toean

Jang akan dilelang, jaitoe perabotperabot roemah tangga jang terpelihara
dengan baik seperti:

maan

sche Zaken. Kelebihan soeara itoe terdiri
dari kaoem liberalen, socialisten dan Communisten.
Kabinet beloem lagi berhenti.

toeroen

diroemah-

di

fiormat.

AS

Bioscoop

»
»
»
»

karena. berangkatke negeri Belanda

2 MEI

dengan

generar 506666600 ASABB5

000 Gan

can

000000000000000
0

aa

Het BESTUUR.

Onderwijzer
4 Medan pada

Kedaidoerian.

Soematra-Timoer

avond

Menoenggoe

1929.

sman
9 40 MAS
LELANG

pada:

Medan.

menerima baik akan satoe motie dengan
114 lawan 90 soeara tentang tidak dipertjajai akan Kabinet, teroetama jang dimadjoekan kepada Minister van Binnenland-

Hoedjan

di Kedeidoerian

seloeroeh

hadir dalam perdjamoean

itoe.

8

KINAJAN, Sampaliweg No. 150
Medan.
ISHAKISMAIL, Oudemarkt No. 2

HADJI MAHMOED,

Regeering Zweden.

Armeda

dan

Hadji Mahmoed.

terri-

atas

—

langganannja

boeat

pada hari SABTOE malam MINGGOE tanggal 3 djalan 4 MEI 1930,
moelai djam 7 MALAM. Kedatangan toean-toean sangat dihargakan.

IV. Apa-apa pembitjarain jang diterima
akan dibitjarakan dalam moesjawarat

Medan.

ke-

atau

Dividend

Menetapkan

12

Co.

ULTRAPHON

:

oentoengan dari tahoen
III. Memilih Bestuur.

Sehari selembar benang, lama-lama
mendjadi sehelai kain,
Keterangan setjoekoepnja boleh

Berlijn, 30 April. Djerman mengirim
nota kepada Polen, didalamnja diprotest
tentang paksaan-paksaan jang baroe-baroe
beroelang-oelang

No. 150.

dengan

Nota Djerman kepada Polen.

terdjadi

Il.

“sekalian

&

Demonstratie

Mensjahkan: Balans dan Perkirain
Roegi - Laba dari tahoen 1929.

setiap hari pada kedoea tempat terseboet atau datang di :
Kedai Oudemarkt No. 2.
Sampali-

tanggal
dengan

njonja Chevalier, Carnero meminta kepada
soepaja ia kalahkan dirinja
soeaminja
dalam pertandingan ini.

ini

Diadakan pada hari Djoem'at tanggal

dibitjarakan

kali ia dapat memoekoel knock out pada
Djoega ,moela hari ini' kita ada sedia
lawannja dalam tempoh tiga boelan jang mendjoeal Atap Zink, tiang balok, papan
keachir ini, sekarang soedah hilang
dari Marbau, Giam dan Damarlaoet,
masjhoerannja, tatkala pada hari ini oleh besar ketjil: jaitoe bekas Goedang dari
commissie di New York soedah petjat toko KEH DIN G dimoeka kantoor
padanja, jaitoe sesoedahnja dilakoekan Deli Courant.
satoe pemeriksaan opsil oleh commissie
Silakan toean-tocan
datang periksa
di Califofnie dalam satoe keterangan
sebeloemnja
bahwa
diadakan perlawanan

Mengoeadang

16 Mei 1930, poekoel'9 pagi, bertempat
dibelakang roemah toecan goeroe Djaifar, di Djalan Djaparis No. 124, MEDAN.
harga setiap Satoe Meter Empat Segi
PUNTEN atau hal jang akan
dengan Contant f. 1.-—, djika dengan

dan tiap

dinjatakan
15 April

Ambonstraat

Koempoelan Besar Moesjawarat Tahoenan dari sekalian: Aandeelhouders.

Letaknja di Padangboelanweg-Patisah,

16

ia soedah

pertempoeran

memboeat

kali

dimana

boksen,

CHINA « KASIH"

Dengan djalan ansoeran dapatlah: toean
nanti, mempoenjai tanah Peroemahan:

pendjara dalam cel satoe tahoen.
Carnera hilang kemasjhoerannja dalam perdjalanannja.
New York, 30 April. Dalam perdjalanan
Primo Carnera oentoek- memboeat: per-

Maartha

- Sen“

jang

selamanja

:oeka

n
S E
Ns
ada kelocaran Amerika dan
poeloehan.

djoega

tahoen.

mel-wan

ratjuen

Tokok, alcohol, batoek dan 'uik.
Orang jang soeka makan sirch, kalau
ditjampoer ,Sen - Sen“ akan mendjadi

lebih enak.
Sen-Sen
menghilangkan
baoeh dari moeloet.

segala

Per pakje
f. 0.15
Terdjoeal diantero toko chat.
Alleenvertegenwoordigers N. 0. I. :

Toko AUW PIT SENG - MEDAN

(

dik.

62

Weltevreden Telf. - 'B.

tooren :

Soerabaja 2572 N

1 Anggoer Branak tjap

Telefoon- No. 1169

Poetri Moelia dan
Tjap Njonja.

Sedia
Singapore,Atap

M

Dokter

Dokter,

Medan,
roepa-roepa

kajoe

Tiang

zink Cement,

kajoe

laoct,

Kassau,

Batoc merah, Kapoer

tong, kapoer goni, kapoer kaleng, minjak
kajoe, dan selengkapnja ditanggoeng sedia
perkakas mendirikan roemah-roemah.
Kalau sadja datang membeli kepada
kita, pestilah moedalnja roemah mendjadi

matjam

penjakit dalam, penjakit perempoean (Sijphilis), toelang enz.
Dapat
banjak poedjian dari
IM

mendjoeal

Kesawan No: 79'— Tel. 663 Medan
berdiri moelai 1888 — 1930.

o€ntoek perkakas roemah seperti:
Meranti
Tandjoeng” Balai,
meranti

keloearan fabriek:
THO KONG SOEI- Batavia. “
Sangat
baik dan moestabeberapa

.NIO: TIIANG SENG"

fioutandetaar -o- Toko “Spoorstraat Dedi

enteng dan perkakasnja semcea dari kajoe

lihat verklaring

jang baik belaka,
"Harga selamanja melawan!!

Dr. LIE TJWAN KIAT ddo.
Batavia 22/7/26. dan djoega verklaring dari Dr. H.S. SIEBERT
.ddo. Weltevreden 6/11/”27.

Menoenggoe

dengan

hormat,

69

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

ABDOUL

KARIM.

RESTAURANT

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

65

mcm.

pesanan dari

loear kota.

Pesanlah pada hoofdagentnja
boeat Oostkust van Sumatra:

No. 40

MOHAMADAN

—

37

HOTEL

MEDAN.

Moskeestraat

mur

000000000000000

nMemberi pertoeloengan",
Obat ,Gumbira“ moestadjab dan moedjarab menjemboehkan penjakit Boernoeng ,,Ajam“ dan Itik".
Disebabkan soedah banjak mendapat

00000090000 00000000000000000

TOKO: OBAT- &- AGENT -MECCA. GANGERS
S.M. NAWAWI
55 PADANG BOELANWEG,

Apa Inta Boeloem Taoe?
Wallah! Anna willan njan betoel sadja, kafan inta ada rasja koeran
nafsoe, kafan inta poenja tenaga ada koeran, lantas makan Safoef
Hidjazi itoe obat njan betoel-betoel moed arrab dan 'adjaib!
Harga per blik f. 0.80.
Agenten:
Badoe Alip Loebis, handelaar koepiah, Kesawan, Medan.
Hadji Sjamsoe'ddin, Hotel Sipirok, Sipirok.
Hadji Ismail, 2 Oudemarkt, Medan.
Hadji

Lebai Aman, handelaar Paroepoeh, Laboean Roekoe.
A. Mochdan Sahaboe, Mandoemai, Bandjarmasin.
Mohamad Taris, handelaar Kandangan, Borneo.

Ahmad Nawawi, Main Road, Batu Gajah, Perak.

26

S. M. NAWAWI

000000000000000

Sedang

dari

lain

negeri

telah banjak

ALMANDILI.

000000000000000

Boekoe-boekoe jang paling baroe terbit:

Satoe

Roemah

Makan

jang paling bersih di Medan.

SIAPA DIA ITOE111

(Gadis Bangsawan Indonesia) atau Hati Wadja, satoe

Mempoenjai Pelajan jang radjin dan mengerti terima segala tetamoe.
berita Jang menarik hati dari awal hingga achirnja,
Sedia kamar-kamar tempat menginap, penerangan tjoekoep dan senantiasa bangsawan jaug berhati wadja harganja sangat moerah

baik lebih dahoeloe se-

diakan satoe atau 2 botol.

Balai.

000000000 000000000000000000000

noeng ,,Ajam“
Sebeloemnja hinggap penjakit ,, Ajam"
toean,

Ismail, handelaar Onderstraat, Tdg.

Siddik Marah Baginda, Kota Nopan Mandailing.
Soetan Kadli 'Alam, Pakantan Lombang, Moeara Sipongi.
Tjan Giok Soon, Tapa' 'Toean, Atjeh.
.

Soerat .poedjian, jang itoe obat Gumbira
betoel bisa menjemboehkan penjakir Boerditempat

ALMANDILI
MEDAN, O.K.S

dapat angin baik. Makanan saban waktoe dapat jang masih baroe. Minoeman dari
Soesoe mentah dan Air Lemon, sedia seteroesnja. Kamar-kamar mandi, menjenangkan bagi tetamoe. Tjobalah koendjoengi Roemah makan kami !!
Kami berdjandji menerima tetamoe, dengan Sabar dan Hormat.
83

"mendapat pesanan obat Boernoeng ,,Ajam“
jang terseboet.
Per botol Bier franco Medan 4 f. 1—
Lain ongkos kirim. Boleh dapat beli B. BAROEMOEN van WELTEVREDEN.
aa Agentschap Volkslectuur (Balei PoesREPARATIE ATELIER:
taka).

2

Mohdlin
Telefoon No. 566
Moskeestraat No. 44,
63
MEDAN.

KAMU
TN
DKI ee
PMN
RA NAN TRIK

000000000000000

Batjalah
Sinar Deli

gg

Mesin

DALAM

KATJAUAN

PERTJINTAAN

meriwajatkan satoe gadis

oleh D. I. Loebis tierita seorang jour-

nalist jang dari moeda sampai kematinja dalam katjauan

Tinta

VOLKSALMANAK

dinding

gambar

Melajoe

1930 berlampir

almanak

£ 150 porto £. 0:10
» 010

terhias banjak

» 05

tinggal sedikit lagi, harga ditoeroenkan

'OSMINA Njai jang manis (Resia Kota Medan,) sangat menarik hati dari awal

hingga achirnja

2 djilid

—

SALAH

2 djilid

—

ENGLISH-MALAY Dictionary amat perloe sekali
PILIH

Toelis, Graphotipe, Addressograph |ANNA KARENINE (Hatinja satoe perampoean) oleh Leotolstoi seorang pe-

'Gramophon en Edison Dick. (met electrische
kracht of Zonder) enz.
Rool (getah) Mesin Toelis jang toea bisa|
dibikin kembali baroe.
Didalam Afdteling|
Dostkust van Sumatra bisa terima Abonnement

Ingararig jang telah termasjhoer
3 djilid comple»
—
Mengelilingi Doenia dalam 80 hari Jules Verne
SENGSARA MEMBAWA NIKMAT
2 djilid —
PERAWAN DESA, lepasan MULO loepa orang toea, dan familie, loepa da|ratan bertjinta-tjintaan dengan Belanda Indo achirnja . . . , . ?

2 djilid —
sangat menarik hati
dan memperbaiki Mesin | KEMBAR ENAM
boeat membersihkan
AWAS! Bergoena oentoek 'kaoem soepir dan sais sado dan lain-lain bagaimana
Toelis.
Djoeal dan beli Mesin Toelis 2de |oendang-oendang memakai djalan Raja di Indonesia.
N. B.
sangat sedih dan hiba
hands, sekarang sedia djocal Mesin Toeiis 2de| GADIS JANG MALANG
5
dioedjoeng revolver
. hands merken, REMINGTON, ROYAL, OLI- | BEREBOET PERAMPOEAN
VER, LINDETEVES, CORONA, EDIAL dan | Commissie Pengoebah Atoeran Pemerintahan di H. B, bergoena oentoek ambteMachine Giling padi. Kita kasih Grantie satoe (naren, dan ,,Pokrol bamboe"
(Nona Hermina), perkawinan dioedjoeng sendjata
tahoen, Lijst Mentijp 10 djari beladjar sendiri|Ketjantikan

000000000000000

karangan O.K. M.D. Gamboes harga F 1.90.—|17 kali bertjerai Landru dari Indonesia
'Toean-toean datanglah persaksikan sendiril Asmara Djaja oleh Adi Negoro Tjinta sedjati
Mesin Toelisnja harga boleh berdame.

$ BAROEMOEN, Oudemarkstr. No. 59 Medan

@m————
—— ——

m0385

Dan banjak lain-lain boekoe jang tidak terseboetkan semoeanja.
dan minta prijslijst
Harga selamanja bersaingan.
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Belilah dan bjatjalah

DOENIA

FILM,

jang terhias gambar filmsteren, dan Nona-

Firma HARNAMSINGH

dan

segar

Oemoer djadi bertambah
Redjeki djadi moerah.

01

Silakan pesan
1

Nona manis sangat menarik pemandangan, harganja hanja
f 0.20. sadja satoe boekoe.
Atoerlah pesenan toean dengan segera pada:

& SONS

LOTENDEBITANT
MOSKEESIRAAT 42
TELEFOON 906

23

Sehat

000000000000000

000000000000000

Ti

TOKO

KATJA MATA

dan barang klontong

Tjoema
noem
“hari

TJIN TONG & Co, eta
No. 3— MEDAN

mi-

Menjediakan

3 X se-

segala roepa katja mata,
Sanggoep periksa katja mata jang tjotjok oentoek kesehatan mata toean-tocan

1 glas se-

dengan

beloem makan.

ta”
tidak

oesah
Djoega

keloear
sedia

oeang.

Keoentoengan

ongkos

pertjoema.

Boleh toekar katja jang
tjotjok lagi dengan
besar bagi toean
- toean.

barang - barang klontong. Boeat beli banjak

boleh

kita kasi rabat jang pantas.
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Obat tjap

Bergoena

Menoenggoe dengan hormat.

BR AWadARA

.Anggoer

BOELAN.
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»

bagi lelaki

Berfaedah

—0—

BISA DAPAT

bagi

perempocan

BELI DIMANA-MANA:
Hoofddepot:

POO

THAI

FOO

SENG KIE

- Dispensary

Telefoon No. 789, Postbox No. 114, Kesawan

No. 61, Medan.

Awas!!
Maoe fjantik?
Maoe gaja?
Datanglah di Calcuttastraat No. 31 - Medan
aa
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
iang lain. Pesanan dari lain tempat dikirim dengan
rembours.

Ada djoeal
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A dvertentie

ANTICONOL,

obat sakit kentjing.

Menoenggoe

dengan

SOO TOW

hormat.

.

h Javapoen : telah
' Abert.
Chris-

Tjokro, Tan Tjoean
Sioe) Sajid Hasim bin

Oepah

lohamad
Heroe
Goan (Tan Gwan
Jahja, jang sekarang

Kapan berkeperloean. Tjatet adres ini. Tjoekoep terkenal. Boeat oepah tjitakan,
sekarang mesin baroe, letter baroe, perkakas baroe. Boeat stempel, Handteekening,
atau Rubberstempel apa sadja

beroemoer 55 tahoeng
Atas perkaranja poen-ia telah membe-

No.

53 Djsem'at

2 Mei

1930

—

Lembar

Indonesia.
Thamrin ke Geneva.
Corr. Sinar

3 Zoel'hidjah 1348 Tahoen kel

kedoea,

Dikalangan pergerakan

—0—
Mengapa begini?
Redaksi
Bintang-

di Jakatera pada

saat sedang siboek dibitjarakan akan ke-

noenggoe kapal jang akan
tempat asingan tadi.
—0m—

Mengelilingi

fihak pemerintah boeat tahoen ini kirakira akan dioetoes t. R.A.A. Soejono gedelegeerde Dewan-Rajat dan bekas boepati Pasoeroean dan sebagai tandingan"

dan Arab, roepa-roepa bentoek,
vorm dan mod:!. ” Hirya pantas.
Keloearan dan made ,,Pertja-Timoer

di Garantie.

Rubberstempelmakerij & Reparatieatelier Schrijfmachine.

Doenia

'Telefoon

dengan

wa seorang orang Inggeris nama L.J. Stevenson, djoeroe moedi dari Indo
- China
Steam

Navigation

mengandoeng

boecat berangkat
Timoer
kosong?
dari boelan April,
Corr. S. Deli, toelis:
satoe kapal lajar
Dilain bagian soedah kita mengabarkan, di Swatow boeat
bahwa nanti boelan Juni dengan ini t. J. keliling doenia.

DRUKKERIJ
,PERTJA TIMOER” MEDAN
!#z:-t---

membawa ke

kapal dajar.
Orang mangabarkan dari Hongkong bahniatan

pada minggoe pertama
dari Hongkong dalam
jang terbikin speciaal
bikin perdjalanan se-

pergian t. Thamrin, itoe nasionalis terkenal,
pemoeka perkoempoelan Kaoem Betawi
dan anggouta P.P.P.K.I. poela dalam
waktoe tidak lama lagi ke Geneva atas Manoppo, redacteur B. T, akan berpinnama dan oentoek kepentingan P.P.P.K.I. dah ke Nieuws, sedang kini kita mendagoena toeroet mengoendjoengi rapat boeroeh dan sarikat bangsa, jang nanti akan
diadakan disana. Sebagai diketahoei dari

Sedia matjam-matjam. Letter Latijn

lanja, akan tetapi ta'berhatsil, hingga menoeroet poetoesan “Pemerintah Heroe
Tjokro jang
melanggar artikel 37 dari
Indische Straatregeling haroes diasingkan
k€ Pangkalpinang (Banka).
Pada waktoe ini iapoen misih meringkoek dalam boei. Semarang oentoek me-

pada Volksraad, pendek akan berdaja
oepaja soepaja keangkatan jang demikian
boeat waktoe sekarang dibikin tidak perloe dan disingkiri boeat dikemoedian
harinja ?

Deli diJacatra menoelis:

|

boleh djidi t. Sjamsoed-

din, lid redaksi B. T.

pa lama berada diroemah sakit, sekeloearnja dari sana akan
meletakkan djabatannja djoega, sedang berapa waktoe jang

—0—
Dokter adjaib.

Lain tiada moga-mogalah pengoetoesan
ini kali dapat membawa bocah lebih sempoerna lagi dari jang soedah-soedah dan

dapatlah hendaknja djoega berpengaroeh
atas kederasan propaganda loear negeri
oentoek pergerakan nasional kita sebagai

soedah kerapkali dinjatakan
nja

dirapat-rapat

kepentingan

pergerakan

achir-achir ini.

Indonesia

Mengakoe

empat

sebagai

bahasa dan akan

bitnja perselisihan dalam Liga seoemoemnja, antara Perhimpoenan Indonesia dan

di Semarang

dan bekerdja bersama-sama

dengan Kartodipoera

mendjadi doekoen

dalam alam ketachjoelan.
S.D.A.P. teristimewa.
Jang sesoedah itoe ia telah mengakoe,
Sebagai tentoe soedah diketahoei P. I,

lan itoe dan

soedah

mengeloearkan diri dari Liga seksi ada canak

laki-laki dari

Ratoe

kedaton,

Nederland, tetapi masih tetap dalam Liga- |isteri dari Sultan V“ di Djokja jang telah
Besar, sedang antara S.D.A.P. dan kavem | diasingkan dalam tahoen 1889 ke Menado
koeminis sebagai biasa terdapat perten-|jang ia djoega pernah berdiam didesa

pada:

G. BOORHAN

penerbitan

dari orgaanitoedi-Bandoeng.
——

Volksraad.

Djawa
dari

sini

toean

Lonkhuyzen)

Apakah
benar,
bahwa hoofdkantoor
dari Gouvernements djatibedrijf dengan
tidak mengendahkan pada pasar kerdja
dari Hindia dan dengan meliwati Indische
bureaux voor arbeidsbemiddeling, soedah
mintak pertoeloengan pada arbeidsmarkt
Nederland
oentoek mengisi
lowongan
dari 35 djabatan administratief (batjalah
De Indische Courant dari tg. 19
April lembar pertama).

jang

orang asing ditanah

tiada lama lagi akan lenjap

sini.

Jang ia dalam tahoen 1925 dan sekarang
dalam boelan December 1928 dengan dibantoe

(Pertanjaan

Van

orang-orangnja

wa

oleh complotnja, menjiarkan bah-

pemerintah Belanda dalam permoe-

laan tahoen

1930 akan lenjap, dan radja-

radja

Solo dan

di

Djokja akan poela

dinjahkan
dari keraton, dan ia sendiri
(Mohamad ,Heroetjokro) akan djoe meneng
mendjadi Ratoe adil.

jang pendoedoek didaerah Djawa

Te-

directie

dari

peroesahaan

Kalau

Stevenson

berhasil, akan ada

mempoenjai

jang

kelima

kalinja

ada

jang achir-achirnja tjoema
sampai di
Australie sadja. Ningpo, jang setelah
moendar-mandir pada tahoen 1912 sam-

nja memoekoel diri sendiri.
Boekan sedikit sesalnja oetoesan“oetoe-

tidak

benar,

perloe dari pegawe2, jaitoe dengan

menberikan

rangnja

apakah

instructies

tentang

itoe

jang seterang-te-

pada

@jati-bedrijf dan djikalau
diensthoofden jang lain.

Boeat didjoeal lagi:
diatas djoega no. 1: perkodi

f 180.f 200.-

f 500.- danf 600.-

|

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

Kita menoenggoe pesanan pertjobaan jang lekas dan diminta djangan loepa
toean-toean toeliskan dengan menoeroet harga jang terseboet di SINAR DELI.

Langganan SETIA harga dan pembajaran boleh berdamai.

3912) 96)51619 51919019500517955555

Comite terdiri dari pada

beberapa orang

pengandjoernja roepa-roepa partij jang
san itoe, akan tetapi apa jang mereka berserikat dalam P. 3 K. I., jang membehendah perboeat karena kekoeasaan ada- ri pekerdjaan kepada dirinja sendiri akan
lah tergenggam didalam tangan America, menolong pekerdjaannja Madjelis. Persoeatoe keradjaan jang telah mendoedoeki timbangan P. 3K.I., dengan djalan mepangkat jang tinggi. didalam riwajat ke- ngarangkan rantjangan: organisatie, makradjaan.
soed dan toedjoean (seberapa boleh djoeSebagai conclusie jang penghabisan, me- ga asas-asas dan tjita-tjitanja) All-Indoreka bertindak sekarang akan mengoeroes- nesia Congres jang diharap akan kedjakan economie, dengan djalan mana pada diannja itoe.
pikirannja kemerdekaan itoe akan tertjaMaksoed akan menolong jang demikipai. America akan meninggalkan Phillip- an itoe chabarnja soedah mendapat perpina, bendera America akan toeroen dari setoedjoean dari fihak Madjelis Pertim-

djoeal pada persakitan dengan crediet barang prabot roemah seharga f 445.—
Tapi

persakitan

harganja telah
diri sendiri.

tidak

pernah

bajar

djoeal barang itoe goena

—0—
Persakitan dilahirkan di Paramaribo,
West-Indie. Ia kelihatan maloe-maloe dan
akoe teroes terang apa jang ditoedoehkan
padanja. Doeloe ia tinggal pada Zuster
Ghildemeester, dimana ia kenal nona v.d.

L., jang teroes pertjaja tentang persakitan
poenja perhoeboengan dengan toean V.«

Itoe barang prabot roemah jang dibeli
dengan crediet, persakitan teroes soeroeh
bawa pada firma van Behn, jang menjeboet harganja f 175 4 f 180.— Dengan
itoe harga pesakitan moefakat. Lebih djaoeh persakitan memberi tahue, ia tidak
mempoenjai pekerdjaan dan hoetang pada
toekang-toekang klontong hampir f 100.
Lain dari itoe ia maoe tinggal sendiri,
bocat mana ia perloe pakai prabot roemah.

Satoe setengah tahoen jang laloe persakitan pernah 'dihockoem voorwaardelijk, djoega karena menipoe, hingga sekarang ia moesti mendjalani hoekoeman
itoe,
Persakitan ternjata tidak maoe tinggal
Sama-sama toean de V., tapi dengan satoe lelaki lain dan boeat itoe sebetoelnja ia beli prabot roemah

dari

nona v.

d.L. Tapi perkara ini tinggal sama-sama
tidak djadi, karena mana ia taloe mengambil
poetoesan boeat djoeal sadja sebagian
dari prabot roemah jang soedah diterima.

Berbagai-bagai saksi

tetapkan

ketera-

ngannja pesakitan.

Nona v.d.L. eigenaars dari itoe prabot

roemah pertjaja apa jang persakitan bingah, djoega Solo dan Djokja, pada masa
oedara Phillipna, soenggoehpoen America bangan, dan chabarnja dalam 10 hari ini lang tentang perhoeboengan sama toean
itoe banjak datang kepadanja, mintak di- telah terke.ral socatoe keradjaan jang teComite jang terseboet akan mengadakan de V., lantaran persakitan lagi hamil dan
soempah agar mendjadi ,,kawoelo".
lah
dipaentjak kemadjoean economie. vergadering jang kedoea boeat membi- zuster Ghildemeester bilang pada saksi,
jang ia telah mendirikan roemahnja Orang Philipina tidak maoe tahoe tentang tjarakan rantjangan jang akan soedah sebahwa persakitan telah dapat presen sasebagai keraton.
.
kemadjoean
economie America, mereka lesai pembikinnja pada waktoenja verga- toe kereta anak dari toean de V.

poela, sebagaimana sikap jang demikian
tajat dengan moedah beractie pada peme-

hoofd dari rintah jang telah pasti.

perloe djoega

no. 1: Af 10.- f 15.-

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

kalinja

Whangho

seperti

f 250.- f 300.-

niatan

gitoelah kita batja dalam
Str. Times,
jang sampai pada tahoen 1848 diLonden.

kedoea

Saroeng

Jang dari pada sikapnja tadi telah memRegeering bangoenkan kepertjajaan rajat dalam desa- berpendapatan soenggoehpoen America dering itoe.
Moedah-moedahan
sanggoep boeat menahankan import jang desa sekitarnja dan dilain-lain tempat tidak maoe sokong mereka poenja econo-

Djikalau

jang

Harga boeat pakain :
Saroeng Samarinda dari soetera Shanghai
f 20.- f 27.50 dan f 35.—

pai diSan Pedro (Californie), ada jang
ketiga, dan kemoedian pada tahoen 1922 selamat pada penghabisan dari tahoen
tangan, jang sehebat-hebatnja, hingga
| Poerwodadi (Magetan-Madioen) dan pa- satoe kapal lajar Anembikin perdjalanan ini beliau itoe baroe poelang ke tanah
dalam keadaan sematjam itoe boleh di-|da kemoediannja berdiam di Kenangkan meliwati Pacific ke Californie.
Djawa.
K. M.
katakan
kaoem nasionalis-tidak-merdeka
| mendjadi dokter adjaib, doeloenja dengan
—0—
sebagai P.I. berada dalam keadaan, jang | dibantoe oleh Kartodipoero, dan semenActie kemerdahekaan Phillipina.
Persediaan oentoek kedjadiannja
tidak boleh dikatakan
gampang, jalah (tara lama lagi dibantoe poela oleh orang
All-Indonesia Congres.
Bermatjam-matjam
kabar jang datang
tertjepit diantara doea golongan, jang|lain, hingga ia dapat nama haroem dari
dari logaran didalam soerat-soerat kabar,
Sebagaimana
doeloe soedah kita warsekoeat-koeatnja dan satoe sama lain (pendoedoek sebagai kijai jang soetji dan memberitakan tentang hal kemerdahekaan
takan,
soeatoe
conferentie jang telah
sangat bermoesochan poela. Dari sekali
| alim. Jang iajtelah menjoempah ada banjak
Phillipina. Kabaran itoe berhemboes seba- diadakan
di
Djakatra,
oleh pemoekalagi kita oetarakan kita poenja poedjianlorang agar merahasiakan bahwa djiwagai angin topan kekoeping segenap bangsa, pemoekanja partij2 politiek jang berserimoga-mogalah kedatangan t. Thamrin itoe| djiwa mereka itoe telah dihoeboengkan jang tjita-tjitanja tidak lepas-lepasnja dari
kat dalam P.3K.I. telah menentoekan
nanti dapat mengobati ,penjakit-penjakit," dengan poenjaannja dan jang ia telah kemerdahekaan.
maksoed dalam tahoen ini akan mengajang sedang meradjalela itoe,
poela mendjoeal djimat-djimat dan kerisHal itoe mendjadi socatoe soal jang dakan soeatoe congres oentoek mendi—0—
keris dan segala tetek bengek, dengan penting didalam congres America, dimana
rikan All-Indonesia Congres.
»Fadjar Asia" pindah ke-Bandoeng.
harga mahal, jang itoe semoea dapat oenoetoesan-oetoesan
Phillipina,
bersoeara
Persidangan jang pertama-tama akan
»Fadjar Asia" orgaan dari P.S.I. keada- toek menolak akan kedatangannja mara dengan keras, bahwa kemerdahekaan itoe didjadikan dikota Djakatra. Dimaksoedanpja sekarang ada menjedihkan. Keadaan bahaja, lagi poela 'mendatangkan keoen- soedah tjoekoep masanja akan diberikan kan bahwa
All-Indonesia Congres ini
financieel sangat kaloet, hingga dikira toengan dan keselamatan pada jang mem- kepada Phillipina. Soenggoehpoen demi- ialah koempoelan atau gaboengan
akan djatoeh failliet. Tetapi belakangan poenjai.
kian hasil pekerdjaan mereka itoe tidak
segala. partij politiek
jang ia telah menetapkan kepada sa- kelihatan. Soerat-soerat kabar, Philipina, congresnja
pemimpinnja,
tocan Tjokroaminoto bekebangsaan
jang
berserikat
dalam P.3K.I.,
roentoeng boeat bereskan keadaanoeang- habatnja jang berlindoeng dibawah sajap- dan America, memoeat perkabaran dengan djadi tegasnja: congres P.3K.I. jang
nja hinggaaandeelhouders dari peroesahaan nja, haroes membajar «sri kawin“ Pada- critik-critiknja, tentang gagalnja peker- dibikin lebih loeas sekali roepanja dan
terseboet tidak akan menanggoeng roegi. nja menoeroet kekoeasaannja dan men- djaan oetoesan-oetoesan itoe.
lebih dalam maksoed serta toedjoeannja.
Dari f 9000.— aandeelen soedah keting- djandjikan kepadanja dengan besluit-besSoerat-soerat kabar America itoe meAgar soepaja congres besar jang dihagalan tidak banjak lagi. Oleh kerena tiga luit. Pada orang-orang akan diberi Pang- ngatakan
bahwa pekerdjaan menoentoet rapkan ini seberapa boleh bisa kedjadian
kat
Regent,
Patih,
wedono
d.l.I.
dalam
perampat dari itoe aandeelen ada didalam
kemerdahekaan itoe, sebagai menarik satoe dalam tahoen ini, maka di kota Djakarta
tangan orang-orang P.S.I., dikira otroesan pekerdjaannja kelak.
benda jang diikat dengan feer, kesoedahan- soedah didirikan soeatoe badan selakoe
Jang ia telah menjiarkan Darta pada
itoe bisa dibereskan dengan djalan damai.
Berhoeboeng
dengan koerang baiknja
kesehatannja toean Tjokroanfinogo menoeroet).B.sedang ditimbang boeat landjoetkan

saroeng

Tjoraknja teratoer dengan pantas dan memaniskan pada pe-

kapal, Messr, Jardine, Matheson and Co.
jang terkenal mengasikan verlof satoe tahoen padanja dengan menerima sebagian
dari gadjinja.

Jang

TOELEN.

mandangan, m2noeroet kesoekaan didjaman sekarang: kleurnja
bermatjam roepa “seperti: hitam, copy, blauw, oemoe, hidjau,
gandaria, chocolade, poetih dan lain-lain.

Inggeris mengasikan kaartdengan gratis, dan djoega

Jang ia, sesoedahnja tahoen 1900 telah orang membikin perdjalanan keliling doemendapat rintangan dalam melakoekan berangkat dari Makassar ke Soerabaja, nia dengan satoe kapal lajar seperti itoe.
kewadjibannja, teroetama ialah karena ter- dan kira-kira dalam tahoen 1903 datang Jang pertama dibikin dengan Keying, begeri, pada waktoe belakangan ini sangat|

JANG

seteroesnja.

berlakoe

beberapa perkakas, dan Kon. Britsche
Beberapa waktoe jang laloe, ramai di- Aardsrijkundig Genootschap angkat Stekabarkan, bahwa seorang jang bernama venson sebagai fellow dari perkoempoe-

bih besar pocla jalah berhoeboeng dengan| sebap melakoekan pekerdjaan jang dipandatangnja kabar dari Eropa, bahwa per-| dang mengganggoe keamanan.
himpoenan Indonesia jang sebagai orang| Ja dipoetoeskan dibocang ke Pangkal
ketahoei sampai kini mendjadi wakil P.P.| Pinang (Bangka.)
P.K.I. oentoek oeroesan loear negeri, dan | Lebih djaoeh A.I.D. menerangkan bahoentoek melakoekan propaganda locar ne-| wa pemerintah telah mengetahoei:

V.

BOEGIS

djoeroe bahasa dalam perdjala-

Admiraliteit
kaart laoet

Pengharapan kita ini te-| Heroetjokro alias Diets, telah ditangkap,

dapat

dan

jang toelen ?!

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

didalam kalangan officieel dan particulier.
Achirnja diboeang oleh pemerintah:

SAMARINDA

SAROENG

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

nan itoe dan j. lainnja seorang djornalist
di Hongkong.
Niatan itoe disamboet dengan girang

sakti.

membeli

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

nja satoe atau doca pelaboehan di Indonesia, sebab ia niat hendak mengambil

dalam

hendak

A4

Londen. Boleh djadj sekalian ia akan sing-

kawan-kawannja di Sandakan (Br. Noordlaloe t. Zinal Abidin dari Palembang, Borneo) jang djoega akan toeroet dengan
djoega lid redaksi dari koran Krekot soe- perdjalanan. itoe
dah meninggalkan medjanja. MelihatSelainnja Stevenson, bocat sementara
agaknja ini kali P.P.P.K.I. akan madjoekan lihat ,obralan”
ini fihak loear tentoelah baroe ada tiga orang, dan seorang antat Thamrin sebagai
pada tahoen j.|. t. sedikit banjak akan bertanja-tanja: ada ranja, teroetama mengongkosi perdjalanan
Salim soedah didatangkan oleh pergera- apakah di Krekot?
itoe jang seorang lagi pandai berbitjara
kan sekerdja di Nederland ke Geneva
oentoek keperloean sematjam itoe.

Toean
Hanja

jang sedjak bera- g'h di Makasar dan -Soerabaja, pendek-

1300.
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Route itoe akan meliwati poelau-poelau
Pacific ke Australie, dan kemoedian ke
pat keterangan dari fihak, |jang lajak di- San Francisco, Panamakanaal, New York,
pertjaja, bahwa

tjitakan dan stempel.

ang dalam boelan November! 1917 oleh

A.R, di Salatiga dan pada 11 Februari
Pertanjaantoean 1920 oleh resident sendiri di Semarang
onkm an)
my
diperingatkan, agar achirnja diberMenoeroet kabaran pers (oempamanja hentikan, akan tetapi finggal dan tetap
N.R. Courant Maileditie Nos. 32 dan
36), bahwa oentoek dienst di Hindia ada ' Berhoeboeng dengan itoe maka Heroehanjak orang loear negeri soedah dan tjokro poen terpandang tetap berbahaja
oentoek menggoda kepada ketentrarh:
akan dibenoem mendjadi houtvester.
Apakah Regeering sanggoep memberi- oemoem dan diasingkan.
Pa
mag
Demikianlah kisahnja.
Ikan keterangan jang djelas tentang itoe

mie,

boeat mentjapai

kemerdekaan,

akan

tetapi jakin kemerdahekaan, itoe lambat
laoen tertjapai djoega.
—0—
Ingenieur bangsawan.
Kraton
Soerakarta, telah menerima
kabar kawat dari Leiden (negeri Belanda)

jang mengabarkan, bahwa Pengeran Hario
Hadinegoro

telah

poetera

Seri

loeloes oedjianhja djadi

Soenan

Civici

Ingenieur.
Tetapi

belian itoe, hendak menambah-

kan kepandaiannja dalam praktijk
lebih dahoeloe, kerena mana, kalau

—0—
Pemboenoehan di Tijipinang.
oesaha akan
Dalam pendjara Tjipinang, Meester
Congres kita itoe! (F. A.)
Cornelis, telah kedjadian pemboenoehan.
—0—
Dalam tempat pendjahat, ada doea
Perempoean Belanda penipoe.
orang hoekoeman bangsa Madoera, keKemaren Raad van Justitie di Betawi doeanja dihoekoem kerena pemboenoememereksa perkara ,,nona” M.E. Kogen- han, telah tjektjok.
Dengan sekonjong:
schot, tidak mempoenjai pekerdjaan, ting- konjong
jang seorang soedah
gal di Weltevreden.
pisaunja dan menikam moesoehnja doea
Persakitan didakwa soedah melakoekan kali, oleh mana jang ditikam toe telah
penipoean. Beroelang-oelang ia tjerita mati pada ketika itoe djoega.
pada nona A.v. d. L.. bahoewa ia akan
Pemboenoeh itoe ditoetoep didalam
nikah sedikit hari lagi akan tinggal samacel.
(Bat. Nwsbl).
sama, dengan toean de V. dan boedjoek
itoe nona jang diseboet belakang boeat
(Lihat samboengan dipagina IV)
madjoelah segala
melahirkan All-Indonesia

-

Sumatra.
Fonds

Orang jang datang
ini bermoela mem-| 7/JNAK.

perkenalkan
dirinja laloe menjatakan
angknperioja, ialah berhoeboeng. dengan
oeroesan harta poesaka bapanja.
Dengan tingkah lakoe j. garang j.mahamoelia itoepoen memerintahkan kepadanja,

makam Marhoem
Soetan Diaroe.

Dalam Sinar

Deli

jang laloe soedah

kita kabarkan tentang Makam Marhoem
,Soetan Diaroe telah diperbaiki dengan
seada-adanja sadja atas oesaha jang

moe-

jang ia mesti

mengisi

djang

baroelah

adat,

dahoeloe

noesoenan,

—

koeriahoofd-

Tonga.
Dibawah

ini disalinkan

rimaan oeang, derma dari
serta bajo-bajo toeroenan
itoe:

Kepala koeria
Moehd. Soem,
Hong Bee, T.
Marah Dioen,

Hoeta Siantar
f
3.51
crani N.V.H. Mjj.
Balei
"21.30
Hakkastraat Medan.
" 5.36
Soetan Diatas, Pangkalan Berandan.
7.96
Kepala Kampoeng Hoeta Poeli
26.30
Soetan Palaon, Pastap
9.50
Kali Bisoek, marga Loebis, Si0.75
ngengoe
Kepala kampoeng Barbaran Djac " 3.20”
dan Soetan
Soetan Bongsoe
15.—
Moeda, Sopo Sorik
Radja Parimpoenan, penghoeloe

Pargambiran
Baginda Moelih, penghoeloe Silajang
Saleh, gep. onderw. II Ilir Palembang
Djoedin dan Dja Hampieng,
Kandis
Soetan Borajoen, Botoeng Lomng
St. Bangoen, kepala kampoeng
Botoeng, Hoetanopan Rao
St. Parlaoengan, k.k. Botoeng
Dolok dan Soetan Moeda, kep.
kampoeng Hoetapinang Rao
Daham asal Panjaboengan Tonga
.di Perak
Dja Goemanti MoearaMais
Kepala kampoeng Mondam
Mangaradja

Djoemlah
Iskandar Moeda,

»

10.—

»10—
—
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lain.

,,

—0—
Bahaja auto jang ngeri.
(Corr. S. D. di Padang). Hari Senen
jang soedah di Soengei Sarik Periaman
terdjadi satoe ketjilakaan jang ngeri jang
menjebabkan satoe kornet dari satoe
vrachtauto tergiling pinggangnja hingga

remoek.
Asal moelanja ketjilakaan itoe adalah
doea auto (vracht) jang berpapasan (berselisih laloe) lantaran tjongkaknja sang
. sopir telah beradoe seperti kambing laga.

Satoe kornet dari salah satoe auto terseboet terlempar kebawah dan djoestroe
roda jang giles ia itoe

djempolan tinggi-tinggi,

takoet nama Indonesia lagi.

Pakailah

Baik diam-diam sadja,
pakai serban boeang
pakai nama Hadji

immigratie

itoe jang

sekarang berlakoe boeat koempoelan koempoelan ini ada berlainan dari atoeran-

Ada

niatan

boeat

teroes

meng.

loear
biasa
dengan atoeran atoeran jang telah dioemoemkan tetapi itoe, bakal dilakoekan seatoeran

atoeran

menakoetkan
raiat soepaja
segan dan hormat kepadanja.

Karena

ada satoe

kepentingan apapoela

kniedekker

NEET,

Motorfiets

apabila

toean

pakai,

tentoe

merk

tidak

merasa tjape

ringan, ladjoe dan potongan bagoes jang terdapat keadaannja.

GRAMAPHOON,

Edison,

Bell, kita ada sedia, Roepa- roepa

timba-

ngan dan takaran serta oekoeran. Persediaan besar dari perkakas
segala motor dan pendjoeal arlodji merk Roskoph jang toelen.

Tjarilah

kita poenja adres:

HAN

14

SENG & Co.

Oudemarktstraat 53,

Telefoon 755 Medan.

Boeat

saja,

katanja

di berlipat ganda, sebab dari ongkos beli

dalam

hatinja,

mem-

Kabar Senang.

gambar kerangka roemah, jang tidak semestinja dipikoelkan atas tanggoengan bajaran jang poenja roemah.
Boeat beli gambar itoe boekan sedikit,

TOEAN-TOEAN

sampai-sampai

lebih? pakaian. soetera - soetera dan

f 15,—

dan

Pakaian jang kotor soesah ditjuetji. Ter-

selebihnja

tiap sebocah roemah,
sedang
sipoenja
roemah sedikit tidak menjoekai, tapi ka-

Palsoekan barang dagangan?
(Corr. S.D. di Padang). Berselang be- ta pihak jang bersambocng sedikit daloem lama ini Ma A Lin satoe soedagar lam oeroesan pendirian itoe, wadjiblah
Tionghoa di Padang soedah ditoentoet
dimoeka pengadilan sebab djoeal dan datangkan sematjam
lampoe battery jang
menjeroepai benar itoe lampoe jang ter-

ada gambar

berangka lebih doeloe,
advies

kenal.
dan

soe-

Djadi soenggoehpoen perkara itoe ada
kenal dengan merk Eveready jang diim- perkara ketjil. tapi bocat pendoedoek
port oleh toko Tels di kota ini,
Kotanopan soedah perkara besar, sangat
Oleh Landraad jang pereksa perkara keberatan membajar harga gambar keitoe Ma A Lin dihoekoem denda f50. de- rangka jang tidak diingininja itoe. kengan itoe
lampoe jang telah dibeslag soedahannja diambil ,diai sadja“
medjoemlah 120 bidji moesti dirampas.
ngeloeh tidak berketentocan.
Belakangan atas revisienja oleh Raad
Tapi hal itoe tidak diherankan lagi,
van Justitie di Padang Ma A Lin dibebas- dari pada keizinan
mendirikan nanti
lambat diterima, tidak mengapa tambah
lagi bijlagen rekest.

ri Batavia

maoean Hpbatau
Gemeenteraad di

perintah

soeroeh

roesan sama pengadilan, inilah ampir soe
dah pasti adanja.
—0—
Hoedjan ys dan angin

bikin

tjoetji
bersih

Sekarang
Siantar.

segala

matjam pakaian

serta kering matjam pa-

Bagi

soedah

kita boeka filiaal kita di Wilhelminastraat Pematang

toean-tocan

dan njonja-njonja serta nona-nona jang berd'am
sekeliling kota Pematang Siantar, sekarang soedah kita bikin senang. Boleh
serahkan pakaian kepada filiaal kita itoe.
Selamanja

pakaian

kita bisa

terima

dari

mana

djoega

dan

dikirim

kembali dalam pak jang baik kepada jang poenja.

Kalau perintah mengadakan gambar kekeKemoedirn kita dapat kabar bahwa da- rangka roemah itoe tidak dengan
ada datang

Bisa

kaian baroe kembali.

jang..........

kan, dari sebab mana soedah tentoe itoe
lampoe-lampoe jang dibeslag moesti dikombalikan padanja.

kain

boeloe (wol). Kita soedah tjoekoep orang

paja tanah peroemahan dicommissie dan
nanti diberi

dan NJONJA-NJONJA,

kepoetoesan rapat Ini.
Kotanopan, kita harab

THE GLOBE Chemische Wasscherij
Huttenbachstr. No. 4 MEDAN

Wilhelminastraat

P. Siantar.
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ae

jang akan dirikan roemah dengan bajar
harga gambar itoe, patoetlah jang berwadjib di Kotanopan, memperboeat pe-

njelidikan dengan djalan mengembalikan PB————...

nanti seberapa mistinja dari harga gambar jang diterimanja oleh siapa jang
perboeat dan djocal gambar kerangka
roemah itoe, soepaja djangan diperbodohi

Awas!

sadja mereka itoe, membajar ongkos jang
mahal,
dirikan

sedang
tidak

dar roemah

roemah-roemah

Awas!

Toko dan Fabriek

jang di-

begitoe modern, hanja seke-

biasa.

—0—
Penjakit lepra.
(Corr. S.D. di Padang). Disatoe Negeri
nama Soengai Belantik dalam bilangan

topan.

ma Poeti dan Abad. Dari sitoe pindah
lagi pada Tamin dan Pak Rojam. Jang
Itoe oedjan ijs jang bergoempal goem- terseboet kemoedian ini telah meninggal
pal adabesar djoega sampai ada jg. sebesar doenia sebab penjakit itoe. Seorang lagi
telor ajam tapi jang kebanjakan sebesar nama Sarelak djoega kena ketoelaran dan
ampoe kaki.
begitoelah ada beberapa orang lagi jang
Besoknja berhemboes angin tofan jang namanja tidak diseboetkan.
keras sekali, sampai beranda depan dari
Toeroet keterangan, orang
- orang jang
Medan Perdamaian Minangkabau men- sama diserang penjakit itoe iapoenja koedapat keroesakan besar, jalah atapnja di- lit jang kena (kebanjakan dikoeping dan

tjam
dari

Inilah satoe toko jang baroe, selamanja sedia bermatjam-matjam topi dan bermatjam-mawarna menoeroct model tahoen 1930. Seperti topi Helmhoed dan Viltenhoed,
dan moelai
topi anak sampei topi orang toewa, lain dari itoe sedia djoega banjak barang-barang

kelontong

dan sanggoep membaroei topi jang soedah toea dan kotor.

Megoerfygoe dengan

SIN

dengaran ada begitoe dahsjat.

Kotanopan Mandailing.
Peratoeran
mendi
rikan roemah2
Pembantoean S. Deli, toelis: Dalam

hidoeng)

pada tebal dan keras, sementara

djari-djari tangan jang dihinggapinja pada
goegoer dan banjak diantara merekaitoe

KIM LIONG
Kleermaker (Toekang djait)
Apa

jang poenja djari djadi pendek dari biasa- Orang

nja.

sebab

orang

Calcuttastr, 9.

mesti pilih adres jang diatas?!

jang Gentleman, dan maoe mendapat tjoekoep

aksie boat doenia modern, memang
dimana kita poenja tempat.

selamanja datang

Apa jang orang tidak habis mengerti,
Kita, akan memenoehi bagaimana kemaoean toeanadalah: maski kedjadian itoe telah sekian toean
dan tengkoe-tengkoe sampei tjoekoep -senang.
lama, Kepala Negeri tidak kelihatan me'Toekang-toekang
disediakan jang
djempolan dari
ngambil tindakan dalam perkara itoe, baik
merapportkan

pada

jang

berwadjib

di

Straits Settlement.

Apakah makoed eng datang menga. (topan telahdianya daan, Gt,

Rooilijn sebab kalau sapa mendirikan

soepaja menoelarnja penjakit jang sangat

berbahaja itoe bisa ditjegah seberapa bisa,

hormat,

TIONG

Tiong Yong Hianstraat No. 48
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Persediaan kita selamanja ada kain jang nomor satoe
Pajakoemboeh atawa memisahkan orangmenoeroet sepantasnja haroes ia perkenal(kwaliteit
jang baik). Palmbach, Drili, Serge dan
orang
itoe
pada
tempat
jang
ditentoekan.
kan diri kepada koeriahoofd dinegerinja,
Jang lebih mengherankan adalah sebab matjam-matjam warna.
iapoen pada satoe hari pergi menghadap pengetahoean kita diKotanopan beloem di- beberapaorang jang diseboetkan itoe fami- Bikinlah pertjobaan sama
adres kita ini soepaja
kepada Toeangkoe Kepala Koeriah itoe.
djaiankan peratoeran Rooilijn darihal men- lie sendiri dari Kepala Negeri terseboet.
mendapat kesenangan.
Baroe sadja ia sampai di
Seri
| dirik:
irikan atau mengobah roemah-roemah
Orang mintak perantaraan soerat kabar
Paloeka jang mahamoelia itoe, jang maha- €nz tapi selama telah laloe atas oeroesan soepaja hal itoe bisa diketahoei oleh As:
Menoenggoe dengan hormat,
kedoea belah | Hoofd, TN, Plaatselijb Bestuur sadja.
moeliapoen mengangkat
sistent Resident Pajakoemboeh, agar satoe N. B.
kakinja
keatas medja,
sambil bertanja:
dan lain tindakan lantas bisadilakoekan,
Pesanan

dap kita?"

jang kita sediakan

Ongkos keizinan f3. itoe, kita rasa ti-

mendjadi

dikit keras.
Perloenja atoeran-atoeran itoe doeloe
diadakan, ialah boeat perhoeboengan dengan loear negeri. Dirasa kemaoean sesekarang telah diambil, lantaran dari
belah Singapore ada banjak sekali datang
propagandisten communist kata ,Het terbangkan oleh angin seperti lajangan
ws.
kebelakangan Medan itoe. Tiang tiang
—0—
dari beranda Medan pada patah dan terPeri lakoenja seorang Koeriahoofd.
bongkar.
Anak perantauan
Tapi soekoerlahketjilakaan lebih djaoeh
disombongi.
tidak ada baik jang seroepa itoe dilain
tempat atau pada djiwanja manoesia.
Corr. S. Deli, toelis:
Baroe ini 8eorang Mandailing jang ter—0—

lahir di Deli, pergi ziarah ke Mandailing
Besar mengoendjoengi
kaoem familie.

ad

NEW HUDSON dan MATCHLESS jang toean soedah ketahoei
kebagoesannja.
Djoega kereta angin merk MAG-

roemah mesti ada terlampir dalam rekest
permohonan idzin pada Hpb, seboeah

Batoe Hampar (Pajakoemboeh) toeroet
kabar
jang disampaikan pada kita (Corr.
atoeran jang biasa, hingga pemberian id(Corr. S.D. di Padang) Baroe ini di
S.
D.)
ada
beberapa orang jang terserang
zin bagi
orang orang asing, teroetama Batoe Sangkar (Fort van der Capellen)
penjakit
lepra.
Itoe penjakit jang berbabangsa Tionghoa boeat poelau-poelau telah toeroen hoedjan ijs jang mengagethaja moelanja
telah menjerang Datoek
Riouw dapat dikasikan dengan lebih moe- kan sangat.
Atap roemah jang terdiri
Radjo
Nan
Gedang,
sesoedah mana pindah dari lain lain tempat.
dari ziak sebagai djoega dilempari sama
dah
pada
doea
orang anaknja nabatoe krikil, sementara soeara jang keganti

dan

Toengganglah

boeat

baik

oleh satoe menteri veldpolitie boeat di- ready begitoelah merk itoe lampoe battery
mintakan pertoeloengan dokter, dimana jang menjoeroepai Eveready ketika sipada poekoel 12 malam hari itoe baroe pembeli bertanja apa ia ada djoeal lambisa sampai di Padang.
poe Everready. Lebih djaoeh kabarnja,
—0-—
malah itoe toko djoega soedah djoeal
Immigratiedienst.
itoe barang pada orang jang minta beli
Mr. Dr. N Beets, kepala dari immigra- merk Evready,
tiedienst soedah berangkat ke Riouw, boeIni sebab politie lantas beslag kombali
at melakoekan pembitjaraan dengan Re- itoe lampoe jang masih ketinggalan bersident digewest
itoe tentang perobahan- djoemlah 100 bidji, sementara Ma A Lin
perobahan dari atoeran immigratiedienst, didengar keterangannja
lebih djaoeh.
jang ada berlakoe dengan
orang-orang
Jang Ma A Lin akan kembali beroe-

Atoeran-atoeran

OE

oentoek toean
- toean.

melandjoetkan penjelidikan dalam perkara
pemerintah memasang “perhatian, djangan
remoek seperti di-| itoe, dan begitoelah politie di Padang teroes meneroes lagi anak negeri kota
toetoerkan, sjoekoerlah sebegitoe djaoeh| telah bekerkja keras sekali.
Kotanopan kalau akan dirikan roemah
ia poenja djiwa masih bisa ketoeloengan.
Ichtiarnja roepanja berhasil: sebab de- misti mempoenjai gambarnja.
Ia dengan tandoe jang dinaikkan disa- ngan tjoekoep boekti kenjataan Ma A
Dan siapa-siapa diantara toecan-toecan
toe omnibus dibawa ke Padang terantar Lin telah oendjoekan lampoe merk The-

dipersamakan

voetbal

tjelana,
Maulana.

Maski pinggangnja

asing jang haknja tidak
dengan bangsa Belanda.

kaoes

tjari doeit pigi di Mekkah,

dak berat kalau dipikoelkan pada orangnja
di Kotanopan,
tapi
pada sebaliknja
sekarang, ongkos jang bergoenal mendja-

bahwa kesombongan itoelah jang
AA
bawa diri kedjoerang kehinaan.
3.85
—09—
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GOA

poen tidak ketinggalan disoegoekan djoe- bahasa sebab kota Kotanopan beloem ada
ga kepadanja oleh jang moelia itoe.
peratoeran tentang mendirikan euz, djadi
Disini timboelah pikirannja, bahwa tjoekoeplah dengan seizin Hpb sadja deboekan roepanja seroepa kwaliteitnja ra- ngan mengeloearkan ongkos dari 2 zegel
dja-radja di Mandailing ini , ada jang ta- a (1.50— f3.—

bongan itoclah djalan jang

25.—

banjak

dengan jang moelia sebenar moelia itue. noeli, dalam mana, terlarang.
Meskipoen ia merasa segan rasanja doca, akan mendirikan atau mengoebah
doek berhadap-hadapan,
tetapi karena toemah-“ roemah boeat apa djoega pada
keras j. moelia itoe soeroeh doedoek pada- tempat-tempat" ,dimana beloem ada penja, dengan sctjara terpaksa iapoen doe- ratoeran tentang mendirikan dan merom
doeklah bersama-sama. Setelah ia perkenal- bak roemah tiada dengan idzin Hoofd
kan dirinja, jang moelia itoepoen adjak- van Plaatselijk Bestuur.
lah berbintjang-bintjang pandjang lebar
Memperhatikan boenji art. 3 sub
a dari
dengan dianja, sedang rokok dan thce- ordekeur terseboet, njata terang kita erti&

»

semoeanja

djatohnja dikolong
begitoe roepa.

lagi kepalg koeriah

hoe bahwa kesopanan itoe meninggikan
deradjat, tetapi ada pocla roepanja jang
mempoenjai pengertian, bahasa kesom-

AS

melihat Indonesier di Deli,

kaart roemah jang akan didirikan beserta
Iapoen pergijah menghadap pada Toe- selembar zegel boeat vergunning.
ankoe Patocan Alam
Sjah, Koeriahoofd Sebeloem 1'/, tahoen terseboet (jang berdi Kota Siantar. Betapa herannja sesoedah wadjib diKotanopan tidak ada mengeloearia berdjoempa dengan jang moelia sebe- kan perintah seperti itoe.
nar moelia itoe, karena baroe sadja ia
Kemaoean jang herwadjib sesoenggoehmengoetjapkan salam, ia laloe dipersela- nja itoe, ialah bersetoedjoe dengan boenji
kan doedoek diatas koersi berhadapan dari artikel 3 sub a dari ordekeur Tapa-

#25

Panjaboengan Tonga
Djoemlah

seorang

Na

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

Orang pikir tentoe begini,

moeloet.
Dengan
kesal orang jang datang ini
toeroen
dari istananja Radja - jang ang-

koch itoe, sambil berpikir-pikir dalam
hatinja:
,,Wah, beginikah agaknja selaPanjaboengan
manja tingkah lakoe seseorang kepala
lijst dari pcne- koeriah di Mandailing ini ?“
Dari tempat ini, iapoen tidak habis berkaoem kahanggi
fikir
dan berhasjrat betoel dalam hatinja
dari Marhoem
hendak mentjoba maoe bertemoe dengan

aouni

Batjalah ! !

kajag ikan belanak,
didjoeal dan dimasak.

boeka

lia Toeangkoe Mangaradja Iskandar Pa-

Naa

Orang
kog dibilang djinak,
didengar 'kan tag. Enak ?

sepan-

ia boleh

:

boeat loear kota MEDAN, boleh kirim
dengan rembours.
58

KOK
—

MEDAN.

Advertentie

000000000000000

Medan
Paleisweg Soekaradja.

Belawan |
Atapweg |

Telf. 1119.

Telf. 42.

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

N.V.S.H.M.

Singapore,

dengan harga moerah.

|

Djvega selamanja kita ada persediaan |

kajoe laoet, roepa-roepa oekoeran.
Anak kajoe, bamboe Siam, atap Nipah
dan lain-lain.
42

Menoeggoe dengan hormat.

Kalau toean-tocan datang plcsier
nonton Carnival Shows ada memba-

Pa Kerta Angin, siapinkanlah Kes
i
Persimpanan Speda
Merk ,SENANG"

Pada tempat ini selain Standnja

logas, poen pendjagaan diatoer de.
ngan baik.
tiap-tiap Speda tjoe-

sampai

ditentoekan

Pendjag:

p
poekoel 12 malam, can
Pengoeroes.

BRILL ANT dan INT AN
MAS

DENGAN

DIIKAT

H0

PERHIASAN

Kleermaker

Balistraat No. 6.

Telefoon No. 1426 --o- Medan
- Deli,

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

Diloear kota Medan kita
kirim dengan rembours.

bisa

Menoenggoe dengan hormat,

60

PUBLIEK MEDAN Jtv.1

ma eubajaran

ABDUL WAHID:

£
DJADI

0000000000000
sampai

TOKO,.KOEPIAH

membawa:

tahoen

1930

inip soedah

»uit de mode”

kita

potongan lain.
Kita

poenja

moelai

orang

soedah

dari Oostkust

sampai ke Tapanoeli hingga seloeroeh
tanah Atjeh.
Pesanan banjak dan sedikit kita ki-

rim dengan rembours.

Menoenggoe dengan hormat.

5
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Dasi dan sapoetangan, serban oentoek Hadji, saroeng
Samarinda, saroeng Batoe Bahra, saroeng Djokdja.
Pajoeng soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak

?

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

?
&

Adres soerat-soerat dan pesanan:

?

H. ISHAK ISMAIL.'”

Timbangan Kajoe memake piring tembaga:
Timbangan

Kajoe zonder piring: 75,

timbangan

berkisar:

Timbangan Medja pake piring
tembaga, batoe-batoenja compleet berikoet:
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Menerima Oepab, dan sedia djoega jang

permata.

sg

£

2

8

st

PERDJANDJIAN:

in

50

dan

pada besi djoega

25

Kilo.

merk

Ef

&
5

Kel

1

G

|

Gantang

Un

pake

batoe

1

21

Beras

berikoet kikis kajoe dari:
V,,
Djoega bisa dibeli satoe-satoe

Boewat

orang

jang

akan

I, 2,
bidji.

2 Deciliter.
matjem-matjem

mendjoewal

dan

kombali

Goentingan atau potongan

00000000000

mm

Liter.

ada djoega jang
dengan

membeli

dari
19

40
termasihoer teroetama di Soematra Timoer
—|5———wv

Telah

6

mendapat poedjian (diploma) dari

PASAR

MALAM

MEDAN

tanggal 9 September 1923.

jalah

Ketjap Tiap Matahari

Aa sa

Djagalah tjap jang toclen, jaitoe:

S2
Nat

1. Pakai toetoep kaleng merah
dikepala botol.

3

DA

sA

&

2.

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

5

£3

SS

Pakai toetoep lak merah di
kepala botol.

Jang poenja fabriek

«

WENG
Toapekongstraat 16

SENG

MEDAN

Telefoon Nes. 403 & 567.

000

0

pakaian jang paling bagoes dan netjis, tjoema didapat

E

RNF

pada:

L D”

Pekerdjaan rapi dan bagoes.
Ditangroeng pekerdjaan kita
« menjenahgkan publik. -

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

.

8
»
“
»
»
»
»
»
»
@

000000001004

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

13

5

banjak-banjak bisa dapat oentoeng baik
potongan harga moerahan.

00000

Lg

Kilo.

Pesenan banjak dan sedikit, kami terima dengan senang hati.

“60

“36

Kilo.

&

'Adres

en BROS

100

TE
J9 4x

s
£

LN

25

HAP

Tjanting Minjak dari: 5,
1,
Oekoeran Kaen-kaen, Meteran,
bisa dilipat ampat.

18

s

2

MEDIN

Ba

dan

berkisar-kisar, medjanja ketjilan:
Timbangan Besar merk Amerika Fairbank: 200, 250, 309 Kilo,
Timbangan bocat Maas berikoet batoc-batoenja: 250, 500, 1000 gram.

Lx
Vit
Ihoo.Es

&

TOKO

intan

as

SB

LN

GB

8

tidak setoedjoe dengan barang jang
disoeroeh bikin, wang dikembalikan.

1
IV

Kilo

25,

Medja

8

1

,

Tg
Ss
—

Az

7

25

LIE pake batoe berkisar-kisar,
dari pada besi semoea:
Timbangan Medja Ideaal dari

Timbangan

TT

Esn

dan

»
&
#
»
»
»
»
»
»
»
8

(empat poeloeh tahoen)

s

MN

Kilo.

15

15

3ag

1)

N

Na

25

175 dan 200 Kilo.

10,

"1S #

AN

dan

150,

5,

3

bu

s

15

125,

10,

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

DERN.

10,

100,

Timbangan Besi vernikkelt pake
piring tembaga, dengan batoc

?

Oudemarkstraat 2 Medan.

22

(belakang toko Bombay Besar)

Terdiri
dari
tahoen
1927.

Selaloe ada persediaan tjoekoep roepa-roepa:

@

,

matjam jang lain.

8 $

dan

harga,

kenal,

anak. kemedja soetera.

8

'Toekang
mas
Kapiteinsweg No. 43

toko tersedia

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

z

.

poenja

sekalian potongan itoe, demikian djoega

sampai

MEDAN.

Telefoon No. 998.

.

terpandang

namanja.

Dalam

LIE

Pachtstraat No. 29

pada

petji pada tahoen ini, banjak jang
soedah berobah potongannja.
Sekarang “orang soekai, potongan
ndek, orang bilang pesen SOEKARRo

HAP

2

demikian djoega petji-

pada: TOKO HADJI ISMAIL Oudemarkstraat 2 Medan

ISHAK ISMAIL Medan.

merk

kemaoean tahoen 1930.
Banjak pakaian ditahoen 1929 pada

$o

EDWIN

pendoedoeknja

00001000000:

Toko. TIMBANGAN

1930, tentoe kemaoean dan kegemaran
poen

EUROPA
Dari ade.
Timoer oa eaaNN
mode

Telegram adres:

0 @mm&

Kesawan No. 75
Medan,
» Sekarang kita berada pada tahoen

s

Sedia bermatjam - matjam

000000000000

—

M. NOERAIN

0000000000000000000000

FIRMA MADJI MOHAMAD TAIB & SONS

000000000000000000/000000000000000000

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

-

»————

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
KESAWAN

00000

88 MEDAN

TELEFOON

266

4

Volksuniversiteit

Affaire dalam Soeara

Weltevreden,

di Bandoeng.

Moelai

tanggal

Menoeroet satoe soerat kiriman dalam melepaskad

Publiek,

1 Mei. (Aneta Radio).

000000000000000

»A.LD." di Bandoeng hendak diadakan memoeatkan manifest Perhimpoenan Indosatoe Volksuniversiteit, jang mengadakan nesia dengan tidak lebih dahoeloe memberi

Keperloean

toban-toean

ini hari atau

toeroet'pada satoe cursus dari

kami

—0—

4 atau 6 les dan lebih djaoeh bisa ikoet
excuries,
pertoendjoekan-pertoendjoekan

Oeroesan

kesegatan

gal

bintang.

selama

di

18 tahoen, baik jang ting-

Atjeh,

maoe

poen

jang tinggal

Weltevreden, 1 Mei (Kawat D. Cort.) di Paneh, Koealoeh, Asahan, Simeloengoen
dil. Voorloopig comite dipimpin oleh
Dr.
J. M. G. Numans, kapitein paarden- Karolanden, dan lain-lain, tentoelah tidak
toean M.L. Maurer (Ternatestraat8 Banarts eerste klasse soedah diangkat pada meloepakan pada kami.
doeng) sebagi voorzitter.
Toean-toean atoerlah pesanan pada
Militairen Diergeneeskundigen Dienst.
—0—

Toean

Rechtshoogeschool.
Telah loeloes dalam

candidaatsexamen

bagian ke satoe, tocan-toean Soeria Nata

Joemena,

Goesti 1Ketoet Poedja

Tan Tjin Hok.

dan

—0—

Pesta

keangkatan

Pontianak,

Resident.

1 Mei. (Aneta

Radio.)

J. L. van Eck,

inspecteur.

van

den
Burgelijken — Veeartsenijkundigen
Dienst, meletakkan djabatan dalam boelan
September
mendjalani

sebab verlof.
pensioen.

Kemoedian

ADVERTENTIE

Perajaan 1 Mei oleh I.S.D.P.

| Mei. (Aneta

1

hari

Minggoe

gedoeng

pagi poekoel 9 didalam

P.N.I. di Gang Kenari, Disana

dioetjapkan

Dedreu

Radio.) Pe-

Mei dari LS.D.P. soedah pada
leuze boelan Mei oleh toean

lid

Volksraad dan oleh Raden

Asiknata
Negara dan kemoedian oleh
njonja Van Celderen akan mengoetjapkan
njanji-njanjian.

Setelah selesai

P.S.I.

gadering
todi.

halini dengan selekasnja

akan mengadakan openbare ver-

oentoek membitjarakan perkara
—0—
LK.P.

Weltevreden,

Courant).

.

Ritirhud $g: Maradja daki Lobi

1 Mei.

(Kawat

Deli

memilih dr. Brocks

mendjadi voorzitter afdeeling Betawi:
dengan ini tetaplah kekalahan bagi golongan Piet Kertsen.
Lebih djaoeh Aneta kawatkan lagi:

dari LK.P. afdeeling Be-

tawi soedah memoetoeskan djoemlah bafijaknja leden dari sebelas orang mendjadi
toedjoeh orang. Telah terpilih dalam kevoorzitter,

dan mendjadi leden

Leider

dari

pers

Islam

Harga
Loear

Stempel

”

Tjoekoep

mendapat

oedara

jang

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

Makanan

Tetamoe selamanja diterima dengan boedi manis !!
Tarief sewa kamar moelai dari f. I.— f 2.— f 2.50 dan f£ 3.—
satoe malam.

Menoenggoe dengan hormat,
MARAH

Toko

4015

violet

BONGSOE
Eigenaar.

».

40.50

,,

Kantoor:

A

koening

—
Java.

:

Sakit 'limpa.

Weltevreden, 1 Mei. (Kawat D.Crt.).
Penjakit limpa itoe soedah moelai berkoerang. Jang minta soedah tidak ada lagi.

jang

koerang

terang

bisa

kita

djamin tjotjok dengan

persen

satoe

pasang

katja,

matjam

mana jang toean-toean

KIE HOEI SENG & Co.
TOKO KATJA MATA en TOEKANG GIGI.
LUITENANTSWEG

No. 24

-

(TELEROON No. 1297

MEDAN,

bertjetak f 1.25

,,Luna Bond”

aa

en

Apa ini!

PERKAKAS ADJAIB.

£1.50
f0.20
f 0.50
f 0.60
f1.20

"

Aa
1
6007

Enveloppen:
dari merk ,,Best 675

en" ,,Java Silk"

per 100 st. blanco f 0,75 bertjetak 1,25
500 ,,
»
3,50
» t550
1000,
f6.
» £8,50
dari merk ,,Beilen"

was
.

1

.

ceri!

100

st.
»

.

0-3.

blanco
f0,85
bertjetak f1.25

50

1000».
7.25
» 41150
dari merk ,, Dokkum 676 “
per 100st. blancof 1,15 bertjetak f1.65

500 ,,
£5,50
».
£7.50
DENGAN
PEMBAJARAN
1000
,,
fl.
H4.
SEDIKIT TIAP- TIAP
Sekalian enveloppen ini, terdiri dari
BOELAN,
kwaliteit
jang bagoes dan mempoenjai
roemah, toko, goedang dan 'harta
liim
jang
tjoekoep.—
benda toean, terdjaga oleh oppas
malam. Tertangggoeng keamaCarbonpapier
per pak 100 vel f7.—
nannja.
vloeipapier per vel f0,25 dan f0,15
Dienst enveloppen, foolscappapier, enz. —
PR TICULIERE
NACHTVEILIGHEIDSDIENST
Handel Mij. & Elect. Drukkerij
Oudemarkt. 7 — Medan
Telefoon 992
»SINAR DELI"
Directeur MULLER MASSIS
Moskeestraat 57, Medan.

—0—

mata

soekai, djoega nanti perkara onkost memasang kita vrijkan.
Siapa-siapa toean-toean jang penglihatannja koerang terang,
soeka tolong pereksa dengan tiada memoengoet onkost.
Menoenggoe kedatangan toean-toean dengan hormat.

blauw

per st.

Kasboekie
opieboel
Gaia

Djokjakarta,

Djagalah harta benda toean!

dipekerdjakan pada lidmaatschap College
van Gedeputeerden dan lain-lain pekerdja-

Jang Termasjhoer.

Redactie & Administratie

Straat

Pent

Weltevreden, 1 Mei. (Kawat D. Crt.)
Toean Wiranata Koesoema, regent Bandoeng soedah mintak berhenti. Ia boleh

kasi

per 100 vel f 0,85
bertjetak f 1.35

Kwarto Schrift

per

berhenti.

Mata

katjanja, sehi1gga penglihatan terang seperti sedia kala.
Dan djoega moelai 1 Maart sampai 31 Augustus 1930
siapa-siapa toean-toean jang beli katja mata dari kita akan kita

speciaal

Blancoboek 50 bladzijde perst. —
Bloknoot
per blok —
Kwitantieboek bahasa Belanda
dan Melajoe per blok
bneat sewa roemah

terbit moeat
.
: ).
gambar-gambar
penting

Ngasem
15

rol

per 100 vel f0, 85 bertjetak f 1.35
Postpapier ,,The Bristol” per blok 0.70

F. 250
"A

"

sa

bertjetak f 1:50

warna

Katja

Moelai ini hari kita baroe terima perkakas boat pereksa
mata jang model baroe. Perkakas ini kalau dipakai boeat perek-

Postpapier berrol merk ,,Uilen"
berikoetvloeinja per blok
£0.70
bertjetak f 1.45
Postpapier
berrol merk ,,Isala
Bond” berikoet vloeinja per blok f 0,75

Postpapier berrol poetih

(Saban

—0—

an politiek.

menginap, lengkap dengan katil-katil-

bersih.

per 100 vel £0.75

langganan.

Di Indonesia 3 boelan

Oentoek djadi oetoesan ke Partijdag ter-

mintak

dengan

Postpapier—Zonder rol boeat mesin
toelis warna poetih ,,Luna Bond”

mah tangga kaoem Islam,
Sebab itoe patoet disokong.

pilih ir. Leveng dan H.CJ.
Koesoema

"

jang

merdeka. Saban terbit membawa
perkabaran jang lengkap dari
Pokok pergerakan jang penting,
istimewa dari kalangan Doenia
Islam.
Tidak perloe dipoedji lagi.
la ada Lectuur Islam jang pa-

bestuur ialah W.H. Steinman, M. E. Hens,
H.GJ. Morshuis, C.A. Zoutzeling, H. van
Meurs dan J. Brouwers.

Wiranata

merah

dan

doedoekan bestuur baroe dr. W.M. Brokx
mendjadi

a

Postpapier—Zonder
boeat mesin toelis,

POLITICS, HISTORY, LITERATURE & SOCIETY

Tadi malam oleh Ind. Ka-

tholieke Partij soedah

Vergadering

.

Bait

toet di batja di saban-saban roe-

di Betawi.

nja. Terdjaga

mem Awas Batja Teroes ema

Tempat tinta per st: f1,50 dan f1.—
Vloeimap—alas menoelis
2,50

—G—
Betawi,

Sedia kamar-kamar tempat

terdjoeal,"

Lijm tjair per fl. F1.- (0.75 dan f0,40.
Tinta Hitam merk Stephens perfl. f0.15

jang memboeat oetjapan-oetjapan

rajaan

banjak

SIBOLGA

Persediaan:

selamat.

s

»Sedikit oentoeng

ia

Keangkatan Resident Prehn dirajakan dengan pesta di societeit.
Jang hadhir 200 orang. Banjak diantaranja

kami ini hari djoega.
Kami poenja sijsteem sekarang:

HOTEL

00

.

cursus-cursus
diwaktoe malam, soepaja tahoe kepada hoofdredactie.
boeat hari jang akan datang, telah kami
orang banjak bisa tambah mareka poenja
sediakan dalam toko kami, baik oentoek
Sebagai
orang
ketahoei,
bahwa
disebabpengetahoean. Contributie sebagai lid akan
tjetakan, demikian djoega oentoek perabot
tjoema berdjoembla 1 roepia boeat ta- kan termoeatnja manifest itoe dalam soerat toelis menoelis correspondentie.
hoen dari doea cursusseizoen.
Sedang kabar terseboet, politie 'mendjalankan
Toean-toean kfnalan lama, jang telah
leden dengan tjoema bajar 3 a 6 roepiah penggeledahan pada kantoor soerat babar memboeat perhoeboengan baik dengan
itoe.

akan bisa

MANDAILING

Perhatikanlah !!!

1 Mei, Soeara Publiek
aney, redacteur, Ia telah

BIoroooooooooe

pagina I.)

:
I IL 0ooooooococoo

(Samboengan dari

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

K.

62

NAITO.

3 Prins Hendrikstr.

000000000000000

SANGGOEP

Tel. No. 1177. Medan

MENJEMBOEHKAN:.

Paris Beauty (menjantikkan moeka)
Syrup Sohbet Djiwa (sakit batoek, dada, napas
sesak, batoek kering, asthma, koerang darah, deman
lama, koerang koeat kepala, sakit djantin).
Obat Mata (Ocntoek segala matjam penjakit mata,
dengan obat disapot dari loear).
3
Minjak ramboet (oentoek memandjangkan ram
boet dan menghitamkannja serta mendinginkan kepala.

Syphilis (penjakit perampoean, keloear nanah darah
ketor dan perasaan tidak enak),
Obat Medjen (tjoekoep dimakan doea boengkoes
sadja).

Fotograaf

atelier

YEBATA
Kesawan

No. 58

Medan

Telefoon 1346

——
Sedia djoeal Pathe Baby Cinema toestel
Bioscoop, dan bisa didjalankan dengan Electrisch Battery motor dan Dinamo bagoes
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)
» 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 sbanjak lagi film jang tersedia jang kita
tidak seboet namanja disini.
46
Menoenggoe dengan hormat.
-

Djika
toean

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

Segera

toecan

mentjari

tabib

beri pertolongan

jang, dapat

mem-

bagi toean.

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

dari

penjakitnja

berada diantara

jang

berbahaja,

jang

hajat dan mati.

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

Kalau tidak baik ocang dikembalikan.
S.R. B RAM
India

—

Wilhelminastraat

.Thabib

British

115

Medan

Telefoon No. 1326.

