SinnD

anan
(kanan
HOBTAN
HASSAN "NOBEL ARIFIN
|

Harga langganan
Indonesia:

Locar Indonesia )

3 boelan

f5.—

Setahoen

3 boclah

f(7.—

Setahoco

Pembajaran

233

Lembar

(Diterbitkan

memboeka

soeatoe

tambang

di Baptag Selatan.

emas:

beberapa

banjak

orang

dilakoekan

orang!

oleh

Semakin

Siapa orang

berita kawat

ata

mma

melihat,

memboeat

dan nafsoe, jang tidak
menahan perasaan dan

lama,

Europa

poela.

keroegian

peroesahaan

keroegianjang

rata kita

Orang

Soedah beberapa banjaknja pekerdjaan
jang besar-besar didalam negeri, seperti
tambang-tambang,
satoepoen tidak ada

|

jang didalam tangan bangsa Indonesia.
kerapkali perkara

ini kita pe-|..

ringatkan.
Dimana
kaoem
terpeladjar
kita.
Dimana pemimpin-pemimpin kita.
Dimana orang orang kita jang kaja!

bangsa

dan

kita

party

boleh

mana

Moehammadijh,

Indo-

berbagai

persatoean, dari

bagai.

pembitjaraan

oleh

semoea
soepaja

(tiap Oenta)

perboleh

Tjoba satoe kali, dan
tentoe tidak maoe jang
lain lagi !!!!
Boleh

tinggal

badan

Rieuwpassa,

jang telah

Importeurs:

Hasemeyer & Cor.

Paais

”
”

pemimpin!

Handel

Presidente

».

Nanlahy

Silahooy
Sasabone

)
)
)
leden

)

«

y
)

tahoen jang
mendatang kedoea perihal!
semoea perhimatan atas onkos-onkos negeri jang dirasa
dapat didjalankan dan
teroetama perihal tindakan-tindakan jang
didalam begrooting tahoen
1932 dapat
memboeat onkost berkoerang atau dioen-

doerkan.

Begrootingscommissie.
i Dari Buitenzorg dikabarkan dengan of- dari Raad van Indie:

iciel.

deg

Tjipto

Oleh sebab itoe, djika ada seorang tersoeatoe

Organisatie jang besar, seperti peroesahaan
tambang, dia sedikit sekali harapan akan
beroleh toendjangan dari segenap golongan

bangsa Indonesia.
ngadakan

socatoe

me-

ocmpamanja,

Djika Dr. Soekiman

gerakan

jang

Dr. Soetomo tentoe tidak akan

besar,

mengha-

ada

ha an pg

dari ,Bandoengsche Studieclub“
ngat terkenal, ada

kedjadian.

D.M.G.Koch.
orang

haroes

Erdbruik.

perselisihan perkara

politiek,

hal
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e
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Weefit

Shanghaistraat no. 27

Tyre

la menerangkan

djoega,

bahwa

rian P.P.P.K.I. sebenarnia ada

Rerubbering

Co.
Telefoon No. 1525

Boeroek

Soedah

Diperbaiki

TN pa tocan merasa senang dengan REPARATIE toean poenja band ?
Djangan berikan
ocntoek memperbaiki
pada jang tiada mengerti.
Bawalah pada kita. dimana kita kerdjakan toeroet
an
Europa.

dan

Selamanja

Mem

Specialiteit

Band boeroek

boelan

akan diadakan

soeatoe congres doenia Islam boeat mana
dioendang sekalian wakil wakil dari perkoempoelan Islam diseloeroeh doenia.
Djoega pada kaoem Islam di Indone-

sia

ada dikirimkan oendangan.

Dari pihak P. S. I. I. terdengar kabar
bahwa party itoe akan mendapat wakil
didalam congres terseboet, jaitoe toecan
I.V.

VIOEGLahu,

cewitur

--4-

Universiteit di Cairo.
Kata B.N., didalam congres
lain

lain

akan

Al Ashar

itoe antara

dibitjarakan protes oemoem

terhadap conclusise dari commissie Volkenbond tentang Palestina, (seperti orang

tahoe, commissie Volkenbond telah memperkoeatkan standpunt dari Inggeris).

Matjam? model

TokovPol

kita

kita poenja kerdja

ita.

bisa bikin baroe,
atas djaminan

Tanjalah .keterangan !!
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Gehakmachines

Dari saboet
»

Mesin Da ging
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atas an-
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didalam

nier, Ir, van Leeuwen, Ir. Jansen dan toean

(Dioedjoeng Hakkastr)

Memperbaiki

Welvaarts commissie, dan theasurier generaal dari departement
van financien.
Jang diseboet belakangan merangkap djoe
ga djabatan seretaris.

bahwa

j.a.d. di Palestina

jang sa-

?

Band

ajaoen arrec-

teur van financien Mr. dr. G,G.
van
Buttingha Wickers, president Javasche
Bank, Ir. E.P. Willemsten voorzitter Kleine

diwartakan

October

djoega Abdoel

@
?
»

:

W. Meyer Rauneft,

9 liebin

ada

Motis dan Soeroso, lid volksraad, Ir.Four-

memperbedakan

dengan

toeroet

leden toean G. R.

Congres Doenia Islam
Didalam soerat-soerat kabar loear negeri

Bisa dapat segala roepa
barang-barang

lembar boeat membela partij P.P.P,K.I.
jang menerima critiek kerasdari Dr. Soekiman itoe leider dari P.S. I.
Lebih djaoeh didalam soerat kabar itoe
ada dimoeat djoega soeatoe copie
dari
soerat, jang Dr. Tjipto telah
kirim pada
Raad van Justitie, ketika diperboeat pemeriksaan kedoea kalinja didalam perkara Ir. Soekarno.
Menoeroet soerat itoe antara oprichters

angi,
tetapi akan sama sama bekerdja
dengan
beliau
itoe tentoe soekar akan
Betoel

menoelis pandjang lebar

Medan

Penningen

de Costa
Uctolseja
Rieuwpassa

Diangkat mendjadi lid merangkap Voorzitter dari commissie itoe vice president

INDONESIA.

ia

Mij.

de Fretes Secretarisse

jang dewasa

perselisihan antara pemimpin

Poetiray

dima-

50 bidji.

comite terdiri dari:

Njonja

beli

koes berisi 20 bidji.
didalam
kaleng
berisi

roemah tangga. Sehabis

maksoed toean

dapat

na-mana, didalamboeng-

bon
boeat meroendingkan maksoed itoe:
Pada sementara telah dipilih sebagai satoe

perselisihan

Dr.

ke H.

» CAMEL“

Fretes,
Jang dibitjarakan pada hari itoe, ialah
persatocan
bangsa
perempoean Ambon
didalam
kedoekaan dan kesoekaan pada

».
”
”

dengan

(c)

Tahoen

pertemoean kebangsaan perempoean bang-

ini bekerdja
keras oentoek mendirikan
soeatoe Kongsi Kapal Hadji!
Djika ini diperiksai dengan teliti, kita
tentoe akan mendapati bentjana antara

denten,

mendirikan

Amsterdam.

Sigaret

dan pergerakan InIndonesier.
Commissie
i:
Advies
dafi Banda. Urvoebatkarr, Dow eggedia
Djika kita perhatikan, apa jang dikerDr. Tjipto
jang
diboeang di Banda wadjibannja. Dengan nama ,,Tweede begdjakan oleh kaoem-kaoem kita jang terpe- Neira,
roepanja
masih sadja menaroeh rootingscomissie“ didirikan soeatoe comladjar, kita mendapat soeatoe kesimpoelan, perhatian
pada pergerakan politiek dari missie jang diwadjibkan boeat, sesoedah
seperti
ia telah berboeat di beremboek dengan kepala kepala dari deselain dari pada perkara politie dan di lodonesier,
partementen van algemeen bestuur memdalam pergerakan jang ketjil-ketjil ertinja, Djawa waktoe doeloe.
beri penjoeloeh pada pemerintah tentang
Ia
membatja
semoea
soerat
kabar
koekaoem terpeladjar itoe, sedikit sekali jang
lit poetih
dan Indonesier jang ternama dasar-dasar boeat begrooting bagi tahoen
bekerdja oentoek bangsa Indonesia.
penting,
sehingga
dengan
demikian ia
tahoe betoel keadaan perkara. Biarpoen
Hampir sekalian kaoem terpeladjar kita: tinggal terpentjil
begitoe djaoeh tetapi
hampir sekalian pemimpin-pemimpin jang toch dengan djalan toelis menoelis didaPaling baik
soerat kabar, ia masih dapat memmempoenjai titel (Mr., Ir., Dr. dan seba- lam
gainja), jang terikat didalam perselisihan pengaroehi pada pergerakan politiek,
Begitoelah
didalam soerat kabar Stuparty-party politiek.
peladjar jang hendak

19

Menoeroet
Pemb. Makassar didalam
clubgebouwJ. Ambon oleh pimpinan toean
|C .l. Ricuw passa telah diadakan soeatoe

ditang-

jang dioesahakan

lihatlah,

memimpin

.

Soedah

besar

bangsa asing,
menonton.........

Bangsa Indonesia, biasanja akan mendjadi koeli, mandoer, dan paling tinggi,
kebanjakan mendjadi
Kerani nummer

satoe!

N. Z. Kolk

Kwaliteit baik sekali !!!
Harganja sedang !!!

nesia, disebabkan oleh perselisihan perselisihan, antara
pemimpin dengan pemimpin itoe.
Djika keadaan itoe teroes meneroes, ma-

pe-

tetapi, sebagai biasanja, peroesa-

bangsa

Sjarifoeddin— P. Berandan.
Globe”

sa Ambon,
Jang hadir adalah9 orang
kita banjaknja diantaranja nona doekoen de

banjak

I”

aa

maka setoedjoelah jang hadir dan dipoetoeskan
soepaja hari: Ahad tanggal 27
haan
jang besar ini, tentoe boekan di kaorang
lihatlah nanti, ketjelakaan jang
September
j.l. satog' pertemoean besar
dalam
tangan bangsa
Indonsia.
Jang lebih besar.
diantara semoea perempoean Ambon akan
soedah terang, soedah tentoe didalam
Orang lihatlah, bagaimana peroesahaan diadakan didalam Clubgebouw Jong Amtangan

Hilir
.De

DEL

.SINARDELI"

maka banjak

.
semakin

goeng oleh rata

itoe, tidak kita

dapati, siapa jang akan melakoekan
kerdjaan itoe.
Akan

Telegram adres:

loeas hingga ia- dapat memberikan dominiom status padanja. Dari itoe ia soedah

pekerdjaan pekerdjaan jang besar didalam negeri ini, jang haroes dikerdjakan
oleh tenaga rata rata bangsa Indonesia.
mendjadi roesak dan ,,masoek angin".

itoe?

Didalam

1174

AR

Salasa 6 October 1931 — 233 Djoemadilawal 1350.

nafsoe dari bathin sendiri.
Inilah djoega sebabnja,

5

concessie.
akan

Pen

poenjai perasaan
selamanja
dapat

kan soeatoe permintaan oentoek meminta
ini

Hadji Ashari

Siantar
—

kita ini semoeanja manoesia!
Kita ini semocanja manoesia, jang mem-

kerdjaaa ini dilakoekan oleh beberapa
banjak orang. Sekarang sedang dimasoek-

Pekerdjaan

Pematang

No.

,S IN

Betoel djoeran Dr. Sastrokartono, dokter Pen»
itoe,
politiek
hal jang didalam
orang mesti pandai memperbedakan,
an- diBandoeng itoe, jang berbitjara dengan
ia didalam
soeatoe restaurant di Ban:
jang berselisih, dengan doeng, siapa menjatakan, bahwa Engeland
tara kejakinan
jang tidak berselisih, tetapi soedah dapat mengatoer koloniennja jang
kejakinan

2 Mmbarj

Satoe berita kawat dari Bandoeng
mewartakan, bahwa sekarang ada diniat
akan

--

.pertama.

PERAK DAN MAS
INDONESIA.

damar

Djabbar

Telefoon

Bangkattanweg Bindjei. — Langkat
H.M
Tandjong Balei — Asahan. — Nederland:
Publiciteitskantoor

N.V. Reclame — Bedrijf ANBTA—

—AGENTEN

Medan.
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Moskeestraat

Administratie

en

Redactie

advertentie:

koerangnja
f 1.50.
Berlangganan
boleh berdamai.
. Pembajaran lebih doeloe.

hari ketjoeali hari Minggoe dan terkadang hari besar oleh: N. V. Blectrische Drukkerij & Uitgevers Mij.

Ch. Ayoeb

No.

Bajaran

Dari | sampai 5 baris f1.50 Sekali mocat sekoerang-

»-—

Kantoor

AZIZ

ole, B. R. Sodjorangos.

(20—

lebih doeloe.

Diterbitkan setiap

Directear:

ABDUL

dari

Matjam-matjam besar

Dienb
Baki
26x40
31x46
33x52

c.M.
c.M.
c.M.

37x58

c.M.

ak

kajoe
F

Purep

1,60
1.80
2.75
3.15
ers

Djepitan kentang

dari 1,05
Koeat

000 3

50

3

dan

baik

kelapa

Mesin

0.85

1.20

ramboet

1

Ijsmachines

0.60

Ga

1. Liter

7.30

3.

10.-

8.

20.50

Biefstukklopper
dari

dari 0.45

Paling baik boeat
menggiling

Kleerhangers

Kajoe poekoelan daging dari
kajoe keras

dari 0.35
Koeat

dari 0.06

“0.60

dan

tahan

Messenbak
Tempat

Sangkoetan badjoe

ba

F

Matjam-matjam oekoeran

Deegrol
Kajoe gilingan tepoeng
kajoe keras

yscrem

pisau

Dari kawat

0.63

Dari

0.75

kajoe

sh

ngga

EKOR BOIKOT ANTI DJEPANG. | Poenale Sanctie akan dihapoeskan.

Ternjata
Apa

dengan

tjeroetoe tjap LAMPOE

njai rasa

dan

Kwaliteit

Barang

jang

ada

meniroe

selamanja

dapat

Seorang

mempoe-

Kemarin

Medan

TJIWAN

—

SING

toelen!

kapertjajaan

SOEARA RAMAI.
Bangsa

Hal hal

sama

jang ditjeriterakan

lebih

Otto Iskandar

Dinata,

(lid

Volksraad),

didata pertanjaannja jang dimadjoekannja
kepada Pemerintah, besar sekali ertinja,
didalam hal: bangsa
sama bang-

sa
Akan menjatakan erti jang besar
ini, maka berikoet kita rakamkan
pertanjaan tocan Iskandar Dinata.

dimoeat

dalam pers Melajoe dan

Djawa, antara lain-lain
12 Sept. 193! no.

dalam

136 dan

oetjapan-oetjapan

tanggal

..Sedio Tomo tanggal

12 Sept. 193! no. 204, dalam
kan

..Aksi"

mana dipergoena-

jang menjakiti

bagi

corps

protestvergaderingen

adakan diberbagai-bagai tempat.

dapat dengar:
a apa pemerintah

tahoe

jang

mereka

penanja ingin

adanja, circulair

diatas.
b.

apa bersama penania pemerintah tidak ang-

gap, haroes dilakockan pemeriksaan lebih djaoeh

tentang alasan-alasan jang menjebabkan regent
terseboet anggap perloe menjiarkan circulair itoc

c. kalau ja. apa pemerintah bersedia memberi
tahoe pada Volksraad

si kedjoeroesan

santa dupas Ousea

Sajang salat!

batja origineel
dihadapkan kepada

Akan tetapi,

sirkoelir Regent jang
Goeroe Goeroe itoe.

sampai

Goeroe

Goeroe

mengadakan protest vergadering. Sampai
pers
Indonesier membitjarakan perkara
ini. Sampailah poela
dimadjoekan oleh
lid Volksraad kepada pemerintah, maka
mengertilah kita, bahwa perkataan: koerang

adjar,

tidak

tahoe

adat

dan

tidak pernah mendapat
peladjaran dari goeroenja, tjoekoep menjebabkan perasaan goeroe goeroe mendjadi
tersinggoeng, dan tjoekoeplah poela menjebabkan
pihak loear merasa
perloe
tjampoer tangan, melihat sirkoelir jang

soedah keterlaloean itoe.
Bangsa sama bangsa!

katakita.

Regent itoe. Bagaimana djoega tinggi
kedoedoekannja. Bagaimana djoega kehormatan
jang
diberikan
kepadanja oleh
Pemerintah.
Bagaimana
djoega
benar
koeasanja. Beliau adalah seorang Indo-

rendah

itoe. Bagaimana djoega

deradjatnja.

Bagaimana

djoega

rendah pangkatnja dibawah Regent. Bagaimana djoega kedoedoekannja, goeroe
goeroe

sebagai

orang

sebawahan

dari

Regent. Mereka itoe tetap selakoe bangsa Indonesia........dioega sebangsa dengan
Regent.
Menjesal sekali kita, melihat kedjadian
jang
seroepa
ini,
dimana
dari pihak
Indonesier
jang
diberi berpangkat dan
berkoeasa, menjiarkan sirkoelir jang se-

roepa itoe, kepada bangsanja sendiri jang
dibawah

pangkatnja.

Menjesal
keloear

sekali

soeatoe

kita,

djika

keloehan,

sekiranja

jang

berasal

TIMOE

Koeli koeli dan
djoega

Mandoer

menanda tangani
loetjoetan sendjata.

R.

toeroet
per-

Kita mendengar, bahwa didalam onderneming onderneming dari Deli My, ada
“didjalankan djoega lijst lijst oentoek me-

Tanda

tanda

tangan

koeli

banjak

akan

sekali

dapat

tanda

tanda

Timoer,

dikirimkan

dari

Pendjoealan lot lotery besar.
Socatoe

peratoeran

baroe.
Berhoeboeng dengan

kesempatan

penoentoetan.

Kesehatan lebih berharga dari
pada kekajaan.
Djangan loepa sama adres Toko Obat
merk: Rachmataliy jang dioeroes oleh

boeat

membeli

lot itoe me-

noeroet officieel sebab soedah didoeloekan
oleh tengkoelak-tengkoelak, maka dengan
permoefakatan

Mij.

directeur

dengan

Escompto

van Justitie telah menga-

dakan pengatoeran seperti berikoet:
Selama
empat hari pertama dari itoe
pendjoealan, Escompto tidak akan mendjoeal lebih banjak dari 25 lot bertoeroet
pada seorang.

sampai

poela kestation

Deli, dan

Mahkota

Medan

disamboet

oleh

beberapa

dengan di

orang

Poekoel

Il

percies

kereta

besar

api jang

membawa Poetera Mahkota itoe berangkat

menoedjoe Perbaoengan.
Pada tiap-tiap station dalam keradjaan
Serdang,
jaitoe Batang Koeis, Serdang.

Araskaboe.

Loeboek

Pakam dan Perbaoe-

ngan Poetera Mahkota Keradjaan Serdang
itoe disamboet dengan segala kesoekaan
oleh tiap-tiap rakjat. Station-station jang
terseboet dihiasi dengan berbagai perhiasan jang menarik hati dan moerid sekolah bernjanji mengoetjapkan selamat da-

Poekoel
12.10 kereta sampai di PerL-iweyon, Jruaua soedan menanti Iengkoe Bendahara Keradjaan Serdang, Tengkoe Mohammad Dewa, Wazir Keradjaan

Serdang, demikian djoega rakjat dan
moerid-moerid sekolah.
Dengan
mengenderai auto Tengkoe
Poetera Mahkota sampai keistana
didoedoekkan
keatas
petarara'na

Boekoe Peladjaran boeat
Tachtim dan tahlil.

itoe

iringkan oleh beberapa orang bangsawan
Deli dan Serdang.
Distation Medan Poetera Mahkota itoe

laloe
jang

soedah disediakan oentoek itoe.
Malam ini diadakan djoega bermatjam

dan

Dari drukkerij Pertja Timoer kita
terima
satoe
boekoe Peladjaran boeat
tachtim dan tahlil karangan toean Sjech
Ibrahim,
Penghoeloe
Pekan
pensioen
Medan jang disalin dari kitab berzandji.
Boekoe terseboet, ditjetak dengan hoeroef “Arab jang berbaris, moedah dibatja
dan terang tjetakannja, tjoekoep dengan
pertanda soeil dan djawabnja.
Penoetoep dengan do'ahnja jang sederhana pandjangnja.
Perloelah
kita
mempoenjai
seorang
satoe oentoek menambah
pengetahoean
dalam agama kita Islam.
Penganggoeran

mengakoe

resersioer

dan hoofdmandoer.
Gadis dan

wang

Tjap Boelan

Beker.

Lagi
team
dariloear mendapatnja.....,
Orang tentoe masih ingat, diwaktoe Nan

Hwa main di Medan toean Hiu Ngi Fen,
fabrikant dari Anggoer Obat Tjap Boelar,
ada memberikan satoe beker boeat pertandingan
Nan Hwa—Team Indonesier.
Beker itoe dibawa poeclang ke Hongkong
oleh Nan Hwa, jang menang pertandingan
terseboet dengan 3—1.
Djoega masih diingat, bahwa diwaktoe
pakai
dengan
satoe team dari Medan

,,Medan Football Combination
nama
pergi mengendon ke Padang, toean Hin

Ngi Fen terseboet diatas ada memberikan
poela satoe beker boeat pertandingan M.
F.C.—L.P.B,, itoe club jang terkenal koeat

di Sumatra

Barat. Pertandingan

diantara

kedoea elftal itoe tidak dapat dilansoenglebat.
kan karena hoedjan

pertandingan-pertandingan M.F.C., dioentoekkan boeat pertandingan I.P.E. dengan
satoe club dari loear.

Seperti
diketahoci
sekarang
sedang
memboeat perdjalanan ke Sumatra ini satoe
team dari Singapore dengan pakai nama
slado
Ceylon
Football
Combination”,
team mana djoega soedah main di Padang.
Hari Minggoe sore dikota
terseboet dimainkan pertandingan Indo Ceylon F.C,

dan LP.E. dan menoeroet
kawat jang
kita terima dari Padang, I.P.E. kena tjoe-

imaian

dapat

seperti

djoega

dilihat

ini dilakoekan,

malam 10 sengadja
jang dioendang.

ditipoe.

Mendjadi

radja pentjoeri di Deli.

Pentjoerian di Loeboek Pakam.
Pada beberapa boelan jang laloe banjak
benar terdjadi pentjoerian dan penipocan

didaerah Loeboek Pakam.
Dengan actiefnja politie, dapatlah ditangkap complot pendjahat itoe: Toha,
berasal dari Kajoe Agoeng Palembang,
Mohammad Nasir dan Kasdoe anak boemipoetera disana.
Ketiga mereka ini ditahan ditoetoepan
Zelfbestuur di
Perbaoengan,
menanti
poetoesan hakim jang akan didjatoehkan

pada mereka.
Dengan ketjerdikan
ketiga pendjahat
itoe, apa
lagi memangnja pendjagaan
ketika itoe tiada berapa sempoerna, pada
soeatoe malam jang gelap goelita mereka

dapat

melarikan

roesakkan

diri

dengan

djalan me

tembok pendjara.

Dengan actiefnja poli e Zelfbestu
bantoe oleh politie
rne:
hamad Nasir dan Kasdoe dapat ditangkap

poe-

Kapal

oentoek

dan

Tinggi ia dapat

bat Toha politie lebih tjerdik, lebih banjak
moeslihat dari Toha.
.
la dapat ditangkap dan
dihadapkan
kemoeka hakim dan menerima gandjaran
5 tahoen pendjara.

Sebeloem ia mendjalani hoekoemannja
jang lima tahoen itoe, ia dikirimke Perbaoengan poela, karena lagi menoenggoe
nasibnja, berhoeboeng dengan berbagai
bagai pentjoerian dan penipoean diLoeboek
Pakam dan lari dari toetoepan.
Riwajat Toha...

ke Deli.

pada

tamoe tamoe

Seperti

Toha
bang.
dan

mengaboci mata politie

jang sedang siboek mentjarinja.
Di Tebing Tinggi ia melakoekan poela
soeatoe pentjoerian jang aneh dan menjoesahkan politie. Tetap.i.......... , malang
baginja, betapa tjerdik dan tipoe moesli-

soedah

ditoelis diatas bahasa

berasal dari Kajoe Agoeng, PalemBetoelpoen ia tiada mempoenjai

post.

ketoeroenan jang kaik baik disana tetapi
ia ada mempoenjai penghidoepan jan,
Kisaran telah tertipoe, sebab pertjaja akan 31 membawa soerat-soerat boeat ke Pe- sederhana.
8
keterangan seorang
penganggoeran jang nang, Malaka, Siam, Birma dan BengaPada soeatoe ketika ia bergadoeh dan
mengakus sucroi fr ocrta boofdwanduci. len.
memboenoeh orang sehingga djiwa moe-"
5
Oleh sebab itoe, jang poenja roemah
soehnja
melajang. Berhoeboeng dengan
Pengangkoetan jang penghabisan dari ini,
pertjajakan
oeangnja sebanjak f. 150.—
karepa takoet dihoekoem, ia melarikan
soerat-soerat
aangeteekend,
hari raboe
pada ,.hopmandoer" itoe.
diri dari Palembang ke Deli.
tg. 7/10-31 poekoel 2 sore.
Di Deli ia melakoekan kedjahatan kedjaKiranja beberapa hari jang laloe, siSoerat-soerat biasa hari raboe tg 7/10- hatan
jang
menjebabkan ia haroes behapmandoer telah lenjap dengan oeang 31 poekoel 2.30 sore. Brievenbus diloear
roeroesan
dengan
hakim. Apa ia akan
jang £.150.—dan djoega
. . . . . . poekoel Il pagi.
dikirim
ke Palembang,
itoelah masih
gadis, anak sipoenja roemah. Sesampai
beloem tentoe.
mereka di Medan, gadis itoe telah binasa
Menangisi lemboenja.

Seorang pendoedoek kampoeng Lalang,

kehormatannja,

dan disia siakan oleh si-

matjam
permainan
disekeliling astana: hopmandor. Ternjata sigadis akan terdjegelombang pelatjoeran,
Ronggeng, makjoeng, wajang koelit dan roemoes dalam
kalau tidak segera didjoempai oleh sopir
tooneel.
Tooneel
ini dipermainkan oleh anak motor, jang baroe baroe ini membawa sianak
bangsawan
disini dan malam ini hopmandor dari Kisaran serta sigadis itoe.
akan diboeka soeatoe tjerita jang berna- Oleh sopir itoe diberikan pertolongan jang
ma: Wahiddin bin Ahmad, jaitoe soeatoe sepantasnja, apa lagi soedah mendengar
tjerita, menoeroet kata pengarangnja, O. kissah ratap sigadis, langsoeng berikan
K. Abbas, soedah pernah kedjadian dikota tempat naik motornja, dan serahkan pada
orang toea sigadis. Menoeroet kabar jang
Singapoera.
kita terima hari ini, sihopmandor masih

Anggoer

soenglap,

loehan
kereta djoealan makan makanan
jang menarik perhatian. Lampoe elektris
jang berdjoemlah ratoesan, djadi perhiasan
jang njaman dipemandangan, dan
djoega penonton jang djoemlahnja riboean menjoekarkan perdjalanan. Motor silang sioer mentjari sewa dan kereta angin
berhimpit
himpit
disimpan kesamping
istana itoe. Pintoe gerbang ada tiga boeah. Satoe diantaranja, jang ditengah
tengah amat rantjak boeatannja, dan kita
lihat, seminggoe lagi keramaian itoe akan
dimoelai, telah siboek mengerdjakan sesoeatoe oentoek gerbang terseboet. Pandji pandji bilang poeloehan, dan kira kira
ongkost
keramaian
itoe boekan poela
sedikit. Kabarnja, hingga malam 9 kera-

Kapal ,.Krian“ berangkat tanggal 7/10

Kemarin

siang,

satoe toekang kereta

lemboe akan memoeat papan papan kedalam keretanja di Wilhelminastraat. Lemboenja ditambatkannja dengan tali pada
soeatoe tiang telefoon.
Kiranja banjak binatang binatang ketjil
jang mengganggoe lemboe itoe, sehingga

bergeser geser tegaknja, dan kesoedahannja...silemboe masoek kedalam parit jang
berada disana. Kebetoelan parit itoe ketjil, sehingga peroet lemboe itoe terdjepit

Pentjopetan pakai peratoeran.
Kemarin sore poekoel lima di Huttenbachstraat, didalam satoe kedai
kerosi,

jang

sedang

dikoendjoengi okh

banjak orang, oentoek membeli briefkaart
briefkaart bergambar dan boekoe boekoe
berkala. Seorang Tionghoa jang agak

perlente sedikit poera poera maoe membeli
barang barang. tetapi ketika sitauke silap,
telah disambar si Tionghoa satoe toempoek

briefkaart,

dan

bermaksoed melarikan
dan kesakitan minta....tolong!
barang
barang
itoe.
Kiranja sempat dikeada di Medan, tetapi beloem dapat diJang poenja lemboe segera membantoe,
tangkap, sedang ajah gadis itoe soedah tetapi satoe djam kemoedian dengan per. tahoei jang poenja kedai, laloe menangkap
bermaksoed memandjangkan perkara ini. tolongan orang lain, baroelah lemboe itoe orang jang nakal itoe. Seorang Tionghoa
Boekan hanja sebab anakaja telah binasa, dapat dihindarkan dari bahaja jang lebih lain, jang sengadja menanti kedatangan
poen lebih - lebih lagi, karena oeangnja hebat, meskipoen loeka loeka soedah ba- kontjonja pentjopet itoe, datang menghampiri, sedang kereta
soedah
...
. .
timpas.
njak diperolehnja diseloeroeh peroetnja. galkannja dekat tiang anginnja, ditingtelefoon sebelah
Menoeroet taksiran, lemboe itoe telah Medansche Volksbank.
»Mutatie" perboeatan haram,
binasa, tidak dapat dipergoenakan
lagi,
Bermoela ditanja, apa jang telah terdjadi.
Seorang Tionghoa laki-laki kemarin sore dan dengan air mata jang mengalir sebab
Kemoedian
dibajarnja harga briefkaart
di Kapiteintsweg diserang oleh seorang kesedihan, sisais lemboe tjeritakan, bahwa
jang soedah dipinta sitauke.
Tetapi dalam
perempoean Indonesier, sehingga ora:
adjal lemboenja akan sampai, sebab maoe pada
itoe,
Tionghoa
itoe melarikan diri tengah dibawanja...keroemah potong!
hidoep.

A———

Semendjak

beberapa

lama

perempoean

itoe hidoep dengan orang Tone

isi,

krreta

Mutatie achirat.

Lokenckitr emengiak
4g 27 Sepatan

in

jang

pergoei

sengadja diletakkan

kontjonja dekat tiang tadi.
Biarpoen

mereka

roegi

aeang, achir

itat
5
ber achirnja mereka beroentoeng tidak masoek
kemoedian orang Tionghoa terseboet-ber- bati
sampai 3. October 1931, Initoe minggoe pendjara.
main-main dengan perempoean lain.
Karena hal jang demikian perempoean jang laloe, 27.
1 orang Europah, 14 Indonesier, 12
itoe bermain-main poela dengan seorang
BERITA REDACTIE.
orang Tionghoa.
Tionghoa lain.
Achirnja orang Tionghoa laki-laki jang
terseboet bermoela bertjerai poela dengan
kekasihnja.

Penjakit jang menoelar di Medan, selama-lama minggoe itoe, bacillaire dysenterie jang

ditoelarinja

1 orang.

Typhus

jang ditoelarinja 2 orang,
Biptborie, Meningitis Cerebro spinalis.
Mereka hidoep bersama kembali. Lagi
pokken, jang ditoelarinja tidak
laki-laki orang Tionghoa itoe bermain-main pesan,
dengan perempoean lain, sehingga beberapa lamanja tidak poelang keroemah.
Hari

dengan

itoe

perempoean

laki-laki

ini berdjoempa

itoe di Kapiteintsweg,

Perempoean itoe mengambil soeatoe balok.
Balok ini tjoba dipoekoelkannja pada orang

Studieclub Nasiovalis - nasionalis
Menoeroet
tober

Indonesiers.
kawat Aneta tanggal5 Oc-

dari Bandoeng,

maka kaoem nasio-

Tionghoa itoe, tetapi orang Tionghoa ini malisten jang berkejakinan tegoeh, telah
mendirikan'satoe studieklub bernama Raiat
lekas mengelak, dan kajoe itoe memoekoel
tanah.
Orang

Indonesia, dengan

hiasan bendera

P.N.I.

(merah poetih kepala banteng).
Tionghoa itoe teroes lari, dengan
koer dengan 2—1.
Dengan ' kesoedahan diboeroe oleh perempoean itoe. Tetapi
Diantara jang papan tocan Maskoen,
mana beker Anggoer
Tjap Boelan itoe ea
jang baroe baroe ini dilepaskan dari penorang
Tionghoa
segera
memi
didapat oleh Indo Ceylon.
djara, sebab toeroet ditoentoet dalam
sah.
dan Manperkara P.N.I. Jang hadir kira kira 400
Doea kali soedah toean Hiu Ngi Fen
orang. Seorang
menjerahkan
Postwissel boeat locar negeri.
bitjara dinasehati
beker boeat pertandi
tentoc akan satoe team Indonesier dengan dngan SAI
voorzitter,
soepaja
bertenang
sedikit,
Moelai dari sekar
wissel boeat
tangan jang loear, kedoca
kalinja “beker Anggoer keloear negeri Tn diteima
Toean Inoe Perbatasari, jang
Soematera Tjap Boelan dibawa poclang
tingginja f 1000.— dari sipengirim jang
keloear negeri Indonesia,
seroepa.
1

ngoempoelkan tanda tangan, jang akan
dikirimkan kepada permoesjawaratan perloetjoetan sendjata di Geneve.

doer toeroet djoega diambil
Dengan djalan demikian,

diroe-

289 hari ini.

Bangsawan

dari keloehan hati, jang boenjinja
:
..........
Kemoedian beker itoe, jang tinggal daBeloem lagi dia mendjadi prelam
tangan S.V.M., jang tadinja organiseer
sident republiek!
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beliau

anak-anak

nesia.

Goeroe-goeroe

disediakan

Perdjalanan dari Medan
ke Perbaoengan.

tang pada Padoeka Seri jang moelia itoe.

Sekian tocan Iskandar Dinata.

sengadja

dari

keboen

diadakan

mahnja, oentoek djadi batjaan. Sekarang
keloehan bahwa
boekoe-boekoe itoe sedang diselidiki, ka- didalam pendjoealan lot dari loterij paling
lau-kalau ada jang boleh membawa poli- belakang banjak orang tidak mendapat

goeroe Indonesier, seperti ,.koerang adjar", ..tidak Keradjaan Serdang dan anak-anak bangtahoe adat", .tidak pernah mendapat peladjaran sawan Serdang jang sengadja soedah medari goeroenja", enz. hingga dalam groep amb nanti kedatangan
Padoeka jang moelia
tenaren ini terbit koerang senang hati. hal mana itoe.
ternjata dari

tidak lagi

pemboenoeh
Palembang.

pada soeatoe hoetan .dekat Ramoenia,
Boeat tiga bari jang berikoetnja maxi- sedang Toha dapat melepaskan diri dari
Tabib
Amirdin
ini,
soedah
terkenal
Corresp. ,,Sinar Deli" di Perbaoengan
mum itoe dinaiki djadi 100 lot. Kemoenamanja disekeliling negeri, pandai me- dian baroe didjoeal teroes seperti biasa. serkapan politie.
menoelis :
Toha
di Tebing
Kemarin
Tengkoe Poetera Mahkota ngobati dan lekas mengerti apa asal penjakit
itoe,
begitoe
seteroesnja
kasi
obat
Tinggi.
Keradjaan Serdang jang baroe-baroe ini
Keramaian dilapangan Maimoen.
deDengan berbagai bagai akal dan ichtiar
temasja ke Eropah sampai di Belawan.
Di jang betoel betoel menjemboehkan
Moelai tadi malam, telah diadakan keBelawan
Poetera Mahkota Keradjaan ngantidak banjak matjam atoeran obatan. ramaian dilapangan Maimoen. Selain dari Toha sampai ke Tebing Tinggi Deli.
Lebih djaoeh, batjalah advertentie No.
antara Ramoenia dan Tebing
Serdang disamboet oleh orang-orang besar
pertoendjoekan opera, ronggeng, bioscoop Didjalan

serta

4001/32/80,

November, oleh

tjampoer tangan dalam

tocan Tabib Amir
dimmbocat pendoedoek
Medan
boleh datang di Tjong
Yong
Hianstraat No. 83 dan di Pematangsiantar di Shanghaistraat no. 43.

Berhoeboeng dengan circulair dari regent La- teroes keistana Deli.
mongan (Djawa Wetan) tanggal 7 Augustus 1931
Poekoel 10.50 Poetera

no.

jang

— Batavia — Toeban.

toean

Thai

njata, doegaan itoe meleset. Hanja dibeslag 27 boeah boekoe Kuo Min Tang,

Oepatjara penjamboetan Tengkoe
Poetera Mahkota Keradjaan
Serdang poelang dari Eropah.

bangsa.

oleh

toean Lim

boelan

tembakau

kontrak
dikeboen
keboen
getah dsb.,
maka
terbit
pertanjaan
dihati
kita,
apakah
hal pemboikotan anti Djepang dikota ini.
Beliau didoega, soedah melakoekan pe- ada lain sebab, maka dengan tiba tiba
kerdjaan toekang toelis soerat-soerat sia- sadja, sekarang keboen keboen tembakau
menghapoeskan
poenale sanctie
ran dan ada menjimpan pamflet-pamflet maoe
jang soedah disiapkan. Kemoedian ter- itoe dengan pasti.

beliau itoe toeroet

& ZONEN

Padang — Palembang

pagi, toemah

Moelai

keboen

Soey, Hoofdredacteur ,,Sumatra Bin Po,“ poenale sanktie. Menilik akan djoemlah
telah didatangi wpolitie dan dilakoekan bangsa Indonesier dikeboen keboen tempenggeledahan disana, sebab didoega, bakau tidak sebanjak mereka jang ber-

Poedjian lebih djaoeh tidak perloe, tjoekoep dengan
LAMPOE
boekti diatas, perhatikan merk dan tjapnja
LISTRIK jang toelen.—

Fima

jomrnalist Tionghoa digeledah.
s“—

baniak di
memalsoenja.

dan

palsoe!
Toelen tinggal

toelen

dari pembeli.

LISTRIK

jang baik boeat
Pasti sekali, sebab

kesoekaan publiek ? ?
soeka, membikin lain orang

Palsoe tinggal

boektinja!

Seorang

engan lgoe Lado nela Ka

——————-——-—————-————

SPORT.
KS.V,

contra

A.V.C.

Main

kopi"

di Ko-

tapi refree dengan nama Zainoel Baharoe-

Pada hari minggoe 27—9—31 soedah
dilansoengkan pertandingan oleh kedoea
pihak dalam competitie, pasangan K.S,V.

din soedah

bergerak,

lagi lagi keriboetan

itoe

dimoe'

A. Hasani
A. Pandjang Ismail H.
Soekidin Haroen Mansjoer Soekidi Sabirin
Penonton jang banjak sijmpathie pada
K.S.V. ada sedikit koerang menjenangkan

bolalaloe

kasih

satoe voorzet

tapi

dapat

straf, tapi

patoet

Publiek bersoeraksoerak dengan rioeh.
Kelihatan disini A.V.C. soedah moelai

keeper dapat memegang tapi karena keras
sepakan itoe, bola teroes masoek zonder
pamitan, stand 3—0 boeat K.S.V.
Harapan A.V.C. boeat membalas tidak
bernafsoe lagi, dan bagi K.S.V. roepanja
soedah tjoekoep dengan kemenangan itoe,

mainan

jang

sportief.

Kemasoekan
ialah dengan

djadi 2—0.

beberapa

(Bagi
K.S.V. tidak ada keberatan
main koeda gajor tapi kita heran tidak ada toch refree tidak membikin freekick, tetapi
baik, tidak main poen baik).
kedjadian freekick roepanja refree agak bagi kita jang melihat permainan setjara
Tempo
jang dimakan soedah 10 menit takoet-takoet memboenjikan fluitnja.
dan boeat menghabiskan pertjetjokan itoe
Serang serangan terdjadi lagi digoal A.
adalah T. Hasan dan T. Mhd. Daoed.
V.C. Sabirin (No. 9) wing kiri membawa

Jahja

lagi dapat

dioesir dari veld jang bersih boeat per-

membikin permainan onsportief terhadap lembek, ketjoeali Haroen alias Koeda Gajor,
pada K.S.V., Haroen centerbalf dari A' semangkin panas kelihatannja, djoega soe-

dibikin seperti anak-anak kare-

boekan

ii

ka doelA.V.C.
lagisatoe kali kans bagi
Haroen si No. 7 soedah mengasih tembakannja kelihatan djaring bergojang stand

na permainan jang ia akan teroeskan tidak V.C. soedah digelarkan permainan sebaga' dah kenjang memakan spelers K.S. V.
diatjoekan oleh
tuur A.V.C. dan spe- Koeda Gajor, jang soedah beberapa kal poenja koelit kakinja, peroet dan sampai
lernja.
spelers K.S.V. dapat labrakan dari itoe si Koeda Gajo menaiki orang poenja badan

jang kita dapat lihat terdiri dari:

Achmad Remin

bisa

per A.V.C. tidak tempo berdiri disepan- digoal A.V.C., jang mana keeper menang
djang garis. Pertjetjokan terdjadi antara kap angin stand djadi 1—0 boeat K.S.V.
Bestuurs A.V.C. dan spelernja, jang ba- Penonton bersoerak dengan gembira.
njak memakan
tempo, sehingga reefre
Bola ketengah
lagi, A. V.C. berdaja
beroelang-oelang
memboenjikan fluitnja oepaja akan membalas kekalahannja, dan,

3-0

ta Radja.

Marasat

1

menolak oesiran refree oentoeng baik bali, tapi bola diterima lagi oleh Haroen
datang voorzitter A.V.B., jang mana kee- (No 7) dan kasih lagi sekali satoe peloeroe

ketiga digoal A. V.C.,
schotnja Sabirin (No. 9),

menit

djangpoen

bola

bermain

fluit pan-

tanda

permainan

diboenjikan

dihabiskan.

Oranje-Bioscoop

Sesoedah selesai, kita lihat bola bermain diretour kembali oleh back A.V.C.
kembali
moendar mandir ditengah lapaBola djarang djarang datang kepihak K.
karena fulback Wagiman dan kanan daIni malam dan besok malam (6 dan 7 October) dipertoendjoekkan satoe film
lam Soekimin tiada
toeroet
main, bagi ngan, tapi dasarnja bola maoe berat ke- S.V.dan keeper A. Hasani kelihatan djabikinan Metro-Goldwyn-Mayer jang menarik hati penoeh dengan drama pertjintaan.
kita, ada sajang kerna pasangan dari A. pihak A. V.C. jang mana bola bermain rang berkerdja.
dengan berbahaja dimoeka doel A. V.C.
A.V.C. selaloe dalam terkoeroeng oleh
V.C. tidak dapat dikenal.
Seorang Bangsawan jang kaja
Soekidin (No. 10) laloe mengirim satoe K.S.V. kalau kita tilik tilik keadaannja
(The Idle Rich.)
sepakan
jang
mana
bola
mengenakan
tiang
permainan A.V.C.
dalam 3/4 djam tiada
Bagi K.S.V. tiada kaget dengan persetjara

itoe,

dan

dan bola berekick teroes berpoetar dimoeka garis doel, roepanja refree koerang
awas, soedah menioep flutnja tanda bola
soedah, masoek tetapi bagi penonton jang
ada disampingdoel, berteriak teriak beloem
masoek! tidak goal! beloem masoek
! hal

teroes

menaroes membikin doorbrak pada achterhoede A.V.C. sehingga pendjagaannja
djadi koetjar katjir, bola masih dikakinja
ansjoer teroes mengasih Satoe long jang
k begitoe keras tetapi back A.V.C.
ta' dapat menangkis. Soekidi wing
kiri

K.S.V.

jang berbahaja,

menjoesoel

mana refree membatalkan
njinja

bola

tergoeling

fiada tahoe
Samasama

dimoeka

goal,

soeara

kembali

ADVERTENTIE.

tetapi

apa sebabnja mereka soedah
mempergoenakan
tindjoenja

Tjatet!

boe-

Baroe

penonton jang rioeb:

terbit — Tjitakan

Kitab

PERTJA
291

bermain kita

direutor ketengah,

lihat ada

sama

keadaan

berat

mengatakan jang kedoea toean toean itoe
tidak bisa djadi refree: keadaan
mana
terpaksa Baharoedin meneroeskan kewadjiban, kita rasa boleh djadi toean terseseboet soedah djadi koeatir karena pertandingan int berekor jang tiada baik.
Sehabis pauze fluit berboenji lagi kedoea elftal tampil ketengah. K.S.V. membawa bola dengan 4 orang voorhoede bermain dengan operan operan jang manis:kita
mendjadi terkedjoet, karena melihat permainan A.V.C. boekan lagi force, tetapi,
mendjadi
djadi
kasarnja (ada harapan
djadi saudara tiri dari v.v. Soerabaja.
Bola tidak ada tempo membikin keriboetan
dimoeka
doel A.V.C., sehingga
achterhoede A.V.C. soedah mendjadi bi-

main soedah moelai kalang kaboet, oentoeng djoega keeper
A,V.C, ada sigap
bentengnja,

kelihatan

lagi Mansjoer dan Haroen (No. 6 dan No,
7) beroper-cperan dengan rapi sesoedah
dioperkan lagi pada Soekidi, tapi oleh
back A.V.C. bola dapat dirampas, baroe
sadja bola dibawa oleh A.V.C.
dengan

moedah

Amat R.

merampas

bola

itoe

kembali, jang soedah dioverkan lagi pada
Mansjoer, dan teroes Mansjoer menjepak

bola kemoeka doel A.V.C., tetapi Soekidi
(No. 10) ada dalam ofside, bola kembali
ketengah lagi beroelang oelang voorhoede
A.V.C. bekerdja tetapi segala maksoednja
tiada dapat

kerena

pendjagaannja

K.S.V.

rtoesahaan

moelai

fluitnja, dan me-

dan

besok

Woman

“|

An
in

De Nitutue Verbererde

eminent

women's

Di

terseboet namanja dibawah ini: | menarik

dari

tanggal

berhenti

noeroet

permintaannja

6 October 1931—,

kerdja

dengan

kita me-

ROYAL

"kt wordt door

1 hulpmiddelen.
Sole agent :
N. V. H. My Hap Tong.

ah

?

(Soengeikrahstraat

Kasim

47—dan

Balistraat

12

Medan)

Kasim, Eigenaar dari peroesahaan
terseboet.
ABDOEL MANAP.

Ko

might
changes,

Gho Leng

in

which,

absorption,

meraka

Hap,

pads with insufficient

result

serbuk resulii
»On account

the

Medan.

(

2

Djam

Poo Thai Phoo
Yoeng Kim Kie

KOTEX

of

the

filling

Ya

ya
Koka Radja
Ban Seng —

seven

N.V. Handel
Kesawan

114

Telf. 503

My.

t ,

mirdin

Ali

PENJAKIT

MATA

waktoe

PAGI poekoel 7.
SORE pockoel 4.”

boleh

000
dia!

sampai poekoel
sampai pockoel

—

12.
7.

panggil dalam dan loear kota.
Menoenggoe dengan hormat.

Gea

000 Ga

Pertoendjoekan

besar dari

tanggal

7 October

1931

di panggoeng

BIOSCOOP

Berandan

7

malam

sadja

Extra

tiap-tiap malam dikeloearkan dan soedah diatoer setjara,
Modern
menoeroet aliran zaman
Miss Alang, satoe-satoenja Actrice jang scedzh terbilang, sekoeliling tanah
Djawa dan Straits, dan berpoeloeh-poeloeh bintang Mas soedah diperolehnja tanda kepoedjiannja.
.
|
Soedah lama publiek toenggoe kedatangan dengan dia poenja Opera.

3

in

”

Tandj. Balei

orang-orang dengar socara-

Medan.

tahoen

phone atau Odeon Record.

1931

matra, memoedji

Ini baroe tocanboleh lihat

seantero

pers di Java, Straits dan Sukepadanja

a

Muzieknja, Compleet mempoenjai bermatjam-matjam instrument, malam pertama

sengadja kita soedah pilih
hati

soeatoe

toecan-toean

tjerita jang menjenangkan

ahli penonton,

ELEONORA
Hang Toeah Sisedcnsika
pasa an)
ioe, adat isti'adat zaman'docloe
kala )

Siantar.

HAP TONG,

orang-orang batja

tahOeN pja dalam plaat-plaat Gramo

Kisaran

KOTEX
P.O. Box. 225

abil

jang soedah terkenal, diantero Negeri dan
poedjian
dari segala penjakit dan saja

Tjoema

Brastagi

Bosin (Toko Obat)

- hn

Pangkalan

gualities of

Sian Sang
Eng Liong
Brastagi

pertjintaan.

000 Gn

Ra

ORION

used in Kotex is

Sin

drama

Medan,
Tjong
Jong
Hianstraat No. 83
Tel. No. 1284.

Moelai main Raboe

cause

hospitals,

dengan

Dengan dia poenja Acteurs dan
actrices jang soedah terkenal,

absorbency

Whan Hai

boleh tanja pada:

i

high

penoeh

Miss Alang Opera

inflammatory
may

bat

bitjara:

Ini

using

Brastagi Store

“

Seng Liong

in

if neglected,

Sin Ban

Fs

Ban Sin"

various

now
also used
by leading
place of absorbent cotton"

KOTEX

Sin Seng

danger

habis,

Ge

SEGALA

GD

germs.

»Thus

kaoem DAMES, jang ada kerdja,
soepaja pekerdjaannja tiada terkalau.

jang

Seperti: Mata-mata kaboer, gelap dan merah en tidak terang
dan sakit Ambaitn (Bawadjir| (Pills) didalam sedikit hari
saja sanggoep dengan GRANTIE bikin semboeh. Seperti
mani entjer atau Lemas kemaloean, saja bisa bikin baik.
Sakit perempoean, loeka dan keloear nanah, segala penjakit toelang dan pinggang (Reumatiek(, sakit batoek
(Astma) dan lain-lain.
i

Chicago doctor, a specialist

is a constant

o

ekerdjaan

Kotex"

endorse the remarkabsorbency features

grow

"

bana

peperangan

sanggoep mengobati segala penjakit ZONDER OPERATIE (tidak
dengan potong| bikin baik. seperti jang terse boet dibawah ini :

4
Ld
'4

says :

Every doctor will
able convenience and
of Kotex',, he said.

sampei

Saja satoe THABIB
riboean
soerat-soerat

Dengan ini saja mengatoerkan banjak
terima kasih dari kelepasan
baik
pekerdjaan saja pada
toean Mohd

makes the following

bagi

Kotex sematjam verband goena
mendjaga dntangan boelan. Bagi

Ganggoe

dengan

BIOSCOOP

P. Siantar.
Shanghbaistraat 43
Telor

Eigenaar dari :
Medansche Ledikantenfabriek

Moehamad

moelanja

000

To

koet dengan—dan atas namanja peroesahaan kita, boeat beroeroesan
dengan
tocan Abdoel Manap terseboet.

Eerste

hati dari

Gn

sendiri.

pads less absorbent than Kotex. For they
may hold back the moisture.
»This means the possible formation of
bact@ria, and the development of various
distressing conditions.
The moisture thus
held back by ordinary pads would serve
as a culture media for bacteria.
»Blood, as you kaow, is freguently used
by bacteriologists as a culture in which to

de verwarring

aa

film, penoeh

Lebih doeloe ada gambar extra jang bagoes dan ramei 2 Bagian.

oeroesan Hoetang-Pioetang jang bersang-

disorders,

"There

KORIJVEND
d dar een
1 het gevaar,

(pr) iang Modern.

(5 dan 6 Oct.) djpertoendjoekkan Serie film jang
dari sekalian

Serie 9, 10 11 dan 12, dengan hoofdrol Tim Mc. Coy Francis Ford, Edmund Cobb
dan Alene Ray. Pendekaja ini film tentoe memoeaskan dari moelanja sampei habis.
Ini serie film dari film bitjara jang pertama, beloem pernah dipertoendjoekkan
selama ini. Dari itoe toean djangan lewatkan ini waktoe jang baik.

statement:

DAMES.

PARLO.

Peperangan orang Indiaan

Karena itoe, dinjatakan
disini boeat
seteroesnja tidak kita akoei lagi segala

Specialist

»Use

banjak goenanja

dan Nona DITA

Bioscoo

malam

heibat bikinan Universal

Segala

-

HERZENS

oleh acteur WILLY FRITSCH

ngeri :

TIMOER - DRUKKERIJ

soedah

aja soedah
menjepak
bola itoe, jang N.B.
mendjadikan corner, pengambilan corner
berhasil
bagoes oleh Ismail H (2) dan
Mansjoer
terima
bola itoe teroes kasih
satoe schot jang keras tapi kena tiang | 290
sebelah atas jang mendjadikan bola kem-

Ingoesir kedoea spelers jang bersalah itoe,
tapi kedjadian bagi keeper A.V.C. soedah

KO TEX

DES

dan njanjian:

| The Indians are Coming|

ngoeng, dan back A.V.C. karena bingoeng

bagian belakang ada rapi. Dengan keada
an jang begini matjam A.V.C. soedah
moelai main terlaloe force.
Refree memboenjikan

penerbit:

Pemberian - Tahoe.

lagi sewaktoe dalam

malam

paling

Moskeestr. 60-Medan-Telef. 1300

pauze, Refree Baharoedin soedah

muziek, dangsa

Dengan ini diberi tahoe kepada seka- ini malam dan besok malam (5—6 Oct.| dipertoendjoekkan film jang terpilih jang
lian Toean-tocan dan Langganan kita:
tidak ada bandingannja, dalam 9 Bagian besar. SEORANG
NONA JANG
djadi Refree, tapi kedoea toean toean itoe
bahwa, toean Abdoel Manap, tadinja | ADJAIB (De Geheimzinnige Dame) Hoofdrol dimainkan oleh nona GRETA GARBO
tiada maoe karena toean Baharoedin, telah sebagai BEHEERDER dari kita poenja pe- |Jang selaloe main dalam fim bitjara, serta dibantoe oleh Conrad Nogel. Tjoekoep

Chawatirkan achterhoede A,V.C. jang bermendjaga

jang semestinja,

lai

f 0.40

Pesan teroes pada

MELODY

minta
pada
toean toean L.....dan E......
soepaja soeka menggantikannja
oentoek

dan

Sama sama kedoeanja akan mendjatoehkan
moesoehnja, kemoedian K,S.V, memboeat
lagi penjerangan-penjerangan jang meng-

djoega

tjoema

bola soedah bermain

dengar

ramei dan bagoes, penoeh dengan

Orion-

kebagian K.S.V. fluitpoen berboenji

tanda pauze.
Kita dapat

bola

Harga

nama vereenigingnja.

Beberapa lamanja

lagi

kebagian K,S.V., tapi oleh achterhoede K,
boladapat

Sport

dengan ketjotjokan

:

Fluit diboenjikan, A.V.C. membawa bola
dengan membikin serangan-serangan jang
berbahaja dan
samenspel jang
bagoes
S.V.

kemadjoean

Tjatet!

Dimainkan

Hoeroef ARAB berbaris, bisa
masoek kantong. prachtisch, boeat
batjaan dalam chandoeri.

koerangnja
ketjap
merah
keloear dari moekanja.

tjari

paling

baroe

“TACHTIMdan TAHLIL"

dibahagian moekanja masing masing oen- Sport.— Bagi K.S.V. semangkin permaitoeng Soekidi lekas lari diwaktoe itoe. nannja, karena jang dimaksoed bagoes oleh
kalau
tidak apalah jang terdjadi diatas K.S.V.boekanlah bermain didalam ring A.V.
dirinja kita tidak tahoe, tapi sekoerang B. boeat adoe toelang hidoep, tetapi mententoe bakal

sendiri.

Moelai tanggal 8 October a.d. dipertoendjoekkan satoe film keloearan UFA jang

bola berdjalan teroes, tetapi sangat sajang
sekali A.V.C. soedah bermain tjoerang,
satoe satoenja spelers adalah nama Haroen jang melihatkan kekoeatannja dan
permainannja jang soedah dihoekoem ha:
ram oleh penonton jang mengerti dengan

ito, dan keeper A.V.C.
tidak
tinggal
diam
sadja,
laloe
mereboet bola itoe,
keadaan mana keeper dan Soekidi sama-

sama

karena

Dimainkan oleh bintang2 film jang kesohor seperti: CONRAD NAGEL dan
Nona BESSIE LOVE, serta dibantoe oleh banjak acteur2 jang lain.
Persakekonlah bagaimana seorang kaja (millionair) kawini dia poenja secretaris

ia

jang

seal

mainan

Sun
Djangan
N.

loepa datang
B.

BESPROKEN

Rise

(Matahari

persaksikan tanggal mainnja:
kita sediakan
si

Soepaja

djangan

bereboet

terbit)

tjerita jang paling baroe

membeli

Karijis.

Kita beri kenemu

"|
patan kepada publiek boleh siang memberi kartjis. datang
di panggoeng kita, loket terboeka dari djam 9t'm Il pagi—dari djam 2 t/m 4 sore.—
tiap-tiap koersi tambah 0.20 sebab itoe koersi didjaga tiada boleh lain orang doedoek
——

HARGA

TEMPAT

1220
, “8
Aask-anak doedoek

le Rang
3e ,
kl. III f 0.29

—

ADVERTENTIE.

SOESAH!

Malaise !!

Tersedia:
Sedia

mophoon
en
platen,
minjak plat, borstelplat

»SEMPOERNA"
sematjam Obat ditanggoeng
ngan tjepat dapat mendjadikan
baoe

bermatjam-matjam

lantas de
WANGI,

Menoenggoe

Gra-

Demikian orang poenja teriakan
dimana-mana,
dari
kota-kota
hingga ke-Kampoeng-kampoeng.-

djaroem,
enz.

dengan

DESAKAN maleise, haroes disingkirkan dengan memperketjil on-

hormat,

gian badan ? !

zaman

Dapat
beli pada
DELI, toko Obat Poo

Kie-Kesawan,

station:

toko:
SINARThai Foo Seng

djoega pada

Buflet2”

Belawan,

1 ebing Tinggi,

Medan,

(040 dan f 0.70.

per flacon

» SAJA
terkenal,

jang

mandjoernja

dipoedji lagi.

Harga

Oudemarktstr.2 Medan. Telegramadres:
Subagent Badoesjam HeuvelwegT. Tinggi (Deli)

jang

soedah

tidak

perloe

2

Miss

Medan

Perloe

mhn
aa...

1
perti

.

PERGERAKAN
sa
1929

karena

jang teroetama,

saja,

5

sekarang

Oentoek
sepasang

lah

|

katja mata

katja itoe

moelai

zonder

ketoko

Hoei

pala Boesoek, Koeman
wat, Biang Keringat
Poeroe, Boctir. se

katja

mata

toean

telah roesak,

H.O.S. Tjokroaminoto, Mr. Sartono,
Prawiradipoetra.

HOEI

Luitenantsweg

Telefoon

Seng.

Boekoe

oentoek merperbaiki-

no. 1297

Unta

paling baroe

Sekalian

bahagian-bahagian

dapat

matiek),

beli disegala

Roemah

maboek

dan waroeng-waroeng diantero negri.

Hoofd

oeloe

H.

KAN

Filtaal

Stationweg

Toean-toean

ATHAR"

" Tandjongbale
- Asahan,
i

Tel.

hati,

maboek

Indonesia,

di Sumatra

110.

bisa dapat beli

Westkust,

pada antero

keradjaan baroe
ada selengkapnja

aa) penting di Indonesia.
Berisi Vlieghaven-Statfons Kapal

di Europa,
dengan

Azia,

Amerika

terang.

Ba
djoeroesan Europa-Batavia

terbang-:

Penting goenanja boeat sekalian:
Kantoor perniagaan atau saudagar-saudagar

sesoeatoe

pesanan

laoet,

peroet

moelas,

sakit

boleh

semboeh dengan MEMA-

YOE tjap KOEDA

kedei-kedei

toko-toko

O. K. Sumatra, Atjeh dan Tapanoeli

dan

soepaja

moedah

segenap

dagangannja,

Diperboeat oleh toean :

8

A. De Moor.

Harga

ditoko,

G

kai
2

LOEMBA:
toko

perhoeboengan

jang hendak mengi-

disampaikan
adresnja
kenegeri
mana
maoe ditoedjoekan pada
pendjoeroe dari Doenia ini.
— Bagi moerid-moerid seko|
H.LS.,
Schakelschool, MULO dan
Normaalschool.
Tmmamaubaaman:
besarnja: 23132 cM.
Oekoeran

jang sakit itoe obat

batoek, moentah-moentah, peroet gemboeng,

obat BAN POH

dari

Poelau-poelau

—

ditempat

dan berbagai penak

depot

Chemicalianhandel
“S.

Gosokkanlah

alcohol,

sekali, diperboeat sesoedah selesai peperangan Doenia

Terhias dengan 20 Gambar tambahan, djalan penambah pengetahoean
dari gambar roemah, keboen, dan gambar orang-orang dari pendoedoek

gosok BAN POH YOE tjap KOEDA LOEMBA:

Obat

dengan berwarna-

— Semoea isinja diatoer dengan memakai Alphabetisch Register.

sakit

koecrang darah waktoe baroe bangoen tidoer, merasa
ngiloe,
kena
angin,
kaki tangan kedinginan, sakit
toelang-toelang, kesemoetan, bengkak-bengkak, salah
oerat,
gatal
kena
koeman,
digigit njamoek, atau
semoet api, biring, biri-biri, loempoeh, entjok (rheu-

Jing ki

Boemi)

—

rimkan

dan F 0.60 satoe

(Peta

—

—

beriboe -riboe
jang

ATLAS.

dan Afrika, jang memerintah sendirinja: dapat dengan djelas kita ketahoei
bila kita pergoenakan Atlas tersebuet.

H.'ATHAR Daj
Doctor? en Apotheke:?,

orang

Mr. Sastromoeljono dan Rechtskundig Idih

dari seloeroehnja Doenia, berisi 48 Kaarten
warna, bagoes dan terany.

MEDAN

Atoeran pakainja ada
berikoet sama

pe-

Baroe terima teroes dari Amsterdam:

toean

SENG

no. 24

O'

terhadap

Diterbitkan oleh: Fonds Nasional.

1914— 1918).

KIE

8

Disoesoen oleh toean-toean:

bing-

pada toean akan diganti dengan jang tjotjok.

Begitoe djoega kalau
nja, datanglah ketoko:

2 1

Berisi :

tiap pembeli

Kie

a gatal dan me

U

Pembitjaraan-pembitjaraan penting dalam Volksraad.
Pemeriksaan Hakim, Pembelaan dan soerat-soerat toedoehan
moeka P. N.I.- Ir. Soekarno cs.—.
,

kai boeat persediaan. Kalau katja
ini dibelakang hari tidak tjotjok
lagi dengan mata
toean. bawa-

Waktoe kena digigit njamoek, lekas

1—

-

Sa
Pa ea
1 stel-4 djilid f 4.25

tanggal 31 Augustus 1931 sampai
2 boelan lamanja, diberi ,,persen"

gosok sama obat PANAUZALF S. H. I

-

Persen

Diberi

f1—

u

#

ketoko:

djoega

ee
"

datanglah

1930

1

Djilid

3 beroentoeng sesoepaja matanja tetap

terpelihara,

INDONESIA

—.—

maoe

jang

siapa

Diaigit njcinoek

isa

dibatja!!

saja memakai katia mata dari
toean KIE HOEI SENG. Maka

Danti,

LONG.

Sedjarah

Dangan-emera: tesbanjak, saja
dipilih mendjadi Miss MEDAN.
Sebabnja

langkan binti

jang terkenal:

Kleermakerii, Moskeestraat No: 59 MEDAN-DELI.

Lihatlah gambarkoe!

19

Da apa

kan adres

GIE

memakai.

sebab itoe, djangan loepa-

Oleh

KWON

ve

berkata :

Diboeat dan dikeloearkan oleh:
Tengkoe Fachroeddin—Perbaoengan.

"ATHAR
tjap bintang tiga: boea

menang

ARIEF Kampoeng Crani 2! P. Brandan, PAGAR, Bah Goenoeng (Laras)

Dapat beli hanja pada toko SINARDELI

dengam lekas sama

Aa

7

p

Company“

beli

Sumatraphoon. Telf. 1452 Medan
Hadji Aboe Bakar L. Pakam/Serdang)

1 fl. 30 gr. #1,25

perhentikan

M

Semakea Gemes

“

22

NG

Jaitoe obat bagi laki-laki

di

tempat.

pada segenap

Ditjari agent

sekarang.

HARGA, moerah, ja,
keliwat MOERAH.
Boleh tjoba!

harga:

dengan

Balei,

dan Tandjoeng

kost, jaitoe membeli pakean dengan harga maleise:

'

bermatjam-matjam kain, kesoekaan orang

jang ta' enak dari pada soeatoe baha-

Tpanal

koelit
“Koe

Carton

tebal dan

Kon

,

koeat omslagoja

2g

berwar:

“ego

Diterima sedikit sadja,

atoerlah lekas pesaman.

Harga

kirim.

£ 450

obat

enz.

lain onkost

Keloearan :
2-3

PARIAMAN.

Dapat beli di i SINAR DELI | pot 5gram

2
f 0.60

KIE
rnb.

HOEI

24 Luitenantsweg

Dapat pada: SINAR

SENG

Toko Obat merk BAN
Mba:

SPECIAAL

AN

DELI.

Telefoon no. 1297

Kita

terima

selamanja

barang-barang

Jang model baroe

Adresnja boeattoko pakean,dan
harganja

tetap

TOPI
DASI
KEMEDJA
DJAS. HOEDJAN
SEPATOE, dan

moerah.

Djangan

beli

Kita
Kain

Keper,

Linnen

Mintalah

tjontokain

dan

SPORT
lain-lain

ARTIKELEN

kain tiroean

.
sedia:

Koening,

Palmbeach,

DAN

Toean

Hidjau, Poetih

-bermatjam

warna

tentoe kenal

ini adres

TOKO ,,CORNFIELD” |

dan lain-lain.

harganja.

Medan. ter.

:

aman

No.

233.

——-

Salasa 6 Oct. 1931—23 Djoemadilawal

1350,

Tahoen II

OCTOBER
Soedah

Lembarkedoea.

datang !

Didalam

“Sinar Deli"
moesim

MALAISE

Sinar Deli

haroes memakai

»Contant

Systeem"

TEMIBACO VAN NELE |

NJANG PALING BAIK |

soepaja oeroesan roemah tangga
mendjadi beres. Oleh sebab itoe
tocan harap membajar contant
oeang langganan Sinar Deli".

1931

OEDARA PERANG DI TIMOER DJAOEH.
S. K.

Observer di Londen merasa perloe, pertikaian dalam
Tiongkok dihabisi lebih doeloe, soepaja keadaan
keloear djoega djadi aman.

negeri

BOND PERKOEMPOELAN-PERKOEMPOELAN Ti (ONGHOA MENJIAPKAN SOEATOE
SOERAT SIARAN JANG PENTING DAN DIRA! KAMKAN SEMOEA KELAKOEAN2
DJEPANG JANG TIDAK DJOE DJOER DAN KEDJAM!
Lain kabar dari Minister Buitenlandsche Zaken Nanking mengawatkan ke Consul-Gene
raal Tiongkok
di Betawi.

Sampai

dimana

Djepang

jang

selaloe

dioekoer

nota berisi protest, oleh oetoesah Tionghoa Chang Tso Ping, sebagaimana terseboet dibawah ini:
Menoeroet kabar kabar pers maka sekarang dibangoenkan perkoempoelan perkbempoelan, jang bermaksoed,
oentoek
mentjapai kemerdekaan empat provincie
disebelah Timoer Tiongkok. Dalam keadaan
seperti
sekarang ini, pemerintah
Tiongkok tidak mempoenjai kesempatan
jang tjoekoep oentoek mentjegah kelakoean kelakoean seroepa itoe dalam republiek
Tiongkok,
dan achir kedjadian seroepa
ini mendjadi soeatoe tanggoengan bagi

toean.
Atas nota protest ini tanggal I October
diberikan

djawaban

oleh Minister

buitenlandsche zaken Djepang,
mana tertoelis:

sebagai.

Sebagai
peratoeran
mempertahankan
Giri, maka terpaksa lasjkar Djepang mendoedoeki beberapa tempat dilocar perbatasan kereta api, tetapi dalam beberapa
hari jang achir ini, kedoedoekan itoe soedah dipoetoeskan dibeberapa tempat jang

penting. Tambahan
tidak ada

lagi, dipihak Djepang

dibangoenkan

kaoem militair.

satoe

bestuur

Pasal pergerakan bangsa Tionghoa jang

mace

merdeka

berdiri

sendiri di Mand-

soeria
itoe, maka pemerintah Djepang
telah
mentjegah
dengan keras kepada
pegawai-pegawai mereka, baik jang civiel
atau militair, oentoek mentjampoeri atau
menoendjang gerakan seroepa itoe, dan

mereka

mengambil

beberapa

diandjoeng- andjoeng

dari beberapa banjak

Tokio, 2 Oct. (Iwaki KJ.z.) Tanggal
29 September telah dimadjoekan soeatoe

telah

tenar meonrtuas

Bahwa Djepang banjak ber oesaha, oentoek mengkorbkan keinginan merdeka
berdiri sendiri bagi oran g-orang Tionghoa di Mandsoeria.

tindakan,

oentoek menghalangi orang-orang Djepang
tjampoer tangan dalam hal itoe. Berdasar

keterangan

itoe mempoenjai kedjoedjoeran,
jang pernah disiarkan !

Soerat siaran itoe menjatakan, bahwa
semendjak
Korea
didoedoeki dan
di-

rampas,

tindakan

imengoeasai

pai

Djepang

itoe soedah

keperbatasan

jang

maoe

mendjalar sam-

Tiongkok—Korea

dan

diloear dari perbayaan itoe, dengan tjara
tjara jang sengadja soedah terang bakal
mengoentoengkan pihak Djepang.

Tiongkok,

Disalah soeatoe tempat di

politiek Djepang oentoek mengoeasai negeri itoe didjalankan teroes. Djepang tetap beroesaha akan mendoedoeki Mand-

soeria Selatan dengan melintasi Formosa
dan Tiongkok Tengah memakai perantaraan Sjantoeng.

Formosa soedah dirampas mereka, tetapi berhoeboeng dengan satoe
pertempoeran dengan orang asing jang berkepentingan

maksoed

disana,

oentoek

me-

ngoeasai Sjantoeng djadi terhalang dan
itoe djoega sebabnja, Djepang maoe mengoeasai keinginannja dengan djalan menempoeh sebelah oetara.
Soerat siaran itoe menerangkan setetoesnja lagi dengan keras, bahwa diba-

kedjadian oentoek

lik semeea kedjadian

mendoedoeki dan merampas negeri orang
hal jang bergandibitjarakan
(djangan
toengan dengan itoe, dalam hal ke'adilan),
Djepang tidak membiarkan soeatoe kemenjatakan mereka
oentoek
sempatan,
damai dan mengambil
soeka
memarg
tindakan persahabatan.
Lasjkar Djepang, jang sekarang mendoedoeki Mandsoeria, ada 50.000 orang.
Soerat siaran itoe menjatakan, bahwa
keterangan
jang
diberikan
Djepang
pasal
pemboenoehan atas diri kapitein

kira-kira

dapat

dari bentjana hebat, dan kemoedian kereta
api itoe djoega diserang dengan
pelor
sehingga mati doca
orang
kebanjakan
dan banjak jang loeka.
Tindakan Djepang di Mandsoeria tidak
hanja selakoe tantangan bagi Tiongkok,
tetapi djoega bagi Volkenbond, dan lain
lain keradjaan dari doenia, sebab mereka
ini dimasa doeloe soedah sama beroesaha oentoek menjiapkan oendang oendang
internasional.
Djepang mendjatoehkan satoe poekoelan hebat terhadap Tiongkok, pada soeatoe ketika, waktoe Tiongkok sedang riboet mengoeroeskan

koerban

koerban

jg.

ditimpa bentjana bandjir hebat dinegeri
mereka sendiri, dan Djepang menantang
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Selain

rimkan

dari
pada

satoe

telegram jang diki-

Alfred Sze, selakoe oetoesan

dikemoekakan

pada

Volken-

bondsraad, dan djoega kepada wakil-wakil

Tionghoa diloear negeri soepaja keradjaan
keradjaan jang dipersahabati diberitakan
dengan
kedjadian
ini, maka
minister

buitenlandsche zaken di Nanking mendesak pada consul-consul mereka, soepaja
perkara ini disiarkan seloeas - loeasaja.

soedah ketahoei, bahwa

keradjaan Barat

OEDARA

boengkan satoe dan lain negeri.
merdeka

Nakamura dan djalan kereta api di Mand-

maoe

soeria.

diperoleh
GANDHIE

orang dalam dan orang dari loear negeri,
dan

memberikan

kesempatan

pada

ang

katan lasjkas Djepang, oentoek berdiam
diperbatasan djalan kereta api.
Nanking tidak salah
Londen, 4 Oct. (Ancta Reuter) Dalam
soeatoe commentaar, membitjarakan kedjadian kedjadian di Mandsogria maka s.k.
Observer berkata, bahwa meskipoen Nanking patoet ditjela lantaran tidak soeka mengakoei, bahwa kekoesoetan dalam negeri.
perloe dihabisi dengan segera, seteroesnja
Nanking tidak dapat
disalahkan soedah
melakoekan beberapa tindakan dalam keadaan seperti sekarang ini.

ada

djalan

mengoeasai

dengan

serta

kekoeatan

.mendoedoeki

sendjata,

Mand-

soeria.

Diakoei, bahwa

orang
orang
Tionghoa di Mandsoeria
loeka hatinja, menjebabkan bagi lasjkar
Djepan ada satoe kesempatan jang baik,
oentoek madjoe teroes kedalam djadjahan
Tionghoa
Djepang
berpendapatan, bahwa mak-

soed Tionghoa oentoek mengadakan dja-

lan kereta api dan
pelaboehan pelaboehan di Mandsoeria, akan menggoda ke.
goenaan djalan kereta api jang soedah
ada di Mandsoeria Selatan, dan Djepang
tidak soeka akoei, bahwa tjoekoep lebar
negeri, oentoek satoe kemaoean beroesa-

engan politieknja jang soeka

Soerat

akan per-

siaran

Tionghoa.
Londen, 4 Oct. (Aneta Reuter.) Satoe
soerat siaran, jang dikeloearkan oleh bond
perkoempoelan perkoempoelan Tionghoa
di Inggeris, mengharapkan perhatian semoea orang, jang mempoenjai kepentingan
pada Tiongkok, soepaja menjatakan pendapatan mereka tentang tindakan Djepang
itoe, bahwa, semoea lasjkar mesti ditarik

soeka

hilangkan

keinginan

geri orang itoe. Sesoedah
reka

tidak

berhasil,

kekaloetan lantaran

akan

merampas ne-

maksoed memenerbitkan

keroesoehan di Korea

baroe
baroe
ini, maka mereka adakan
sebab sebab lain, dengan tjara memerintahkan sebahagian soldadoe mereka oentoek

membinasakan

Mandsoeria

djalan

Selatan,

keretaapi

di

dan kedjadian ini

onghoa:
sjoeng
artinja , pertengahan dan
Ho berarti orang-orang Djepang, jang

terpisah

dari

pemerintah

republiek Ti-

ongkok.

SEMOEA

dengan
semenJoea
tjarabaroe
soedah

pemerintahan

itoe.

Biarpoen kabar - kabar ini beloem lagi

dipastikan kebenarannja, sebab provincie
provincie berada dibawah penilikan mili-

Soepaja tocan djangan ditinggalkan oleh
peredaran zaman, toean haroes
mendjaga, soepaja

toeandjangan loepa menjamboeng oeang
langganan, dan jang beloem berlangganan,
lekas minta langganan. Barang sesoeatoe
selamanja
ditoelis dan dikabarkan oleh

Kaoem penganggoer berkoerang?

tair

dan

dapat

pemeriksaan

dimengerti,

djoemlah itoe dengan 12 pCt. dan
lain perkataan itoe berarti, bahwa kaoem

telah berkoerang

banjaknja semillioen orang.

dengan

Bandjir hebat di Tiongkok.

sengadja,

maoe menerbitkan hoeroe hara disegenap

negeri.

Bila kabar-kabar ini mempoenjai kebenaran, maka pergerakan itoe adalah hasil

New

York,

Disebabkan kena
pedato Lindbergh

2 Oct. |Aneta

Reuter).

andjoeran dari pedato
jang menghantjoerkan

-

Ta

iboe dan anak anak sama bermatian. biar dengan djalanapa sekali
peperangan
Rusland Djepang, Satoe kapal terbang Djepang telah mengeOem,
sehingga
pemeriatah
Eta. menilik dengan hati djar kereta api jang memoeat penompang
jepang mempoeanjai
tanggoepenompang
orang jang melarikan diri ngan sepenoeboja dalam halitoe.
kedjoeroesaa Mandsocria.

Orang

jang

itoe telah mengakoei sebahagian
dia

POLEN.

Warschau, 29 Sept. (Aneta Reuter.)
Ternjata tiada akan berachir pekerdjaan
spion di Polen. Pada hari Raboe, telah
ditangkap poela lima orang lain, didaktelah mempoenjai beberapa banjak
wa
soerat-soerat militair penting dan gambarpada agentdidjoealkan
jang
gambar,
agent dari negeri-negeri lain, jang berhampiran dengan perbatasan negeri.
Biarpoen tidak diseboetkan nama dan
tempat tertangkapnja kelima orang itoe,
pers berani berpendapatan, bahwa kelima-lima mereka itoe berasal dari perkoemjang dibangoenkan oleh
poelan spion
majoor Demkovsky, jang baroe-baroe ini
boelan Juli telah kedapatan berdalam

salah laloe
Rusland.

dihoekoem

minggoe

Beberapa

boenoeh

kemoedian

oleh
lain ta-

seroepa itoe, dan didoega, bahwa pembesar-pembesar itoe dengan kelima orang
sekarang ini, ada berjang ditangkap
sangkoetan antara satoe dengan lain.

OOSTENRIJK,

Keadaan

kaloet

masa

ini.

Weenen, 2 Oct. |Aneta Reuter). Dalam

vergadering

Nationalen Raad, jang senga-

dja diadakan oeatoek memperkatakan hal
penghematan,
sebagaimana diandjoerkan
hari Ini menerangkan, bahwa keadaan kaloet di Oostenrijk soedah hebat sekali, dan
perloe bertindak dengan segera, oentoek
menghalangi keriboetan jang lebih koe-

hati, meriwajatkan bal kebandjiran besar soet lagi, sebeloem sesoeatoe jang menjedihkan soedah berlakoe.

berachir dengan satoe toedoehan terhadap
andjoeran-andjoeran dan oempan di Tiongkok baroe-baroe ini, maka persoldadoe soldadoe Tionghoa, seakan akan dari
himpoenan-perhimpoenan dermawan Ameserta
antjaman
Djepang.
mereka inilah jang berchianat itoe. Padatika mengambil kepoetoesan, oentoek mehal tempat jang dibinasakan itoe berada
Commissie special
oentoek oeroesan ngadakan fonds pertolongan sebanjak doea
kembali ketempat masing masing se
dibawah penilikan
soldadoe
soldadoe loear
negeri oleh pemerintah nasional setengah millioen dollar,
mana beloem terdjadi keriboetan sekara: ng | Djepang, senlogga tidak dapat dipertjajai, mengadakan soeatoe vergadering, dan di
ini, dan mesti djoega diberikan kepastian, bahwa lasjkar
1 Tionghoa soeka melakoe- ambil kepoetoesan, oeatoeck memberitakan
Bagaimana hal gocla sekarang
bahwa tindakan seperti sekarang ini tidak kan serangan kesana.
hal itoe pada segenap Keradjaan, bahwa:
Den Haag, 2 Oct. (Aneta). Dalam satoe
akan berlakoe nanti dibelakang hari. Dan
Soldadoe soldadoe Tionghoa oemoem- Sebeloemnja
lasjkar Djepang pembitjaraan pers, president Suikerraad,
mesti dinjatakan penjelas, dan djoega nja menoeroet perintah jgng
diberikan, meninggalkan tempat kedoe- Powell menerangkan, bahwa hargaocang
pembesar
pembesar militair jang mempoe- oentoek tidak
melawan, tetapi bangsa doekan
jang mereka
rampas, perak perloe naik lebih doeloe, sebeloem
ansuangax dalam hal ini dihoekoem. Djepang jang melakoekan penjerangan, mwakatiap-tiap perkoempoelan goela dari Timoer dapat didjoeal
dengan
"“ Manifest itoe seteroesnja menerangkan, teroes sadjf mempergoenakan
bom bom jang
tidak disjahkan 'negeri keoentoengan.
bahwa tindakan orang Djepang di Mand- mereka, pada kota kota jang tidak diben- jang didirikan dalam kekaloePowell mengharapkan kebaikan setroestengi dan orang orang Tionghoa kebanja- tan
sekarang ini, tidakakan nja dalam harga oeang perak jang sekakan banjak diboenoeh, begitoe djoega diakoei pemerintah Tiongkok, rang. Beliau
menerangkan, bahwa perkaoem

Ma pediapenang
kak dan kamuo
Gendang internasional.

oeang

oleh Volkenbond, maka kanselier Buresch

Djepang, tentoe

kalau orang

dari

ngan pandjang, dari Demkovsky, ja'ni luitenant Huoicki, djoega menanggoeng hal

AMERIKA SJARIKAT.

penganggoeran

sebahagian

itoe.

negeri.

Washington, 2 Oct. |Aneta Reuter).
lepaskan
mereka dari taoetan oen- Opsil dinjatakan angka-angka tentang
dang oendang pemerintahan lama, sehing- | kacem pemboeroehan,
dan terang kelihatan
ga memadjoekan diri oentoek tjampoer pada achir Augustus telah berkoerang

dalam

ditjoeri

Lima spion ditangkap sebab mace mengchianat

»Sinar Deli“ dengan selengkap-lengkapnja.

Pemerintah baroe akan berdasar
pendirian soeatoe komisi oentoek
tara
waktoe,
dengan
pimpinan
Tsjin Kai, jang akan mengadakan
tjara politiek dalam pemerintahan
itoe, dan
provincie Kirin djoega

ketijil. Politie

oeang
itoe diboeatnja dan apakah
ada mempoenjai kawan-kawan.

lebih dari seratoes orang
disitoe,
Tionghoa jang diboenoeh mati di Korea cie-proviocie jang berdekatan
»Sinar Deli"
soepaja mengadakan satoe pemeriatahan
oleh sebab keriboetan besar di Korea ba- baroe, jang diberi nama Tsjoeng Ho,
@jangan sampaitidak mengoendjoengi tocan
roe
baroe
ini,
dengan
andjoeran dan
perkataan
mana
menoeroet edjaan TiOleh sebab itoe,
asoetan
Djepang.
maksoednja
soepaja

»Minister Wang bertindak dengan si- ha bagi orang Tionghoa dan Djepang.
gap, sebagaimana
Tsjang Hsue Liang
Biarpoen begitoe, orang Djepang tidak
damaian.

Dikabarkan, bahwa Djepang sekarang
mengandjoerkan Mandsoeria serta provia-

oeang

dari kesalahannja. Dia tidak soeka menerargkan, dimana sebahagian besar dari

kan oleh tiap-tiap
dengan ini, maka Pemerintah Djepang soeria Selatan jang telah dibinasakan, adaBatavia, 5 Oct. (Aneta). Satoe telegram
orang
jang hidoep
tidak dapat menerima tanggoengan poli- lah propaganda oentoek memboesoek- jang perloe dari minister buitenlandsche
didalam
zaman ini!
tiek soeatoe
apa dalam gerakan maoe kan Tiongkok, sebab memang soedah be- zaken Nanking, jang baroe sadja diterima
berapa masa lamanja, Djepang mentjari- oleh consul generaal
merdeka di Mandsoeria itoe.
TionghoaYi Betawi, Sekalian perkara itoe samboeng-bersamboeng didalam
beberapa lamanja.
Ditilik akan keadaan dinegeri Mand- tjari sebab oentoek bertempoer soepaja berboenji sebagai berikoet:

soeria pada masa ini, jang dikatjau senantiasa oleh bandier bandiet jang berbahaja,
maka Pemerintah Djepang hanja
sanggoep mendjalankan keamanan dalam
negeri, soepaja dapat didjaga keselamatan

post.

menangkap
seorang
kenalan lama dari
Justitie, Junier namanja, pada siapa telah

perkara-perkara
jang penting, jang
haroes diperhati-

di Mand-

karoeng

jang sengadia soedah menanti.
motor itoe ditjatet, jang moeng-

kertas dan f. 3000.

INDONESIA RAYA

Pergerakan

Mentjoeri

kia dapat menoendjoekkan, siapa pendiahat itoe.
Den Haag, 1 Oct. (Aneta). Isi karoeng
Post
itoe berdjoemlah f. 16.000 oeang

PERANG

sedang minilik keadaan economie jang DI TIMOER DJAOEH
soekar, sehingga meloepakan pada Djepang. Soerat siaran itoe menoetoep
biTIONGKOK-JAPAN
tjaranja, dengan berkata bahwa tindakan '
Djepang dengan
djalan merampas
di
Mandsoeria itoe berarti
satoe bajangan
peperangan doenia dan akan mendjadi
DITANAH INGGERIS
achir dari socatoe
kemadjoean kebaikan
CONGRES
Volkenbond dan binasanja oendang oendang internasional, oendang oendang mana soedah beroesaha akan memperhoe-

BELANDA.

Den Haag. 1 October |Aneta). Dengan
pertolongan
koentji-koentji palsoe, jang
dibawa dari kantoor ketjil Witteburgm
telah
hilang
satoe karoeng post, jang
sedikitnja telah
berisi beberapa riboe
roepih.
Segera kedjadian itoe diketahoei, tetapi sipentjoeri
lekas melarikan diri, dengan djalan melompat kedalam seboeah

motor,
Nomer

berboeat soeatoe apa.

Djepang
menantang radja
radja dari
doenia oemoemnja, sebab
mereka poen

NEGERI

Tiongkok di Volkenbond, soepaja perkara
itoesegera

Volkenbdnd, sebab mereka ketahoei, bahwa Volkenbond dalam hal seroepa ini tidak dapat

M. GOLDENBERGA Co

MEDAN -TANDJONG BALE! - ATJEM-PENANG

Tebeabag da

moesjawaratan dengan

mi

persetoediocan baik.

Peru dan San Do-

Pemerintah
hari ini tidak memperoleh
soeara jang banjak, oentoek penghematan
itoe, sehingga zitting dioendoerkan sampai besok.

IMemeriksa perkara pemboenochan.
Weenen, 29 Sept. (Aneta Reuter) Pemeriksaan terhadap doea orang pesakitan,
bangsa

Albanie,

nama

Asis

Ndok Gjeloshi, jang dalam

ini melakoekan

Cami

dar

awal tahoen

satoe pemboenoehan pada

radja Zogoe dari Albanie, tetapi jg. mati

ditembak, adalah adjudant radja pada hari

Raboe telah dibawa kemoeka hakim Ried
(Dostenrijk Atas) pemeriksaan terboeka
iloe perloe dipindahkan, soepaja polisi
lebih b
oentoek
Hg

kara

Pem

——

———

——
menggelapkan

Ditoedoeh
soedah

Ke-2.
Persatocan Moeslim

Ke

diri

Tanggal 24 djalan 25 Mei tahoen 1930
djam
10.10 malam, adalah satoe ketika
jang ditoelis dengan ,,tinta mas" oleh
segolongan pemoeda - pemoeda Sumatra

almarhoem

jang

pertama

kali,

dah

diloepakan

pada

ketika

tak

moe-

oleh saudara-saudara

se-

masib dan sefaham di Indonesia, teristimewa bagi ..Persatoean Moeslim IndonePada

saat dan djam terseboet itoelah,

lenjapnja

Perkoempoelan Sumatra Thawa-

lib,

mengemboeskan

nafasnja jang peng-

ga dan
kepoetoesan meloeloeskan perdus Mohamad Noer
mintaannja
O.M.,

dibebaskan

'Congres itoe jang dibangoenkan oleh
Sumatra Thawalib, adalah soeatoe tanah
jang digali boeat koeboeran djasmaninja,
sedang rohaninja jang penoeh dengan kesoetjian hati dan ketabahan fikiran masih
terasa dalam djantoeng dan aliran darah.

dari toentoetan.

Soal pekerdjaan di Indonesia.
Kesoedahan
malaise.

tar.

Circus-circus dan shows jang
djalan
berkeliling tentoe
djoegapoen
merasai

Handy

dan

malaise,

begitoe

poen

circus

Carnivalshow jang berikoet

kesitoe. Karena sedikitnja penonton 'maka
penghasilan circus dan show 'itoe tidak
tjoekoep bocat membajar gadji artistennja.
Circus itoe sebahagian
dari show itoe
sekarang di Pasoeroean,
toelis ,,.SH."
Artistartist jang tidak dibajar lagi gadjinja, meletakkan djabatan mereka dan mengadap pada politie akan
diminta kirim

poelang kenegerinja sendiri.

serta

peroesahaan

Koelie.
Dengan berkoerang pekerdjaan

Orang-orang komedie jang telan-

pengaroeh

perhimatan

diperboeat ketjil, maka .oeang jang dikeloearkan oleh negeri pada anak
negeri,
djadi banjak koerang.

Kesoekaran artist-artist.
.

Dibawah ini ada dimoeat tjatetan dari
Centraal Kantoor voor de Statistiek: rapport mana menjatakan,.
bahwa karena
diadakan

INDONESIA.

'Congres jang pertama itoe.

sekarang ini.

hari itoe djoe-

diperboeat

Raadkamer

$Persatoean Moeslim Indonesia", ditengah
tengah
bangsanja didalam
persidangan

goep mengadakan Congres jang pertama
kali di Boekit Tinggi (Fort de Kock) oentoek memperkenalkan dirinja didalam doenia pergerakan
Ra'jjat
Indonesia jang
penoeh
dengan riwajat dan hikajat sedih,
karena
menderita kesengsaraan
dan pergoeloetan didalam
pertjatoeran hidoep

bagai saksi. K.M.

mendapat alasan boeat menghoekoem padanja, maka “djoega dimintakkan soepaja
pesakitan dibebaskan.

kita, serta disamboet dengan kelahirannja

Ketoeroenan dikemoedian hari, telah sang-

Tadji (S.W.K.) jang di-

Koerai

Pesakitan dibela oleh Mr. de Flines.
Kesoedahan pemeriksaan O. M. tidak

n dengan meninggalkan hasil oesaha
pekerdjaannja
bagi
Bangsa dan Noesa

Sumatra Thawalib jang soedah beroesia
sampai 10 tahoen lebih, bertindak dikalangan
bangsanja goena keselamatan dan
kemoeliaan
Tanah
tbempah darah dan

arang-barang habis.
Tg: 28 -Sept. 3t-soedah

Kebanjakan

sahaan

goela,

dan

peroe-

onderneming-onderne-

ming,
dioendoerkan segala pengloeasan
dan pembaroean, itod semoea ada mem-

berikan pengaroeh didalam soal pekerdjaa n

Boeat ditanah seberang kita dapat tjatet
angka-angka

seperti

Koeli-koeli

berikoet:

jang berangkat ketanah se-

berang:

Koeli contract Iste kwarfaal 30 15.940,
koelie merdeka 4275, 2de kwartaal "30
7.514, koelie merdeka 2.245, 3de kwartaal
139 4.483, koelie merdeka 1.279, 4de
kwartaal '30 1.402, koelie merdeka 205,
Iste

kw.

'31

1.165, koelie

merdeka

Ill,

2de kw. '31 718, koeli merdeka 49.
Koeli-koeli
tahozn 1930
29.338.

ber-

antara orang orang ini telah sampai di Betawi sebagai orangorang
jangakan berangkat terods ketempat lain sementara
directeur dari circus dan
show memberi
pertanggoengan disitoe. Akan tetapi seka-

tjitanja jang soetji dan berkobar kobar,
boeat membajarkan kewadjiban terhadap

oeang, sehingga pertanggoengan itoe tidak
ada ertinja dan ongkos pengiriman poe-

masih ada 14.748, pada penghabisan boelan Juli berhoeboeng dengan koerangnja

oleh gouvernement.

sadja.

djaoeh menjampaikan

tijita rang directeuritoe tidak ada mempoenjai

kepala Agama, Bangsa dan Tanah Air"
edjadian
jang begitoe penting tidak
moedah loepa dalam hikajat dan riwajat
hidoep sampai dikemoedian hari, ketika
Indonesia mendapat Tjoeatja terang atau
Doenia baroe, ja'ni pada saat jang ber-

bahagia bagi kita dan Ketoeroenan.
Sumatra Thawalib soedah lenjap, semangatnja pindah sampai kedasar perasaan
ra'jat didalam Persatoean Moeslim Indonesia, dengan asasnja jang jaitoe Islam
dan Kebangsaan“ serta dengan
fikirkan
dan tenaga baroe lahir ditengah tengah
pergaoelan
Ra'jat, jang oesianja soedah
lebih
setahoen
sampai kini, terhitoeng
dari hari kelahirannja.
Sekarang soedah sampai masanja ..Per-

satocan Moeslim Indonesia” akan bercongres, maka pada Conferentienja jang
ke-2 di Padang, telah diambil ketetapan
bahwa

pada

tanggal

24 October

Asasnja

jang

soetji,

jaitoe

memaksa,

Islam dan

bahwa sikap dan

semangat congresnja nanti haroes diatoer
daa diperlengkapi dengan keadaan jang

setimpal menoeroet faham
bangsaan,

oentoek

tjita tjita jang
itoe.

Begitoelah

Islam dan Ke-

mendjoendjoeng tinggi

mahamoelia dan

nanti

akan

mahasoetji

diambil

oleh segolongan Persatoean

sikap

Moeslim

In-

donesia, semendjak dari Receptie, Beloten,

Openbaar, Openlucht dan Optocht Congres dengan
hiasan jang

peralatan dan perhiasan-permembangkitkan perasaan dan

semangat fiaa dan
Dari

itoe,

Kebangsaan.

kepada

saudara

saudara

se-

nasib dan sepaham di Indonesia, djika
ada engkoe engkoe dan saudara saudara
jang menjimpan dan mempoenjai barang-

barang

koeno

dari

Ninik

Mojang

kita,

maoepoen
peroesahaan dan pekerdjaan
bangsa kita sendiri sampai sekarang ini,
soedi

apalah

menderma

kiranja saudara-saudara akan

atau

memindjamkan

kepada

'Congres kita itoe, oentoek mendjadi perhiasan dan semangataja, agar congres kita
tioekoep dengan kegembiraan.
Kepada engkoe engkoe dan saudara2
jang telah mengirimkan kami mengatoerkan diperbanjak terima kasih, dan kepada
engkoe engkoe dan saudara saudara jang
lain kami toenggoe kedatangannja dengan
tangan

terboeka!

Sebeloem
dan sessedahnja,
tjapkan banjak terima kasih!
Salam kami,
B.
Pembangoen
Congres
Correspondentie.

kami

Bahagian

Ketoea.

Darwis

Djoeroesoerat.

Djoeroetoelis

boelanmasoek

pendjara.
Dikabarkan berapa hari jang laloe bag'imana
riwajat seorang nama Taradjat
tinggal di Ampang (S.W.K.) pergi masoek

kampoeng Soengai Sapih dan
lain lain
mengatakan dirinja djoeroetoelis Koemandoea (Controleur) dan minta pada
pendoedoek kampoeng jang memelihara andjing, soepaja membajar padanja
10,50
belasting seekor andjing kata Tj.S.

Oleh Toecankoe
galoeng

Demang

gerecht Padang
dnan

Loeboek

Be-

hal ini diketahoei dan tg: 29 Sept.

“3t djoega dihadapkan
haoelan

kemoeka

Land

dan Taradjat dihockoem

nendiara

boeat

mana

mesti distort f 150,—

Oeang ini akan dipoelangkan bila dalam
boelan mereka berangkat lagi. Kalau begitoe
orang-orang

ini

nistjaja

akan

mendapat

oeang boeat ongkos balik. Djika directeur
atau beheerder komedie itoe memberikan
garantie,

tian

nistjaja

bahwa

orang

akan dapat kepes-

diwaktoe

poelang, masih
ongkos balik.

itoe oeang dibajar

ada oeang

contant

boeat

opdi-

tangkap.
kali orang dapat tahoe, seorang

Pertama

rechbrcheur nama Paiit dari sectie-politie
Senin, tinggal di Gaing Sentiong (Batavia
Centrum) soedah melenjapkan diri dengan
tiba tiba, dengan membawa revolver dienst
dan zonder memberi tahoe kemana perginja.
Belakangan orang dapat tahoe, orang
politie

itoe soedah

melakoekan

soeatoe

penipocan jang diatoer tjara tjerdik sekali,
dimana
seorang
oppas kampoeng dari
Kramat
poelau soedah diadjak sebagai
kontjo, toelis djoeroe kabar Sin P o.
Doea
orang
kampoeng dan seorang
sop'r ada tersangkoet didalam perkara
ini, jang tg: 28 Sept. "31 soedah dilakoekan penangkapan

Di Mr. Cornelis,
tinggal

Ijem

seorang

Rawah-bangkai
perempoean

jang mempoenjai

Bersama

seorang

hina

pakaian

ada
nama

banjak.

Boemipoetera nama

Mian, rechercheur
Pait soedah datang
ke roemah perempoean itoe hari Saptoe
sore jang laloe.
Percmpoecan
itoe soedah dibawa ke

Senen (Betawi)
perkara

katanja

kebakaran

perempocan

jang

ini doeloe

hendak dioeroes
doeloe,

ada

karena

tinggal

di

Senen.
Zonder tahoe
apa jang akan terdjadi,
perempoean itoe soedah mengikoet sadja,
pertama kali datang diroemah oppas kampoeng Kramat poelau nama Amat Gandil.
Pada oppas kampoeng di kasih tahoe,
perloe teroes berangkat ke Poerwokerto,
boeat menangkap seorang pelarian, dimana

diadjak Maoen dan Kaiman

berangkat
ke

itoe.

dari malam

pekerdjaan,

perempoean
itoe soedah denda
satoe
persatoe sampai diperdjalanan Pemalang.
Antara Tinfalengia auto keroesakan.
lagi.

itoe

k

dapat

11.135 orang

Betawi:
Iste kwart. 30: 382: 2de
kwart. 30 262: 3de kwart. 30 326: 4de
kwart. "30 418: Iste kw. '31 508: 2de
kw.

31

799.

Bandoeng:

kw.
kw.

130:
"30:

kw.

31

Iste kwart. 30:

450:
560:

"30

Iste
1.242,

30:

1.253:

Soerabaja:
kw.

'30

kw,

2de

596.

Djokdja:
kw.

555:

Ide kw. 30: 558: 4de
Iste kw. 31: 694: 2de

1.771,

kw. "31 2.035.

r

"30:

1.278:

kw.

“30 1.749, 2de
"30 1.479, dde
Iste kw. "31 1.763, 2de
3de

kw.

2 6 0 cma

BAT

Obat

-

berdjalan

Ditempat
itoe poen perhiasan perempoean itoe soedah digadaikan pada bebe-

Berkat

dari

Buropa:

Oedioeng djarinja sadja, poen djadilah,

Kemarin telah sampai ke Medan, Teng-

koe Otteman, Tengkoe Anwar dan Teng
koe Awmiroeddin, dari perdjalanannja ke
Europa.
Saja boeroe-boeroe pergi ke Belawan,
pagi-pagi sekali. Roepanja saja terlampau
lekas “sampai, hingga mesti nongkerong

oentoek mengambil

berkat.

Djari-Tengkoe- Otteman, soedah berapa
banjak bersalaman dengan orang - orang
besar di Europa, dan berdjabatan salam

djoeyn didalam istana di Belanda.

disegala podjok, menanti kapal masoek.
Achirnja, Dempo soedab.........keliha-

tan. Orang sama bersesak kepelaboehan.
Saja djoega toeroet berdesak-desak, oentoeng sadja tidak mampoes djatoeh keda-

lam laoet.

Sekarang
tangan
Tengkoe
Mahkota itoe, soedah bersalaman poela dengan tangan saja, meski tjoema oedjoeng
djari sadja jang bertemoe, kan bersalaman
djoega

namanja ?

Djadi,
berkat
tangannja, soedah melengkat keoedjoeng djari saja sedikit.

Siapa sekarang maoe berkat Europa?
Tatkala tangga
kapal ditoeroenkan,
orang makin berdesak, tetapi saja sendiri degai lagi, jang mempoenjai koran?
sial.......tidak dapat naik keatas kapal.
tang
i, mengambil berkat,
Tatkala Tengkoe-Tengkoe itse sampai bersalaman dengan :
dipangkalan, saja hendak bersalam, tetapi

Mati karena dipoekoel bapanja.
Beloem selang berapa lamanja di Tjimabi kampoeng Tjibolang ada kedjadian

penganiajaan dari seorang bapa kepada
anaknja sampai memakan
korban doea
djiwa. Doedoek perkara begini.

Di waktoe

itoe

si bapa

1 tahoen

di sa'at

itoe

Suyo

boekhandel
njakoja

(toko

lot

djoega

teroes

lajang - djiwanja. Si iboe jang
tidak tahan melihat perboeatan

me-

roepanja
soeami-

nja itoe, teroes menggantoeng diri hingga

dengan

Sehabis halftime, poeloehan kali Indonesisch Elftal menjerang, tetapi
tiga menit akan berachir,
Gloucesters tjitak

goal kemenangan

me-

reka...!

C.A.W., soldadoe

Eropa

dari

XVI

de

Infanterie di Meester

didakwa

melakoekan

Cornelis,

tentoekan
pada dan
dapat
dikenakan
hoekoem menoeroet artikel 100 dari Cri-

Wetboek, dihoekoem

pendjara

2

kirimkan

mificien soldaat dari compag-

nie-stelling-artillerie di Weltevreden, didakwa soedah melakoekan kedjahatan jg.
ditentoekan
pada dan dapat dikenakan
pendjara, diganti dengan toetoepan militair

jang sama lamanja. (K.M.)

fonds

@

Bandoengsche
comite
boeat menolong
kaoem penganggoeran, boeat mengadakan
loterij dari gambar jang diperboeat oleh
toean
Stuyver, jang dapat dilihat pada

koelit blauw, Tebalnja 32 lembar,
kertasnja

I

bagoes

harganja:

i

setiap: 500 f 42.50—250 | 2250
100 f 950— 50f 5.—
10f 120 dan 1 stuk
1 0.13.
Oentoek

i
»
»
@

didjoeal,

ditanggoeng

banjak lakoe, Kwaliteit

kertasnja

sengadja
kita
ke-Fabriek.

pesankan

pilih

Pesanlah pada: SINAR

Ga

4 06 0 SN

KOEAT

4
»

(schoolschriften)

kaoem

penganggoeran.
Diwartakan, bahwa toean Gouverneur
Djawa Barat soedah memberi izin kepada

06 0

doel.

aa
0! TA
» BOEKOE TOELIS

hoekoem menoeroet artikel 228 dari Wetboek van Strafrecht, dihoekoenr 10 hari

Loterij oentoek

pelornja kesamping

boelan

militair.

J.Ch.V.,

(Samboengan kemarin).
Satoe overan
dari Raybould djoega
pertjoema, lantaran Bennett berdiri offsi-

de. Raybould terima bola lagi sekali,
dan Haroen soedah diliwati, tetapi Parry
kedjahafan jang di-

bataljon

mineel

invallers men-

tjoekoepi elftal
Indonesiers.

Tjimahi.

militairen jeng terseboet

Elftal

2-1.

Tiga

dah dihoekoem
dibawah ini:

&

Gloucesters - Indonesisch

(K.P)

Krijgsraad

Ba-

masing

SPORT.

Sekarang
si bapa
jang bengis
dan
gagah berani tadi soedah ditangkap oleh
politie menoenggoe balasan dosanja itoe.

Krijgsrand Tjimahi antaranja sce-

harga

ee

mati djoega.

Oleh

Deui.

boekoe) Vorkink.

600

masing f 1.—

bertengkar

dengan isterinja. Tengkar poenja tengkar
entah apa sebabnja anaknja jang beroemoer 1 tahoen dan jang oemoer
5 tahoen
dioega
mendapat
bahagian
poekoelan
dari si bapa sehingga anak jang oemoer

2de

"30 1.344: 4de

Iste kw. '31 1.538: 2de

Iste

1.703,

“30

kw.

3de kw.

tjoema dapat oedjoeng djarinja sadja, sebab
orang terlaloe ramai.

1
4
»
0

DELI.

00 naa

0 0G

0

kotee-som, Kolee-Som-Kauw, Sm

Koeat

3

@
»
?
»
»

Obat
Moestadjab
Jang telah terpoedji
diseloeroeh doenia

Jang telah terkenal
dimana-mana.

|
»
?
?

(Kefaedahnja)
Jalah bisa semboehkan dengan
lekas orang
jang dapat penjakit Zeauw lembek,
koeat, makanan tidak bisa antjoer, kekoerangan tidoer, sakit paroe, napas sengal-sengal,
pi keloear

air mani, oemoer

toea koerang

napsoe,

Matjam-matjam penjakit dalam

pikiran-pikiran

$

koerang

kepala sering sakit, mim-

peranakan,

Pek Thaij,

koerang

boenting, datang kotoran tidak tetap, pinggang pegal, sakit peroet, boeang air darah, medjan, koerang boecang
air, kemaloean lembek, penjakit gindjel, kentjing manis, pilek, demam, badan lesoe, mabok kapal, sabeloem dan
sesoedahnja
beranak,
H abis
badan lembek, baik sakit dikasi makan obat-obat jang terseboet disakit
atas, bisa dipastikan semoea
Toea Kembali Moeda).

Obat
Kolee

Som

&

n

-

(Tian 30)
(Taibwat|

Dogija

dengan

|
F
»

.
»

Obat

MerkKoeat
Som

San

220.—
150.—
20.—

«

a

“0

O.—
3150

:

(5

Gram)

.:

KOREAN
Tjong Yong

«

Jang

Soedah

da
F

ng)
Lohpi

A

B

Som Hwa

Harap

.

Dozijn
Ia

5

Na

».

195.

toelen.

|
4
@

1 Tag
12.

r

75.

Koeat

Toean-toean

,,Satyrin"

Doos

P $-

Filiaal :

AA TEA
A.A AA MAMA

4

soeka

bikin

pertjobaan,

bisa kirim dengan Rembours Onkost vry.

MENOE

NGGOE

“PRO DUCTS
Korea)

jang

oea|

Merk

Hias straat No. 67.

(Hoofdkantoor
TA

Orang

Terbikin oleh prof. Dr. Steinach, Germany.
Harga 1 dorija F 55.—
1 doos F 5.—
(Doos Mas boeat lelaki, doos Perak boeat perempocan)

Gan

Kolee-Som-Kauw

kata:

Yong: Som

Obat

n 2
FP is—

E 165— Doos

Koeat

Yangaom

:2

Kati

£
Pan
»

Obat
"
Kolee Som Kauw

lekas (Pribahasa

HARGA:

#

Kolee-Foot-Soo-Som
Kolee-Som
(Tiao 15)
(Tian 20)
-

-

penjak't itoe akan semboeh

djalan

kembali soedah kehabisan benzine,
Demikianlah
barang-barang
hiasan

Sa

tinggal

Kole Som-Madoe

lagi ditengah

di

Orang-orang jang memasoekkan namanja
boeat minta pekerdjaan ada seperti berikoet :

koe f10 pada seorang soldadoe.
didjalankan

Tionghoa

Arbeidsbeurs.

Minggoe.

Sampai di Poerwokerto auto kepoetoesan
benzine,
perempoean itoe diminta
kaloeng masnja akan digadaikan jang laAuto

hanja

kw. 31 1.740.

Complot penipoe.
Rechercheur
dan
pas kampoeng

koeli

Billiton, jang didalam boelan Januari 1931

kw.

Telah dipakai soeatoe taxi kepoenjaan
pendoedoek tempat itoe nama Li-ing, jang
kemoedian, beramai ramai berangkat se-

Koemandoea

Doea

kaart

tempat

Iljas Jacoub,
Thaib,

oe-

itoe mesti ditanggoeng

Artisten begitoe betoel dapat dipandang
sebagai orang-orang jang berdjalan keliling
didalam hal mana mereka tidak perloe di
beri toelatingskaart, tetapi ada baik djikalau
diwaktoe sampai mereka diberi ontsche
pingsbewijs dengan voorlopige toelatings-

sampai

1 November 1931 bersamaan dengan 12
sampai 20 Djoemadil'achir
1930 akan
diadakan Congres ke 2 itoe bertempat di
kota Padang.
Kebangsaan

lang dari artisten

djoemlah

00000

lebih

LL 004 0 MB

tindak

Djoega

00000 00 MIA

jang karenanja me-

baroe oentoek

jang balik kembali didalam
58.465, dari Jan. —Juoi '31

UB

pemoedanja,

0

Pemoeda

nimboelkan semangat

1.000

"

sia" rata-rata.

Kepala

bekas

Noer

Mohamad

ditangkap
toedoeh soedah melakoekan penggelapan
Li-ing dan Amat jang teroes dipemboeatan pasar Paat,
pemborongan
oeang
loods sedjoemlah f525 boeat keroegian Imasoekkan kedalam tahanan,
doea aannemer jang memborong pekerMaoen, Kaiman dan Main beloem terdjaan itoe.
tangkap,
boleh djadi mereka ditarik se-

Congresnja

mana

pemeriksaan

meneroeskan
di

geri

Indonesia

di Padang.

'Thawalib

Kemoedian
Amat, Li-ing dam Kaiman
berangkat
poelang
dengan
kereta api
Sedang Mian inelenjapkan diri.
Rechercheur Paat bersama perempbean
atas
poelang bersama-sama
sesogdah
Ne- Ijem

Sebagaimana dikabarkan kata Sin Sum.
tg. 30 Sept. 31 Raad van Justitie Padang

SUMATRA.
Congres

—

COMPANE

MEDAN—DELI
Singapore,
Batavia,
AAA

A SEA

dengan hormat

dan

AAA

sa ah

g

Haroen gelitjikkan dalam satoe pereboetan bola, teroes kepada Jr., diterima
mia dan Adoeng serta tiepatnja melejaskan

tembakan

keeper

Nicholls

tampis

lengan segera. Bola djadi corner. Dalam
atoe
pereboetan
dimoeka pintoe doel
toe, terdjadi tembakan oleh Adoeng jang
perachir

dengan

pertjoema.

Ismail

tjoba

bola,

“dan

Kasim

Achmad

diliwatinja,

galan

tetapi

poela,

sempat samboet datang bola, dan bantoe,

dan

Ockoen

datang mem-

overkan pada Adoeng, diterima
Jr. teroes ke Sr., dan Jr. samboet poela,
tetapi back Gloucesters segera merampas,
Amin lepaskan lagi tembakan jang menjamping, dan kemoedian satoe samenspel

angkat-angkat
sikoelit boendar
sambil
berlari beberapa kali, jang achirnja djadi
corner. Ismail dan Achmad memberi per-

tolongan, seding Sr dengan kekentjangan

loear biasa membawa bola madjoe kemoeka. Tetapi tersangkoet tiba diback, dan
lain-lain
serangan
baroe djoega
tidak

jang

baik

dalam

trio,

ketika

Boejoeng

——-----0-—mmwegmammmmum—yaa
tjoema tembakkan dengan perlahan lahap,
Satoe pereboetan baroe, ditolong Hajang senang disamboet Achmad dengan Toen, Stokes tembakkan potla kena tiang
kepal lanja. Meskipoen djadi corner, tidak goal. Ismail
soedah ditinggalkan . poela
emgntagengkan Singapoera.
oleh Bennett dan Achmadtidak mengedjar,
Sa' toe pereboetan jang meriah dimoeka malahan menoenggoe, sehingga Bennett
doel Singapoera, sebab Adoeng koerang dengan merdeka
lepaskan tembakannja
tepat menendangkan-bela, djadi pertjoema jang berbahaja, naik keatas, djatoeh diba-

berikan voorzet, back terima dengan ke- djoega kena-paal, Begitoclah berkali-kali
palanja, dan bola djadi ketengah kembali. datai
serangan lain, jang sampai sebegi.

wah

tiang

kesamping,

menemboes tangan

poela menemboes benteng moesoehnja,
Kasim, jang mengenai bola itoe dengan
Gloucesters. Overan Amin Lagi-lagi Jr. lepaskan tembakan, tetapi toe djaoeh tidak mengoentoengkan Medan. tipis. Stand 2—1 oentoek Singapoera dan
etapi bola djadi corner, dan back hin- meroegikan
larkan bahaja. Satoe kali Stokes terlepas Pata btenii: telah dihead jang diseboet djoega melamboeng keatas. Raybould tjoba Mes kipoen voorhoede
Singapoera tjoba soerakan rioch djoega. Permainan Medan
lari pendjagaan, tetapi Achmad sempat belakangan, tetapi tidak mengoentoeng- poela menipoe moesoehnja, dan Haroen menambah goal, oentoek kemenangan me- semangkin hebat. Segera Amin, Jr. dan
Boejoeng dapat bola dan overkan serta Oekoen telah ketinggalan, diterima reka, itoe semoea dapat ditjegah
memberikan pertolongan jang baik. Keti- kan.
back Adoeng menjerboe, tetapi Adoeng lepasta Achmad memboeat kesalahan baroe, pada Jr., jang ditembakkan dengan keras bola oleh Stokes, tetapi moedjoer temba- serta .halfback Indonesiers jang bekerdja kan pelornja, terlaloe menjamping. Doea
Mudway overkan bola pada Raybould kedoel, kena tiang goal. Satoe penjerangan kannja keatas menjamping goal.
keras. Bola moelai halftime sampai akan menit kemoedian dari ini, ploiet berboeSr. dan Jr. dreibel bola, oleh bak Glou- berachir ping,
ian Kasim dengan moedah terima tem- dari Gloucesters dapat ditjegah Ismail,
senantiasa berat nji, tanda berachir, dan stand tetap 2—1
tjepat, dan sebelah
tetapi
tjaranja mengoverkan bola pada cesters dihindarkan dengan
»akan jang perlahan-lahan.
ngapoera, tetapi nasib Medan oentoek Singapoera.
Kasim, ketika moesoeh datang menjerboe, Thomas madjoe menjerang, overkan pada memang belcem moedjoer, tidak.mengoenSatoe
kemenangan,
jang
diperoleh
Raybould tembakkan lagi sekali bola, soenggoeh salah sekali. Moedjoer moesoeh Boejoeng, oleh siapa diserahkan pada ke- toengkan sedikitpoen.
1
Gloucesters dengan djalan jang moedjoer
letapi lari keatas tiang. Satoe samenspel tidak mengedjar teroes
pala Amin, jang mengirim bola kesam. . . .
Oekoen.dan Achmad. soedah poela baginja, meskipoen mereka sendiri rasajang baik, dari Amin pada Adoeng, telah
ping atas.
ditipoe Mudway,.dan de
n menghead kan, betapa letih mendjaga
serang seraBoejoeng,
Amin, Jr. dan Sr. bekerdja
derachir dengan keras, sehingga Sr. tidak
Boejoeng tjoba poela pergoenakan keseronok, sampai tiga kali, Kasim mesti ngan voorhoede, dan bagaimana soekarsempat mengedjar. Lagi lagi terbit pere- bersama sama, tetapi tidak poela mengoen- palanja, dan djoega keatas, dan lagi se- terima pelornja, tetapi
dapat. hindarkan nja meloloskan diri dari bilangan bawah
boetan dimoeka doel
Gloucesters,
tetapi toengkan.
kali Amin poenja tembakan, disamboet bahaja.
Medan,
Sesoedah beberapa kali tidak dapat me- Nicholis, laloe kirimkan ketengah. Haroen
Stokes terlepas poela, dan hampir sadja
terbit bentjana, kalau Oekoen tidak dengan ngoetip hasil, dari samenspel jang baik, dan Oekoen tertipoe lagi sekali tapi Perry
kali, soeatoe pereboetan dimoeka
kekentjangan loear biasa memotong Stokes. satoe
aa
Gloucesters, oleh Rikimahu Jr. (se- Bea
Ketika Jr.soedah meliwat semoea halfback, doel
lakoe
kiri
dalam!)bola
ditendangkan
dengan
maka back tinggal seorang
diri, dan Jr.
BOEKOE ATLAS
sepatoenja, djadi kemoeka, sesegera tembakkan pelornja, menjebabkan belakang
dang
back
Gloucesters
kedoeanja
tertipoe.
atawa
bola djadi corner. Sr. ambil corner itoe,
maoe menolong, tetapi Jr. rasa tidak
dan satoe pereboetan terdjadi poela, tetapi Sr.
Peta Boemi dari seloeroeh Doenia.
tidak mengoentoengkan. Ketika Glouces- perloe, sebab dia sendiri mengedjar bola,
ters memboeat serangan lain, Ismail lekas laloe ditembakkan kedalam djala. Nicholls
Kebetoelan sadja dalam beberapa
mentjegah lagi, dan stand
berikan pertolongan, dan Adoeng segera tidak dapat
poeloeh hari jang soedah laloe
sesoedah
sepoeloeh
habis
halftime,
djadi
lolos dari pendjagaan halfback, dan Sr.
ada Pertempoeran keras diantara
akan menembak, tetapi back Bryant tolong 1-1.
raiat Djepang dan Tiongkok, di
Gloucesters bermain semangkin gembira,
pada tempohnja.
.
Azia Timoer (Tanah Mansjoeria)
maoe
mentjari kemenangan baroe, dan
dan merembet poela kekota-kota
Raybould
telah
liwati
Haroen,
tjoema
Perry lolos poela, dan Haroen mengedjar,
lain di dekatnja.
shot melajang kesamping. Serang
serta Oekoen dan Thomas djoega tertipoe sajang
Diantara pembatja tentoe banjak
serangan
voorhoede
Medan
bertambah
Perry dreibel lagi sedikit, dan Kasim toendjoega,
jang. beloem tjoekoep
mengkaloetkan
achterhoede
Singapoera,
Merk:
Lampoe Senter.
djoekkan, bahwa dia memarig soedah tjapengetahoeannja, dimana, sebelah
kap berdiri dibawah tiang goal itoe. Djoega tetapi sebab Amin ragoe menembakkan
Geco
Merk
mana doedoeknja
negeri-negeri
serangan Jr.Sr., ditjegah Nicttolls. Boe- pelornja, soeatoe kesempatan jang” baik
dan
tempat
bertempoer
dari
kedjadi
hilang
poela.
joeng dapat
kesempatan baroe, tjoema
doea raiat keradjaan itoe.
Lagi lagi Jr. dan Sr. menjerboe, dan bila
djadikan bola melajang kesamping. LagiWinchester | Winchester
Soepaja sempoerna dapat dipelagi Boejoeng dapat bola, dan berikan Sr. lepaskan tembakannja, ternjata terlaloe
ladjari, sewaktoe membatja kabar
Mauser
Pakai 5 Battery
satoe voorzet jang
baik, tetapi
sebab kesamping, djadi goalkick (menoeroet kata
kabar
Peperangan
itoe,
dikemrefree,
tetapi
kita
lihat,
dan
djoega
banjak
terlaloe tinggi, Sr. tidak dapat mentjapai
bangkan Petaboemi (Kaart doenia)
penonton, bola itoe sebenarnja CORNER)
dengan kepalanja.

jang

Senapang

Satoe

dan Doea

Stevens

njatakan

didepan kita, disana dapatlah kita

corner, tetapi

ketahoei, ditempat dan arah mana
terdjadi pertempoeran itoe saban
hari.
Djangan sajang sedikit wang oentek peladjari itoe, pesanlah sekarang, harga satoe boekoe Petaboemi jang lengkap tjoema: f4.50
Lain onkost kirim.
Petaboemi paling
baroe, diper-

Bila Stokessoedah loloskan diri, Oekoen
berikan satoe kali bola pada Jr., berikan pertolongan jang perloe. Amin

jang diteroeskan oentoek Sr., tetapi tembakannja,
meskipoen keras dan bagoes,

dapat bola, overkan dengan bagoes pada
Boejoeng, oleh siapa divoorzet kembali,
oleh
Nicholls diterima dibawah dengan tetapi oleh Amin hanja didjadikan goalkick
lebih bagoes poela, sehingga bola diki- sadja. Satoe kali lagi Boejoeng berikan
voorzet jang baik pada Rikimahu Jr., terimkan ketengah.
Sebentar kemoedian halftime, dan stand tapi Nicholls sempat poela menampiskan
masih 1—0 oentoek Gloucesters.
pelor Rikimahu itoe, mendjadi bola corner.
Sehabis halftime, permainan lebih hebat. Dalam pereboetan, Adoeng sangsi meleSerang - serangan tetap kepihak Glouces- paskan
tembakannja. Kemoedian Ismail
mengoverkan
ters, sehingga barisan bawah semoeanja terlaloe ketinggian
bola,
bekerdja keras, kalau tidak soeka, Indo- tetapi dengan kekentjangan Jr. serta Sr.
nesiers berikan banjak pelor-pelor jang soenggoeh half dan fullback Gloucesters
berbahaja kebenteng mereka. Perry dapat djadi mandi keringat. Ismail soedah ketiag
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Team

boeat

sesoedah

ngan

doenia.

selesai

Kalau toean bermaksoed maoe beli sendjata api,
djangan beli disembarangan tempat, datang
doeloe ditoko kita toean bisa
pilih dan liat sendiri

Tjoekoep

pepera-

Medan's

Adres :

SINAR

DELI
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Ind onesier Deli
Anggoer

disediakan

di

Anggoer

pertandingan

Padang,

Tjap

M.F.C.

Boelan

ada

Cup

djoega

boeat

dan I.P.E. Sajang pertan-

ini tidak djadi karena

hoedjan.

Penjerahan-penjerahan Anggoer Tjap Boelan Cup ada pertandingan-pertandingan jang
penting

(Nan

Hwa-Indonesier

pertan-

dingan initidak djadi lantaran hoedjan-) oleh
toean Hiu Ngi Fen adalah boeat mengekalkan

perkenalan dengan Anggoer Obat Tjap Boelan,
perkenalan mana soedah lama berdjalan.
Kaoem sport oemoemnja soedah
kenal,
soedah minoem Anggoer Tjap Boelan.
Memang kalau seseorang soeka badannja koeat,
tidak moedah diserang penjakit, tahan
main
sport jang begitoe berat seperti sport voetbal,
baginja baik sekali minoem
Anggoer
Tjap

Boelan.

Anggoer

Tjap Boelan,

selaloe

dimi-

demam,
noem,”timboelkan darah baroe,' koeatkan badan, artinja: djaoehkan roepa-roepa penjakit
iboe,
kaoem
bagi
Djoega
napsoe akan makan bertambah, begitoe djoega kegembiraan bekerdja.
Tjap
Anggoer
kalau baroe bersalin
boeat teratoer datangnja boelan, boeat
kembalikan tenaga

memboektikan kemandjoerannja.

Tanjakanlah djoega pada mereka

HIU

NGI FEN's

ANGGOER OBAT
TJAP BOELA

i

|

——msa
POO THAI

Dapat dibeli dimana-mana
ketjil

dan

f2,25

satoe

dengan
botol

harga

f 1,25

satoe botol

besar.

Tea “4
aan
FOO DISPE NSARY
Medan

—

Batavia.

paling

banjak

Colerido,

zat Vitaminen

Lacto dan laen-laen.

botolbesar

Anggoer

Naga

A.B.C.

en D.,

f3.—

botol ketjil f1.75

matjam

lagi

beranak

tjap

Hygia

Bergoena boeat orang perampoean jang
beloem
beranak dan
jang sedang hamil, akan anak jang terlahir beroleh kesehatan badan.
Mengandoeng
amat tjoekoep
Vitamine,
Arseenicum,
Lacto,
Phosphorus en Kalk, Ferri Albuminezuur enz.
Sanggoep bikin koeat badan dan tambah darah.

Harga

botol besar

TJIE
Djalan

269

GI

Antara

Baroe

f 6.—

botol ketjil f3.—

ENG

KOAN

59,
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Medan
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boeka!
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anna

Baroe

boeka!

GLOBE“

Chemische Wasscherjj en Ververj
Kesawan

jang pernah meminoem Anggoer Obat

mereka itoe adalah reclame jang paling baik bagi itoe
Tjap Boelan:
anggoerobat, sebab mereka tentoe memoedjikan kemandjoerannja.

tjap kepala

Laen

team dan Medan

Football Combination- I.P.E. Padang,

—

Harga

ar

bertanding

00
0 0 0 Sa

bination

obat

Se

Moestadjab boeat hidoepkan darah, tambah darah, gemoek badan,
enak mzkan, enak tidoer, koeatkan orang lelaki jang lemah, orang
perampoean baroe bersalin dan menentoekan datang boelan, sedang
Coleri#n ada zat jang bisa bikin perampoean djadi hamil.

team....

Sesoedah bertanding,
pada captain Nan
Hwa jang menang itoe pertandingan diserahkan Anggoer Tjap Boelan Cup. (lihat gambar
disebelah).
Djoega diwaktoe Medan Football Com-

dingan

Mengandoeng

SB

masing

400004

angan

Sebeloem pertandingan
dilansoengkan, toean
Hiu Ngi Fen, fabrikant Anggoer Tjap Boelan
menjerahkan
kembang pada captain masing-

Boelan soedah

Warenhuis

Medan
5 GE

batin

menjenangkan

so.—eal

djoega

Klasser tidak ambil perdoeli.

128

Dimoeka
Dengan

000

Haroen

Lesmen

Revolver

5

Kasim sebentar lagi berdiri sendirian,
tetapi moedjoer hatinja tegoeh, tendangkan» bola ketempat
jang
lebih aman.

laras

Telefoon

Bank

TN

1238

Escompto

hormat diberi taoe.

Kita baroe boeka satoe Chemische Wasscherij en Ververij di Kesawan 128.
Boeat toean-toean dan njonja-njonja bisa gampang
mampirkan, tempatnja
bagoes di pinggir simpang.
Kerdjaan ditanggoeng baik hampir seperti ,, THE GLOBE" jang terkenal di

Huttenbachstraat.

Harga direken

pantas dan

Menoenggoe

dengan

moerah.

hormat,
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@SALKISSAHe
MALAM
ATOE
DIDALAM NERAK

TERIMA

BAROE

Oleh:

GOEIT-GOEIT.
—
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.Maoe menjewa kamar?
vsboekan maoe, tetapi soedah."
»Datang dari mana ?“

»Dari Kota Pinang"

dengan hormatnja

katanja:

..Ob, oh, oh,

dia balik belakang meninggalkansajasaja.
Saja teroes masuek kekamar
Saja heran, dari mana hamba

pikir

hati saja.

politic

dia masoek waktoe saja doedoek dibz
tadi.
.Politie mendjalankan kewadjibannja"

Instrumenten jang soedan
loeroeh doenia jaitoe dari.

Cant

saja doedoek diatas
sebentar
Baroe
tempat tidoer sambil mengeloearkan sebatang rokok hendak diisap, sekonjongkonjong saja dengar soeara hamba politie tadi bertjakap tjakap dengan perem
poean dikamar cedjoeng sekali.
Soeara perempoean kedengaran sekali
ta"
lantas berkata dengan keras: ,kalau
maoe bajar, ja suedah"”.
Habis soeara perempoean itoe, diiringi
soeara jang serak gemepoela dengan
rintjing kedengaran.
Hati saja tertarik poela dengan soeara
oeang dan teringat poela kepada politie
agent jang mendjalavkan kewadjibannja
kepada saja tadi itoc.
Saja berpikir sebentar, oh saja tahoe,
roepanja waktoe saja naik tadi, politie-

MEDAN
MUSICAL

Toko Musiek

saja:

bikin apa disini".

..djoega kau

larat

melarat

jang

saja

Pikiran

saja habiskan

berketentoean itoe

ngan perkataan ,,masa bodo"
kara.
.

dan

perkakasnja

P.Brandan Medan dan sebaliknja Awas!!!

Karena

perhatian

dapat

berboekti

dari

penoeh

jang

boeatan INGGRIS dan AMERIKA,

pub-

jang soedah terkenal sedari tahoen

tidak

Chu Huat Hin
Medan.—
teli. 1465
Cantonstraat 19.

per-

Particuliere

Chu Liong Hin
teli. 62 P.Brandan.—
Hoofdweg 62.—

VOETBAL
Merk:
dalam
(terpakei
GLOBE"
Olympic

ta' ada kedai jang

BADJOE-VOETBAL,

sesedjoek

dan

& Co, "sxowat No 3— MEDAN

Saja

itoe.

anggoer

sanja.

Didalam

itoe,

berdjalan

perlahan-lahan

jang

Keoentoengan

perloe

———————

,ada

,,Ja, ada apa lagi?"

menjahoet:

Saja

angkoe

angkoe,

Foo

poenja nama

tadi beloem ditanja boeat ditoelis didalam
boekoe"', sahoetnja dari loear.
»Betoel itoe” kata saja dari

Oude

dengan

kemedja

dalam dengan

SENG

sepakat
-

A

tp gn KD
Peta Pa jp oo

beloem

hati saja

berperang

tidoer,

njonja

Berhoeboeng

F3

kare-

PK

Badminton

|

DK

P. 2
F.2
F. 1

Net (Jagues, England)
. Net (Indian)

Badminton Poles (Comp. dengan
tali enz)

»
»
'4

tjoekoep

berdiri

poenja

kita

pernesahaan

Shuttle cucks (Jagues)
» Wm. Sykes)
Fa

“Djoeal

Moerah"

sDjoeal

Moerah”"

locar biasa moerahnja

dari lain-lain toko jang. telah diadakan
ini waktoe malaise.

Toko

MEDAN

40/42 Kesawan

Ma

SUNDA
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an CD

5

-

jang tali

(French)

F. 6.00

F. 3.50 doz.

4 Sun Light
aloes)

F. 22.50
Badm.

1 pr. Poles,

6 Shuttle cocks

—-

Kesawan 94A

F. 6.00

(Practice)

atau

Medan

P4

dn

Rackets,

F. 6
F.4

F. 8.00 doz.
F. 7.50 doz.

Liang You Company

|

Teletoon No. 1106

anna

1 Net (England)

.

didalam

& Co.

Rackets,

?
?
P4

5 tahoen,

e soeka
Diharap sekalian tocan-tocan njonja-njonja dan angkoe-angko
adakan
kita
kali
ini
datang dimana kita poenja toko

angkoe- toeliskan

samboengan.)

P. 4.

Popular
Sun Light
Badminton Pres

moclai dari 1 October sampai 31 October 1931 kita adakan

nama, pekerdjaan dan kedatangan angkoe,
ketjil ini, hendak ditoelis
diatas kertas
didalam boekoe, dan meminta wang bajarannja sekali".

(Ada

Champion

Maxwel
PX

Ada sedia 4 Popular Badm.

barangkali soedah moelai
minta

B7

Practice Badminton Set

Dengan senjoem simpoel, dia berkara:
»djangan angkoe marah, saja menggang-

angkoe

P. 14.

F. 6.

:

nanja

Goe

P.17.

Sykes)

Liang You

ramboet

tentoc"”

Pikiran dan

Tel. 755

(Jagues)
(Wm.

Acme

teroerai.

gini

& Co. MEDAN

Britanna

dalam se-

Sar“ darah saja menjesak dada. Berhadapan dengan siapakah saja ini. Hati saja
berteriak dari dalan mengatakan: ,,djangan
angkau roeboeh melawan serangan iblis
itoe.""
Pikiran saja mendjawab:,, djikalau be-

.

Rackets

Magpie

SAMA

ori Kh

Bioscoop)

Deli

(Djalan

Badminton

hormat

pintoe, dia teroes mamemboeka
raja
soek. Tetapi sekarang dia hanja memakai

selapis

Markt

No. 53

ma
-—c.»

saja diketok perlahan-lahan.
Semoeanja itoe saja dengar.

warna.

Prijscourant eran
dapat vrij
ea
Boeat djoeal lagi dgpat potongan "/, bagoes.

kamar

Pintoe

1.

TENNIS.

dan barang2

HAN

pantas.

Menoenggoe

matjam2

dari Elastiek No.

boleh

Boeat belibanjak

barang - barang klontong

tjorak

an
- toean.
bagi toe

besar

RA Ahh
TN

diloear kamar

perloe".

ada

pintoe,

sedia

Pe

kedengaran: ,,Angkoe

haloes

Djoega

ocang.

8

tiba-tiba terdengar orang

demikian

keloear

kita kasi rabat

saja berangan-angan

waktoe

Soeara

s

RACKETS

4

tjotjok oentoek ketocan
- an
mata toe
ongkos pertjoema

ta jang
sehatan
dengan

Boleh toekar katja jang
dengan
lagi
tjotjok
ta”

oesah

tidak

mem

menjesal

tak

anggoer itoe f 1.50, mes
ini sangat mahal dari bia-

TENNIS

Sanggoep periksa katja ma«

dari wool

matjam2

warna dan tjorak
belang2
sampai
toemit

ATHLETIC-SUPPORTER (gantongan kemaloean)
Barang2 keperloean Sports dengan setjoekoepnja

mata.

segala roepa katja

Menjediakan

2
8

tidak loentoer

ditanggoeng

..BUKTA"

KINEKAPPEN dan ENKELKAPPEN
TJELANA-VOETBAL, matjam2 warna

klontong

barang

-

» WINNER"
. HERCULES"
(Wa. Shillcock dan Manfield)

KAOES-VOETBAL

MATA

itoe.

bajar sebotol
kipoen harga

boeka

TONG

TJIN

belakang,
roeangan
pada
Dibawah.
peremorang-orang
kedengaran
masih
terdengar
bertjakap-tjakap
itoe
poean
sampai ketelinga saja, sesajoep-sajoep
bentar-sebentar tertawa.
Sebotol Anggoer jang saja soeroeh be
li tadi, soedah saja minoem hanja ting
gal setengah lagi
Badan saja merasa panas sedikit karena

KATJA

a

"CHAMPION"

& tangan"
auto dienst tjap piso

TOKO

Ltd)

. MATCHLESS“
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SEPATOE-VOETBAL

Didalam kamer No. 2 di Hotel tempat

Thomlinson

.Z1G-ZAG" De Luxe (Wm.Sykes)
»IMPROVED T"
(Clegg Ltd)
,
.CHAMPION-SPECIAL

pintoenja

saja menompang itoe, tinggallah saja seorang diri menoenggoe-noenggoekan mata
terpedjam.
Sesoenggoehnja soedah kebiasaan saja.
saja ta' dapat tidoer, djika sebeloem djam
menoendjoekkan poekoel | liwat.
Kebiasaan saja itoelah, jang membawa
kebarat
berangan-angan
pikiran saja
hendak
djoega
tiada
saja
ketimoer. Mata
dan
sesoenji
hari
meskipoen
terpedjam

Games)

T“ Greban (Wm.

.IMPROVED

sapi toelang. Waktoe itoe poekoel 11. Kota
'T. Tinggi soedah soenji senjap, satoepoen
memboeka

1931.

—

1921

teroes sedjoeknja mere-

masih

Hoedjan

VOETBAL

lagi perdjalanan
tambahi
kami
liek, moelai dari 1 September
P. Brandanantara
sehari,
kali
Auto Dienst kami, mendjadi 48
sekali.—
menit,
15
tiap-tiap
Dus
sebaliknjaa—
Medan dan
sama
sediakan
akan
kami
tsbt,
tanggal
dari
terhitoeng
Djoega
Poepenoempang.—
sekali auto-auto co peijang sangat disoekai
djian lebih landjoet tidak goena.— Pertjobaan kami dalam beberapa
boelan jang soedah, tjoekocp djadi satoe ,,tanggoengan" dan ,,boekti"
bagaimana kami bekerdja oentoek kesenangan bersama.— Keterangan lebih djelas, bersama dengan tarief sewa, boleh dapat
Hooidagent:
dengan gratis pada agenten jang biasa.

sadja de-

habis

1»

kali sehari atawa tiap-tiap
menit sekali.”
15 an

Awas!!!

kepada

kembali

TELEFOON M0. PPG MEDAN.
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kalau
saja memeriksa - meriksa
wab:
kalau ada orang lari".
Tetapi tjelakalah saja, djika pertanjaan

itoe dibalikkannja
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MUTTENBAOH

DEPOT

Medan.

Oentoenglah saja, djikalau dia mendja-

saja

Tn)

jang terkenal

106 Kesawan

Djika seandainja saja pegawai segolongan djoega dengan dia, taroeklah misalnja
saja Sergeant klas 2 sadja, tentoelah saja
pertanjaan pada politie agent
madjoekan
itoe: ,,apa kamoe bikin disini?”

Langgeng Bepali perdata
—
4,
4
ytag Lina- Pun
jalan,
ya

4|

plated dan harga paling mocrah boleh
persaksikanlah di kita poenja toko.

hatinja.

senang

baroelah

sadja,

pd seba, Mila peri Lho

D
A1

jangtidak pakai ini Merk. CONN.
Kita ada sedia bermatjaw-watjam model
jang paling baroedari Nickel, Silver Gold

moeaskan asjik dan maasjoeknja.
Sedang soeara saja menaiki tangga itoe,
satoe kesangsian mereka
mendatangkan
itoe, itoelah sebabnja politie agent itoe
dengan ta' sabar laloe menegor orang jang
datang itoe dengan perkataan ,.siapaitoe?"'
Sesoedah dipriksanja, bahwa jang datang itoe banja seorang manoesia djoega
ta' lebih ta" koerang dari ,.penjewa
jang
kamar"

mencan bihari Lijaon dlam “1,
pena pakan kena Jeli alir

ment dalam orchestra ataw1 Brass bandi
"Tjatet sekarang djangan sampai mendapat

THE

Lha

ahlahan daleng dngan

Inilah satoe merk jarg soedah dipoedji
oleh tiap orang tang bisa pekai ini instru-

me

prempocan itoe sedang

dengan

agent

tekenal dise-

SLLLINSISS

masoek,

tidak meli

sendiri

saja

itoe

doz.
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