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Pembajaran lebih doeloe,

Deli

1

AGENTEN:

N.V. Reclamebedrijf ANETA We:

loer,

Ch. Ayoeb Djabbur

No. 74:

Lembar

Dari

kita

keboelatan:

Kedoedoekan Zelfbestuur
Provinsie.

dalam

sini,

djika

memasoekkan

vincie,

dan

dapat

Zelfbestuur

soeka

kepada

Sultan

gan raiat,

Pro-

soeka

Sepi

Soangkoepon.

akan
masoek,
kira-kira akan merobah
contract itoe akan dapat dirobah atas
perdamaian.

pertemoean malam

dalam

Soangkoepon

dengan beberapa banjak Indonesier
terkemoeka, tentang pembangoenan

Provincie Soematera.

jang berhadir dalam

orang

Beberapa

pertemoean itoe, merasa socatoe kesoekaran: djika Provincie didirikan, bagaima-

seperti orang Mandailing
orang Minangkabau.

Jang beroektoeng dalam loterij
Eykenstichting.
Prijs pertama dari f 100.000 kabarnja
telah djatoeh ketangan seorang koeli
kedai Tionghoa di Selat Pandjang bernama Tan Tiam Tjiong dengan nomor

dan

Jang terpenting sekarang, jalah pendirian
raiat
Zelfbestuur itoe sendiri: apakah
mereka soedah senang dengan peratoeran
jangada sekarang, atau mereka menge-

lot 56222.

Dari mana dibelinja lot ini beloem
diketahoei. Tetapi berat doegaan dipesannja sendiri dari Djawa.

hendaki soeatoe perobahan.
Djika pernjataan toean Tengkoe Roela-

moehiddin boleh kita pertjajai djoega:—
nakah dengan kedoedoekan Zelfbestmur? banjak raiat Zelfbestuur lari kedalam daeZelfbestuur berdiri sendiri dengan Land- rah Gemeente —ini menoendjoekkan soca-

la baharoe sahadja satoe tahoen datang

eri ini.
Seboeah dari prijs f 10.000.— telah
djatoeh poela ketangan seorang rechercheur
di Bandoeng, dengan nomor lot 13973.
Lot dari f 150.000 beloem ketahoean.

jang tidak menjenangkan,
schapnja, mengoeroeskeperloeannja sendiri, toe keadaan
soeatoe
perlawanan
jang dengan diam2
ia
djika
n
kesoekara
dan mendjadi soeatee
didalam
kalangan
raiat.
Provincie.
kedalam
kan
dimasoek

ini,

Dan, pendirian

oleh

ditetapkan

soeatoe perdjandjian antara Sultan dengan
Gouvernement, didalam satoe politiek cont-

ract. Politiek Contract inilah, jang mendjadi soeatoe halangan.

Toean Dr. A. Manapteroes terang mepikirannja:

njatakan

Oetjapan:

radja-radja

—0—
Koerban kemodernan.
Koeli perempoean mati dilanggar auto. Sepandai
koerang
bab
naik kereta angin.
Beberapa hari jang laloe, toeroet chabar

Soematera

masih

dengan

meloepakan

pantjang
oetjapan

bendera Belanda, adalah soeatoe
jang tidak
senang dari pihak

seorang

Tengkoe jang

Radja

merasa

di

Timoer

sebagai

Keizer,

dikoedoeknja
hampir

ter-

dengan

jang disindir itoe.

Sindir-sindiran seroepa
dapati
dalam pergaoelan,
Zelfbestuur ada soekarnja,

Roepanja koeli perempoean itoe, sedjak
jang achir ini, kalau
waktoe
beberapa
pergi dan poelang dari pekerdjaannja, ia

njatakan perasaan tentang Sultan Sultannja.

djadi satoe

tiga Provincies?

Djika anak

mengenderai

dera Belanda.

orang

dengan

bekerdja

lain,

seperti

Mandailing dan Minangkabau,

x

apatber-

Radja-radja tidak akan merasa soeka anak negeri datang. Indonesier,

Bagaimana Indonesiet jang banjak akan

tjampoer tangan, sedang jang berhoeboeng
langsoeng, anak negeri asli, tinggal pangPolitiek Contract soedah sering diro- koe tangan. Kita tidak melihat pergerakan
bah, tetapi tidak dengan sepakat rajat.

Selakoe seorang Tengkoe, jang hidoep

adat beradja-radja, mematinja didalam
njatakan teroes terang, tentang kedoedoekan Sultan-Sultannja sendiri, maka inilah
jang

perasaan

soeatoe

teroes

terang.

perasaan jang teroes terang
Tentang
ini, toean Soangkoepon memberi penja-

hoetan :

Didalam politiek contract, terkandoeng

perkataan-perkataan jang tidak seroepa
dengan wet.
Politiek Contract, berisi perkataanperkataan jang soedah diikrarkan, antara Sultan jang mewakii ke-

ara

beloem berapa

"ketika auto-auto “datang, ia djadi goegoep
barangkali, hingga tidak

sempat

menge-

dan kita lakkan auto jang datang melintas didjalan
ifoe (tentoe dengan tjepatnja poela).

dari negeri disini,

hampir tidak mendengar soeara dari poetera-poetera
sedjati
dari
Soematera
Timoer.
Djika raiat asli itoe, karena perasaannja
jang tldak senang, lari dari daerahnja ke

waktoe ini, jang dinamakan orang kampoeng, baik orang kebanjakannja, baik
Tengkoenja, meskipoen soedah ada jang
beroleh peladjaran baik, hampir toetoep

kesalahan itoe

terdapat

N

Kalau bertjerai Sultan dengan raiat,
"3ultan tentoe binasa, dan raiat binasa
djoega. Oleh sebab itoe kita mesti beroesaha, soepaja Sultan dan raiat djangan bertjerai.

.

Sekian tocan Soangkoepon.
Tatkala

Provincie

Soematera moela-

moela dibitjarakan, Pemerintah mengehen-

daki advies Gouverneur Soematera Timoer, bagaimanakah baiknja kedoedoe-

kan Zelfbestuuritoe, didalam

Provincie.

salah

seorang Gouverneur

f

mengemoekakan pendapatannja, bahwa
sebaik-baiknja Zelfbestuur itoe terdiri

, berhoeboeng

adanja Po-

Contract. Djika
1 itoe
lansoeng dalam Provincie, jang
halangan, jalah contract terse-

Akan

membatalkan contract itoe. — se-

perti' kata

tocan

Soangkoepon — amat

TT

berat setjara moreel, jalah tidak menepati

ng soedali diikrarkan, tetapi tidak kera

beratan,

persetoedi

pihak rana

pihak

anta

Gouvernement.

dibe-
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bahwa

penjakit.

itoe,

jalah akan

Datangnja

da-

Provincie

mengehendaki

wang.

Didalam
raad-raad
itoe, betoel
raiat
boleh berbitjara, tetapi jang sebenarnja,

boekan

socare

Koeriaraad

dan

Kampoeng,

raiat.

Lihatlah

Margaraad,

Kepala

leden

jalah Kepala

Koeriah,

sedang

sogara togan-tocan ini tinggal boengkem
sadja, karena mereka dibawah pengaroeh

Kepala Negeri.
Mereka

djangan

Halaban ke Perlak, dimana soedah

Dari jang kita dengar, kita peroleh ka-

bar,

tangnja

itoe seakan-akan

tidak

berani,

sebab

rap soepaja jang doedoek dalam

—0—

Soedah Diperbaiki

Band Boeroek
Apa

tocan

merasa

senang

dengan

REPARATIE

toean poenja band ?

Djangan berikan oentoek memperbaiki pada jang tiada mengerti.
Bawalah pada kita, dimana kita kerdjakan toeroet peratoeran Europa.

Memperbaiki
Itoelah

dan

Memperbaroei

Spec jaliteit

Band boeroek

Kita.

kita bisa bikin baroe.

Selamanja kita poenja kerdja atas djaminan oleh kita.
7

Tanjalah keterangan!!
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diperbaiki, seperti jang memegang

kekoeasaannja diperbaiki ontwikkelingnja, tentoe barang sesoeatoe dapat dioesahakan, hingga menjenangkan. -

Provincie

ini, boekanlah

padanja.

diri

tengnja

raad-raad djoega, djangan seperti sekarang,
tetapi sesoenggoehnja terdiri dari Wakil
raiat.
Djika Provincie mesti ada djoega, ha-

0000000000000

Djikalau orgaan 7elfbestuur jang seka-

rang

toean-toean,

terdiri

dari orang

ma'loem,

raadnja

memerintah

sadja.Saja harap toean Soangkoepon akan
memadjoekan

hal ini.

Tentang pembahagian

Provincie Soe-

matera, saja tidak setoedjoe didjadikan
satoe, tetapi tiga!
Dan raad-raadnja
terdiri dari wakil sedjati.
Toean

Soangkoepon:

kebangsaan

dan tanah

karena.
laada sebagai moesoehdalam selimoet.
Ia bermaksoed akan memetjah-metjah
golongan-golongan Indonesiers, dimana
sekarang orang dengan bersoesah pajah

akan mempersatoekannja, karena ia ada
mempoenjai

soeara

tjoekoep,

sebagaimana diketahoei

tersebab.:

pers jtoe- das

pai

Ia
barisan

ai

"

bermaksoed

akan

1

3:

Provincie di Fort de Kock, berapa soesah

raiat beroeroesan. Tentang Gemeenteraadgemeenteraad anak negeri, oempama di
Lampoeng dan Tapanoeli, sebenarnja terdiri dari kepala-kepala Anak Negeri. Sesoenggoehnja mereka soedah mendjadi
wakil raiat, tjoema mereka beloem faham

akan memerintah dalam golongannja masing-masing. Wakil-wakil kita dikampoengkampoeng itoe, sebenarnja ber perasaan lama. Tetapi kita mesti memasoekkan

perasaan

sekarang.

Doeloe, sebeloem orang Belanda datang,
ada perbedaan Radja dengan Keradjaan.

bangsanja

sendiri, jaitoe
orang
Alam
Menangkabau,begitoepoen barisan

ini tellectucelen poetera Djawa.
Ada

lebih

jang berteroes

baik seorang

terang

Indonesiers

berdiri dipihak

sana, bantras pada kita dengan mengi-”
barkan bendera jang dipertahankannja,
dari pada
seorang Indonesier jang
mengibarkan bendera ,, NASIONAL",
akan
tetapi
sebenarnja
mendjadi

»MOESOEH“ pergerakan dari bangsa
jang mempoenjai bendera jang dipakai
olehnja

itoe.

Soedah tentoe dengan berkedoedoekan Adi Elberfeld Djamal Oedin di
Pewarta
Deli,
sebagai seorang
moesoeh jang berselimoetkan gatoe soerat kabar nationalistisch, akan mengelaboei pembatjanjadan

membawa

mereka .

kesatoe djoerang jang sangat berbahaja
dan bertentangan dengan tjita-tjita raijat
Indonesia Raja.
Boeat ini manoesia hidoepnja.... ditanggoeng oleh pembatja serta my. jang
ia pakai sebagai selimoetnja.

rangan:

Apa artinja soerat Adi Negoro (Djamal Oedin) itoe, pembatja sendirilah me-

narik keboelatan. Kita tidak akan menoelis

tentang itoe

mengingat coll

kita jang kabarnja sedikit aktor kai
akan mendjabat pekerdjaan hoofdredac-

teur soerat kabar ini.
Kit serahkan pada beliau sendiri
memberi keterangan tentang jang ditoeliskan, diandjoerkannja pada sahabatnja
Parada Harahap itoe.
Seperti toean Kanoen, lebih sedikit ia
berbitjara tentang orang jang akan meng-

mereka dibawah pengaroeh gantikannja, ada lebih baik baginja, demiTentang
pembesar-pembesar, sebenarnja boleh kita kaga Moega kita ari Si mag Deli, lebih
oesahakan merobahnja. Pengaroeh seroeikit
kita
berbitjara tentang tetangga
tentoe mesti

pa itoe, dikota-kota, besar,
kita, lebih djaoeh dari kita toedoehada djoega.
toedoehan jang koerang baik.
Oleh sebab itoe, perkara ini, kita serahKita mesti oesahakan merobahnja, dan
pemerintah tentoe akan beroesaha, tetapi kan kepada kesedaran bangsa Indonesia
teroetama, kita mesti merobah keadaan sendiri, dan kepada pertimbangan oemoem.
kita sendiri.
Adat-adat boleh dirobah, asal sadja deTentang Sumatra akan didjadikan sangan kata moefakat, demikian djoega wet toe atau tiga Provincie, toean Soangkoepon berpendapatan,
merasa lebih
boleh dirobah.
Dengan adanja kelak Provincie itoe, ada-

IA

membantras

intellectueelen

Sekian Oetoesan Soematera.
Tiap-tiap satoe perobahan, ada baik,
rikan concessie kepadanja dengan besluit
Pewarta
Deli, dimana toean Djapergaoelan doenia, seperti Gowvernement tanggal 25 September 1898 ada djahatnja.
| Didalam
mal Oedin kelak akan mendjadi HoofdreToean Djanin tadi berpendapatan, bah- dacteur,
Perhoeboengan dari Pangkalan Beranadanja sekarang, barang siapa jang memengoetipsoeratnja jang bermangkoe
tangan, kelak akan
terkoepas dan ke Halaban soedah dilakoekan dalam wa djika diperboeat satoe Provincie sadja, baoe tidak enak itoe.
soesah oeroesannja.
hidoep-hidoep.
tahoen 1900—1901,
Toean
Kanoen, Hoofdrecteur Pw.
Oempamanja: Lampoeng,
djika iboe Delijang sekarang memboeboehi kete-

00000000000

Tidak keberatan contract itoe dirobah,
asal atas kesoekaan kedoea belahpihak.

dari

kampoeng dibawah pengaroeh Kepala2.
Hendaknja, djika akan mengadakan

Telefoon ke Perlak.
moeloet sahadja.
Dengan besluit Gouvernement soedah
Djika mereka didesak oleh orang da- dibenarkan memasang telefon oentoek
Soeatoe
ment.
radjaan dengan Gouverne
tang. Djika poetera-poetera asli itoe ke- keperloeannja sendiri kepada
Bataafsche
perkataan jang soedah diikrarkan, amat lak hilang lenjap sahadja ditengah-tengah
Petroleum
Mij.
jang
terdiri
di
Amsterdam,
berat merobahnja. Koerang baik menoe- pergaoelan jang soedah ramai didalam
jaitoe bocat perhoeboengan telefoon dari
toet moreel, perkataan jang diikrarkan,| negeri
ini, mereka djangan menjesali Pangkalan Berandan ke Halaban dan dari

merobah politiek contract, tidak dapat.|

pertimbangan

Karena ia hendak
memboeka djalan
kemodernan bagi pihak koeli-koeli perempoean, sekarang ia telah mendjadi
koerbannja.

daerah Gemeente, kira-kira mereka meJang melanggar soedah ditangkap dan
ngehendaki soeatoe perobahan didalam
ditahan. Tetapi kemoedian dilepaskan kemdaerahnja sendiri.
bali, sebab ternjata dalam
pelanggaran
Tetapi, hampir boleh dikatakan, pada

bila tidak ditepati. Oleh sebab itoe, se-| orang datang, tetapi mesti menjesali
perti kehendak toean Dr. Manap, akan| sendiri.

minta

deradjat

airnja.

e

pandai naik kereta @ngin, sebab
baroe
sadja ia beladjar beberapa waktoe memakai kereta angin itoe. Oleh sebab
itoe,

boeat apa?

soeatoe apa

cemoem.

Oa

angin.

Soeara Ramai.

contract?

poean masih djarang sekali jang memakai

kereta

1.

Journalist jang ,dilabrak“
habis-habisan.
Soerat
toean Djamal Oedin—bekal
Malam
tadi, dengan bertempat dige- Hoofdredacteur Pewarta Deli kepada
Boedi Oetomo Medan, telah di- toean Parada Harahap, jang antara lain
doeng
lansoengkan soeatoe pertemoean antara lain berboenji :
Boeat mengalahkan benteng MinangVolksraadslid, toean Soangkoepon dengan
kabausche serta Jaavansche intellectueelenbeberapa banjak Indonesier.
Poekoel 8, vergadering diboeka oleh blok saja rasa perloe sekali serahkan
voorzitter, toean S oeis, dengan oetjapan hoofredactie kepada saja . ...
terima kasih kepada jang berhadir dan ertinja:.tocan Djamal Oedin akan memkepada Boedi Oetomo jang membe- pergoenakan penanja oentoek: mengalahkan benteng kaoem terpeladjar Djawa dan
rikan tempat vergadering.
Minangkabau letter ketjil menoeroet t.
Toean Soangkoepon,
Djamal Oedin menjebabkan Oetoesan
memoelai pembitjaraannja dengan terima Soematera menoelis satoe pagina koekasih kepada comite, jang telah memberi rang sedikit.
kesempatan bitjara.
Antara lain-lain soerat kabar itoe meSemendjak tahoen j.l., pemerintah telah noelis:
berniat akan membagi Soematera menSebagai siangnja matahari, terang dan
djadi 3 Provincie, jalah: Provincie Oetara
njata:
siapa adanja itoe Adi Neterdiri dari Soematera Timoer, Tapanoeli
goro
jang mengakoe
scorang
dan Riouw, sedang Atjeh berdiri diloear.
journalist
nasionalist.
Kedoea Provincie Minangkabau, dan
Tidak lain: seorang penghianat
ketiga Provincie Soematera Selatan, jang
terhadap
kepada
tjita-tjita
terdiri dari Djambi, Palembang, BenkoeIndonesiers.
len dan Lampoeng.
.
Seorang jang sangat berbaKemoedian uatang poela maksoed akan
haja terhadap pada
pergaoemendjadikan Soematera satoe
Provincie
lan oemoem diantara pendoesadja.
doek
Indonesia, jang sedang
Saja datang akan menanjakan pikiran
bertjita-tjita
akan mengangkat
toean-toean, apakah
jang sebaik-baiknja,
politiek

ketempat . pe- apakah wakil-wakil itoe
akan
terdiri
dimasa ini masih boleh dikata dari wakil satoe-satoe loerah, atau wakil2
kerdjaan,
soeatoe kemodernan, karena koeli perem- bevolkingsgroep, atau lainnja,
boeat pergi dan poslang

Landschapsraad, tidak dapat sedja- rasa perasaan jang tidak senang itoe, raiat
jang tidak asli, lebih djelas: Indonesier tidak
djar dengan Pruvinciealeraad. Radjadapat
berboeat soeatoe apa.
Radja di Soematera Timoer, masih meJang
bersangkoet langsoeng dengan
merasa sebagai satoe Keizer, dengan
jang soedah diikrar£
ben.
ang
loepakan dikoecoeknja terpantj

ke

Bagaimana dengan zelfbestuur dan

Jang akan doedoek didalam Provinciealeraad, jalah wakil-wakil
pendoedoek.
kereta angin. Seorang koeli
Tentang wakil-wakil itoe,
akan saja

negeri asli sendiri, jang me- contract perempoean memakai kereta angin

de la MAR Azn, Voorburgwal — Amsterdam.
Balei — Asahan.

Tahoen

ini, sering kita S.. Post, seorang koeli perempoean dikehingga barang boen Hengelo waktoe poelang dari pekerTentang
sesogatoe
menoendjoekkan,
bahwa
anak ne- djaan dengan mengenderai kereta angin, satoe atau 3 rpovincie.
politiek
dengan
lebih-lebih berhoeboeng
Djika kelak datang Bestuur Provincie,
Contract. Tetapi, apakah politiek cont- geri di Soematera Timoer, mengandoeng soedah dilanggar auto menjebabkan kema- anak negeri akan beroleh hak akan toesoeatoe perasaan jang tidak senang.
tiannja.
ract itoetidak dapat dirobah ?.
roet memerintah disini dalam keperloean
Dan perasaan jang tidaksenang ini, ba-

Berhoeboeng dengan pewbitjaraant. Dr. njak tersimpoel didalam
perkataan jang
A. Manap, toean Tengkoe Roelammoehiid soedah diikrarkan, jang menoeroet toean
din, selakoe seorang poetera disini, me- Soangkoepon soesah merobahnja.

DELI"
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|

dibagi

atau

ten-

contract mendjadi
- halangan.

kita moeatkan verslag pembitjaraan toean

tadi,
jang

Radja

djoega.

poela

Ini, tidak akan kedjadian, djika jang
dikatakan oleh Tengkoe Roelamaaniddin
boleh kita
Uajair
jai,-bahwa- Radar?)
YRadja fid Ba anmergsa soeka
Petioat "kabar kota hari ini, bekerdja dengan orang lain,

Politiek

,

idjah 1348.
Seematera

menarik satoe

Gouvernement

djika

Zoel'h

28

27 Mei

Selasa

pertama.

(Ini hari diterbitkan 2 lembar.)

Hadji Moehd. Nasir, No. 69 Handeli

advertentie:

Pembajaran lebih doeloe.

. Advertentie-Bure'andjongA.
eitakantoor De Globe” Singel 95 Amsterdam
Tinggi — Deli. Mochd. Idris Harahap — Tapanoelistrani

“Bangkattanw

ar.”

Bajaran

Pari 1 sampai 5 “baris F1.50 Sekali mocat sekoerangkocrangnja f 1.50. Berlangganan boleh berdamai.

Telegram adres: .SINARDELI"

1174

Telefoon No.

Medan.

.

AZIZ

gir, B. R. Sodjocangon.

(Blectrische Drukkerij & Uitgevers Mij.

'1i ketjoeali hari jang dimoeliakan oleh: N.

Diterbitkan setiap

Direoteur:
ABDUL

baik Srematera dibagi djadi 3 Provincie,

lah soeatoe djalan oentoek mentjari pero- jaitoe beralasan kepada perbedaan pendoedgek, dan perbedaan economie.
bahan.

P

ToeanKanoen: » Provincieelsraad,
terbit adalah segempama ataproemah jang men-

jujun kita hanja mempoenjai satoe Pro-

4incie, didalam raad, kelak akan
H
"akan

jong. Orang Djambi oempamanja,
memerloekan sadja keperloeannja,
membelangkangkan keperloean gewest lain, karena kekoerangan pengetahoeannja tentang keadaan daerah jang lain.
Dengan ringkas dapat diseboetkan: keadaan
Soematera
Timoer jang penoeh
oleh orang asing, djaoeh beda kepentingannja dengan Palembang jang kekajaannja tergenggam dalam tangan negeri.
Djadi djika Soematera didjadikan satoe
Provincie sadja, achirnja kita didalam raad

djadi tiang, jalah raad2, Oleh sebab itoe,
lebih doeloe tentang
perloe dipikirkan
raad-raad.
Di
Djawa moedah sadja mendirikan
Provincie, sebab disana soedah ada Regentschap, djadi moedah sadja mengadakan
Regentschap.

Malaka

ke

boeka.
Djambi baik dimasoekkan kedalam Palembang.
Pembitjara mengehendaki soeatoe perhoeboengan antara raad-raad negeri jang
ada sekarang dengan Provinciealeraad
jang akan didirikan itoe.
Pembitjara

menanjakan

tentang atoeran

apakah

Soe-

mempoenjai

perhoe-

boengan dengan Provinciealeraad.

Soeatoe perkataan jang soedah diikrar-

kan, amat berat akan merobahnja.
rang baik,

menoeroet

moreel,

jang diikrarkan, bila tidak

Manap, akan merobah politiek
tidak dapat.

contract,

tapi, dari
maksoed

pemerintah

sendiri.

Toean Soeangkoepon:
itoe saja setoedjoe.

Kalau sekarang

Toean

politiek contractitoe tidak

Soangkoepon:

tidak keberatan

ini jang sekarang

vincie,

3 Provincie. Te-

pihak pemerintah
akan mengadakan

soedah ada
satoe Pro-

saja pikir ini akan djadi.

Kalau dipikir, satoe Provincie ada baiknja, karena disini kita lihat persatoean.
Saja pikir, orang Lampoeng oempamanja,

tidak

akan sampai

hati sadja membela-

kangkan kepentingan pihak lain.
Kita djoega ada mempoenjai volksraad,
dimana dapat diatoer keperloean seloe-

roeh Indonesia.
Demikianlah, djika oempamanja Soema-

tera didjadikan 3 Perovincie, apakah tidak
memberatkan

belandja?

Toean Soangkoepon
terangan:

kita boekan

memberi ke-

bermaksoed akan

membagi bangsa kita.
'Tiap-tiap golongan bangsa itoe, ada
mempoenjai keadaan dan kemaoean masing-maSing.

Maka, golongan-golongan jang mempoenjai satoe kemaoean,
kita satoekan

mereka, dan retjok djadi hilang.
Oentoek pendidikan pemerintahan, ada
baiknja daerah-daerah itoe kita bagi, dimana memoedahkan pekerdjaan.
Toean
Mangaradja
Ihoetan:
perbedaan sesoeatoe golongan seperti Soe-

matera,
baikpoen mendjadi alasan akan
pembahagian.
Bila kita bagi2 dengan alasan perbeda-

an, sesoeatoe gewest jang sekarang sadja,
berapa banjak
perbedaannja. Djika perboeatan inikita beranikan, kelak tiap2 golongan
itoe masing2 akan nieminta djadi

pemisahan Pengadilan, soepaja

Toean Soangko
rangan dengan soerat,

On

koepon. Tentang
dihiraukan.
Djika

akan

.

belandja,

Poekoel 10 liwat tc

djoega

satoe

perti Gewestelijkeraad, jang akan mengoe

biasa

dan

model dan

soetera

pakai

berwarna,

sendiri.

bermatjam

Ditanggoeng barang bagoes harga melawan.
Pesanan dengan Rembours boleh dikirimkan.

boekti, bahwa kambing itoe, ada kepoe-

La
golongan .Voor Indier,

Bahadoer,

:

luitenant

Voor

pangkan di Vrouwen Hospitaal.

njaannja, Siti menerangkan tentang permainan2 jang
telah diadjarkannja kepada kambing itoe.
Dihadapan hakim ditjobakan, dan ber-

.
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ketaledoran soepirnja
djadi ketjelakaan.
Meskipoen

menjebabkan

begitoe,

ter-

sekembalinja dari

Hospitaal dengan kepala berverband, ia
singgah djoega dikeramat jang terseboet,
boekti.
ditempat mana orang soedah ramai me—0—
nantinja. la menerangkan, terdjadinja keMaling lapar.
tjelakaan 'ini, boekan -karena kesalahan,
Kemarin siang poekoel sebelas di Kam- soepirnja, tetapi adalah karena kesalahanpoeng Soekaramai kedengaran soeara te- nja sendiri, sebab soedah djandji bohong
riakan. "
sama Datoek Keramat.
Dahoeloe ia ada
Diseboeah roemah kampoeng disitoe, berniat, kalau perniagaannja madjoe dan
roepanja telah dimasoeki pentjoeri.
beroentoeng, ia akan mengadakan makan
Pentjoeri ini

seorang Indonesier

Mi-

besar dikeramat dengan memotong seekor
tetapi sekarang ia memotong
lihatnja roemah itoe ta' ada orangnja, ia tjoema 2ekor kambing sadja, djadi karepoen masoek dari moekateroes kekamar. na itoe katanja Datoek
Keramat soedah

kira-kira se- nangkabauberpakaian sebagai cranie. Di- kerbau,

Doedoeknja perkara ini,
bagai berikoet:
Beberapa boelan jang laloe, seorang
toekang kereta lemboe di Namoe Oekuer

Seorang perempoean tengah masak di- marah sehingga ia dapat bahaja. Ketika
itoe djoega ia berdjandji, bila ia soedah
kawin dengan seorang anak perempoean
semboeh nanti akan diadakan lagi makan
oemoer Il tahden di Poeloe Brajan.
besar memotong kerbau ditempat itoe.
Soedah, biasa bagi orang Hindoe, kaBegitoe kepertjajaan orang Tionghoa itoe
win dengan perempoean dibawah oemoer
kepada keramat-keramat.
tetapi menoeroet sepandjang adat, tidak
boleh tjampoer seroemah kalau beloem minta makan !"
perempocan itoe akil balig. 'Peratoeran Karenatakoet, perempoean ini mendjerit.
Sipentjoeri
adat ini soedah berlakoe dari beberapa Orang berdatangan kesitoe.
ramai-ramai
dipoekoeli,
hinggaia
minta
djaman dahoeloe, tetapi sekarang banjak
jang tidak memperdoelikan. Dengan be- tolong. Oentoenglah datang seorang opV.O.P. contra Horas2—1.
berapa djalan tipoe perempoean jang be- pas Radja melerainja, dan pentjoeri ini
Oentoek pertandingan Competitie 1e.
loem tjoekoep oemoer itoe ditjampoerkan poen diiring kekaantoor politie.
kl. Minggoe kemarin doeloe diperdjoe—0—
djoega dengan soeaminja.
angkan antara V.O.P. dengan Horas jang
Begitoelah perkara terseboet diatas, ki- Politie ronda jang mendjoempai majat berachir 2—1
oentoek kemenangan V.
ajahnja ditengah djalan.
O.P.
ta-kira penghabisan boclan April baroe
Kemarin malam kira-kira poekoel delaini, silaki-laki minta datang isterinja jang
V.O.P. jang doeloenja tjoema terdiri
pan
di Sei. Kerahstraat orang telah riboet, dari pemoeda-pemoeda asal dari Amboina,
masih dibawah oemoer itoe menengok
dianja ke Nama Oekoer, sebab katanja melihat majat seorang manoesia didalam sekarang soedah ditjampoeri oleh Indonesia dari segala kepoelauan.
orang toeanja sakit keras. Oleh familie parit.
Orang ini datangnja dari Soenggal, dan
—0—
Siperempoean disoeroeh bawalah anaknja
Chineesch Sport II contra Horas II.
keroemah menantoenja di Nama Oekoer. datang ke Medan, oentoek berdjoempa
Sabtoe jang laloe boeat competitie 2e.
Disana tidak ada kelihatan orang jang dengan anaknja. Ia tidak tahoe dimana
sakit.

Sebaliknja

siperempoean

dipaksa

dapoer, terlihat olehnja seorang jang ta"
dikenalnja hendak masoek
kekamar. Ia
poen teroes bertanja: ,,maoe apa bang !"
Sipentjoeri menjahoet, sambil
memegang peroetnja: ,,saja kak lapar, maoe

anaknja tinggal. Sesoedah bersoesah pajah

diperdjocangkan lagi antara Horas

II de-

Chabar Kawat.

ti orang Mandailing dan
kabau.

orang

Minang-

Banjak raiat Zelfbestuur lari kedalam
Gemeente. Pengadilan Kerapatanada mem.

beberaparoepa

permainan

seorang ahli mengadjar

sebagaimana

binatang circus

memberi peladjaran kepada kambing itoe

potong kambing di Medan

DARI PEROAOELAN.
Beberapa tahoen laloe, Kalau kelihatan dikotakota di Indonesia perempoean-perempocan berke-

poela

roemahnja

ini, jang keberdekatan

dengan Siti jang poenja kambing.
Melihat kambing itoe digiring oleh
toekang potong kambing, laloe Siti menegoer, bahwa

itoelah

kambingnja

jang

atas garam.

Beberapa
Perdagangan

hari j. I., didjalan antara
Bombay, 25 Mei. Seratoes orang vrijdan Perlanaan, pada pem- willigers mendjoba merampas pemi

belokan dekat K.M.

pelanggaran 2 bocah

166, soedah terdjadi

Poeloeh.

hingga

baja pendek dan pakai saroeng (kain pandjang) hakim
dengan menaiki speda, dikatakan ,.djang gal"

pemasakan garam di Wadala. Setengah”

se- nja soedah ditangkap, Penonton moelai
bocah diantaranja djatoeh kedalam parit bergerak, dimana politie menghalaworang
dan beroleh banjak keroesakan, sedang banjak
itoe dengan
tongkat-tongkat.
jang sebocah lagi keroesakannja tidak Tigabelas orang mendapat loeka diantaranja seorang tentera brigade Politie jg.
seberapa.
Dalam ketjelakaan ini, 2 orang Tiong- kena lempar dengan batoe.
Bombay, 25 Mei.Sekarang ada.
hoa beroleh loeka-loeka dibahagian ke115
palanja kena petjahan katja, dan ketika orang jang ditangkap berh:
deitoe djoega teroes dibawa ke Hospitaal ngan penjerangan atas depot
garam di
Lima

auto,

Soepir dan lain-lain

pe- Wadala. Tiga poeloeh lima

noempangnja terhindar dari bahaja.
Kira-kira 15 orang lid H. W. Moehammadijah Perdagangan bersegera datang
ketempat ketjelakaan ini dan menolong

mengelocarkan
auto itoe dari dalam
parit.
Seorang diantara jang loeka itoe, tauke

kedai merk Chin Seng di Perdagangan
(jang poeuja auto), jang pada hari itoe
ia hendak pergi kekeramat Pandan, kira-

hilang itoe. Perkara itoe sampai ketangan
dan sipentjoeri dihoekoem oleh kira 3 K.M, dari Perdagangan, akan mem'Tentang Zelfbestuur, ada soekarnja, pada pemandangan
Landraad jang bersidang hari ini dengan bajar niatnja dengan mengadakan makan
lebih-lebih berhoeboeng dengan politik
Sekarang perempoean koeli contract keboen s0e- 4 boelan pendjara. Kambing dikembalikan besar. Tetapi malang baginja, dipertecontract. Tetapi, apakah politiek contract dah moelai beladjat naik speda apabila pergi ke Ta
Siti,
ngahan djalan ketika motornja hendak
2
tempat pekerdjaannja
bih djaoeh dikabarkan, ketika hakim berselisih dengan sebogah auto jang
itoe tidak dapat dioebah!
roeskan daerah-daerahnja

Tasch njonja- njonja

boenga-boenga.

1 Socis dengan bertanja kepada Siti, apakah tanda-tanda
dateng dari T. Balai, boleh djadi karena
Ioetoep vergade-

pada magistraat tentang satoe perkawinan bangsa Voor Indier jang soedah
berlakoe dibawah oemoer, sehingga perempoean itoe soedah mendapat keroesakan, jang sekarang terpaksa ditom-

betoelan
didjadikan

Persediain besar dari bermatjam roepa Kaplampoe dari
Soetera, Kemedja soetera-, selimoet roepa-roepa, Pajoeng-pajoeng
soetera dan kertas, Selendang soetera, Beloedroe, soetera djaoese,
soetera gaboes, segala roepa tjita Europa dari Benang Sering

kete-

—0—
Perkawinan dibawah oemoer.

Tengkoe

Hindoestraat No. 25

MEDAN

Ima.

oetjapan terima kasih "'
ring.

Dalam
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Hau dengan sega-

la senang hati akan

«

No.

L. H.

BOMBAY

tinggal disana bersama soeaminja. Dalam sehari-harian itoe mentjari sianak, ia pergi ngan Chin. Sport Il, jang berachir 4—1
politie, bertanjakan dimana boeat keoentoengan Chin. Sport.
pada itoelah terdjadi perboeatan jang me- kekantoor
anaknja
itoe.
Karena anaknja itoe seorang
Hem
klassel dan Il Chn, Sport
njebabkan anak perempoean itoe roesak.
politie.
Disini
ia dapat keterangan, bahwa djempol, lihat stand competitie jang
| -Ketika orang toca perempoean tahoe,
kita
Toean Alfons: tidak perdoeli
apa Ia pergi kesana melihataja, tdtapi bermoe- orang jang ditjarinja itoe, pada , nialam moeat dibawah ini:
pemerintah maoe mendjadikan Soemate- la,ia tidak diizinkaffsbertemoe dengan terseboet djaga di Sei: Kerahstraat.
Seketika itoe djoega ia tinggalkan kanra 50 Provincie, jang kita maoe: hak raiat anaknja, laloe iapoen poelang ketempattoor
Politie itoe, dan menoedjoe ke Sei:
djangan dilenjapkan.
nja di Titipapan. Kedoea kalinja ia perKerahstraat.
Malang jang tidak dapat diTentang tanah-tanah, pembitjara me- gi, baroelah dapat dibawanja anaknjaitoe
rasa, amat menjoesahkan raiat. Ada ta- poelang dengan keadaan sakit dan sam- ktolak adjal maoet, telah datang, orang ini
nah-tanah jang berpoeloeh tahoen tidak pai di Medan
diadoekannja halnja itoe dengan tiba-tiba rebah ketanah laloe ber- INDIA.
diboeka, tetapi karena soedah kepoenja- kepada toean Luitenan Voor Indier di- goeling kedalam parit di Sei: Kerahstraat
Gerakan Gandhi.
itoe, dan disitoe poelalah ia meninggalnja.
an kapitalisten, tidak dapat dipakai oleh sini.
Keadaan
di
ShoSeorang jang laloe lintas melihat seorang
raiat.
Oleh luitenant serahkan halnja kepada
lapur.
Diminta, soepaja bila menjamboeng magistraat,dan dengan sebentar itoe djoe- majat, didalam parit, dengan tidak meSholapur, 24 Mei. Soedah dima'loemconcessie contract jang kedoea, soepaja ga Sianak
dibawa keroemah sakit perem- noenggoe lebih lama, teroes memberi ta- kan, bahwa oendang2 peratoeran perang
hoe kepada politie.
sebahagian tanah itoe diberikan kepada poean dikota ini boeat dirawat.
Seorang Politie jang berbetoelan wak- pada minggoe dihadap ini akan diharaiat, dan tempo contract diperpendek.
Sementara itoe politie poen mentjahari
poeskan. Patroli dari Politie dan Militair
soeami
jang doerdjanaitoe tetapi sampai toe djaga pada djalanan terseboet, |da- tetap siang dan malam berdjaga,
kiranja majat
Toean Soangkoepon: Pemerintah sekarang beloem dapat ditangkap. Konon targ melihat hal itoe.
Politie j. mengatjau,
soeka sama-sama bekerdja dengan anak ia soedah lebih dahoeloe melarikan diri itoe majat orang toeanja, Seketika itoe
Calcutta,
24 Mei. Berhoeboeng denegeri.
djoca ia menangis, ma'aloemlah soeatoe
ketanah Seberang.
ngan
kabar
pentingtentang
hoeroe hara
Tentang tanah. Ada atoeran, bahwa
Berat doegaan, perkawinan anak2 diba- kemalangan jang diloear tahoenja. Ia mem- jang hebat di Patna (Bangalen) itoe dan
djika tanah -tanah itoe bergoena oentoek wah oemoer ini terdjadi kebanjakan ber- beri tahoe kepolitiepost Esplanade. Politie2
raiat, tidak boleh diberikan kepada bang- hoeboeng dengan tjara pendjoealan anak2 jang djaga di gardoe itoe, segera menarik pendoerhakaan dari politie2 India, maka
sa asing.
tandoe, dan menjorong kereta itoe, ke hari ini diterima kabar, bahwa 20 orang
perempoean.
Jang akan mempertimbangkan ini, jalah Tentoe 'jang berwadjib akan lebih me- Sei: Kerahstraat, dimana majat terseboet agent Politie soedah ditangkap.
Kemoedian sesoedah mereka memberisoeatoe commissie. Sekarang commissie ini ngawasi
perkara2 seroepa ini. Atau baik masih terhantar.
kan
djaminan, laloe dilepaskan dengan perperloe dididik oentoek insjaf tentang ke- djoega diadakan satoe peratoeran j. me
Setelah kereta itoe sampai, pada temdjandjian bahwa mereka mesti tinggal diperloean raiat.
pat
terseboet,
majat
diangkat
ke
kereta,
larang melakoekan perkawinan dibawah
laloe dibawa keroemah sakit benteng. Se- tangsi Politie.
oemoer.
Patel dihoekoem.
pandjang pemereksaan Dokter, orang ini
Tengkoe Roelam:
Landschapsraad,
—0—
Dharasana,
25 Mei. Ambalal Patel jang
tidak dapat sedjadjar dengan Provinciepenjakitnja, ialah djantoengnja tidak berditangkap
disini
berhoeboeng dengan camgerak.
aleraad.
Kambing Siti jang terpeladjar
pagne garam dalam groep pertama jang
—0—
Radja-Radja di Soematera Timoer, ma(gedresseerd).
banjaknja 21 orang dari bahagian jang
sih merasa, sebagai satoe Keizer, dengan
Kira2
seboelanjang
laloe,
seekor
kam225 orang vrijwilligers itoe soedah dihoeKarena disoempahi Datoek
meloepakan dikoedoeknja terpantjang benbing
kepoenjaan
seorang
nama
Siti
dikota
koem satoe boelan dengan hoekoeman
dera Belanda.
Keramat.
keras. Ianja ditangkap sebab perampasan
Radja-radja tidak akan merasa soeka ini, hilang ditjoeri oleh seorang Indonesier
Djawa
tinggal
dikampoeng
Paja
Pasir.
garam tanggal 16 Mei baroe ini.
bekerdja dengan orang
lain,
seperMotor berlanggar.
Kambing ini sedjak dari ketjil diadjarnja
Perampasan
baroe

tidak perloe

Provincie, pembitjara merasa perloe diadakan raad-raad dibawah Provincie, se-

Telefoon

mema'loem-

memberi

lapandai angkat kaki sebelah moeka
poenjai 4 randjau, ialah: adat, agama,
bneat
kasih tabik, bila2 sadja disoeroeh
wet dan kebiasaan.
oleh
toeannja.
Djika dikasih makanan, ia
Toean Soangkoepon: memberikePolitiek contract soedah sering dirodisoeroeh
lebih
doeloe berteloet memberi
terangan dengan berdasar kepadapendi- bah, tetapi tidak sepakat dengan raiat.
hormat
kepada
toeannja,
iapoen teroes toendikan, jalah : moerid jang banjakitoe, leHarap toean Soangkoepon akan mebih baik dibagi2 mendjadi beberapa koem- njampaikan kepada volksraad, soepaja doek berteloet.
Banjak lagi kepandaian2 lain jang soepoelan.
perobahan politiek Contract j.a.d., harap
dah diadjarkan Siti kepada kambingnja.
Demikian djoega hal pendidikan peme- dengan sepakat raiat.
Sebab itoe boekan main sajangnja keparintahan seperti adanja Soematera pada
masa ini.
Toean Soangkoepon: kalau bertje- da kambing itoe.
Oleh
pentjoeri
kambing
tadi,
didjoeal
rai Sultan dengan raiat, Sultan tentoe
Toean Dr. A. Manap:
merasa fasal binasa, dan raiat binasa djoega oleh sebab kambing itoe kepada seorang Benggali
ini soeatoe fasal jang soelit, dan merasa itoe, kita mesti beroesaha soepaja raiat toekang roti di Paja Pasir, dan olehnja
setoedjoe dengan pendapatan toean Soang- dan Radja djangan bertjerai.
didjogal poela kepada seorang toekang

satoe Provincie.

Eigenaar:

4

Tentang mempengaroehi pemilih,djangan Indiers dikota ini memberi tahoekan ke-

kedoea pihak. Djikalau orgaan zelfbestuur
diperbaiki, seperti jang meberhoeboeng dengan adat. Dan adat, megang kekoeasaannja diperbaiki ontwikdjika tiada bersetoedjoe dengan pikiran kelingnja, tentoe barang sesoeatoe dapat
kita, boleh dirobah.
dioesahakan hingga menjenangkan.

nja oeroesan, sebaiknja

tah, orang

kan, djika ada jang hei

ditepati. Oleh

contract itoe dirobah, asal ataskesoekaan

Toean
Mangaradja
Ihoetan:
berpendapatan, bahwa oentoek moedah-

'entang

sebab itoe,seperti kehendak toean Dr. A.

memilih

perkara

Baroe boeka TOKO

jang

djangan
lansoeng dalam tangan Sultan,
sekarang sedang dibitjarakan oleh peme-

Koe-

sesoeai dengan Zaman, baik dirobah.

Soangkoepon:

itoe kita minta ke
Jang tjakap.

perkataan

Kepala Kampoeng, tetapi oleh raiat.
Raad-raad jang terdiri dari wakil - wakil raiat ini, akan memilih onderafdeelingsraad, dan onderafdeelingsraad boleh akan
Toean

n.orang

Toean Mr. Bollen: saja telah mendengar segala perdebatan,
tetapi saja telah
perloe didirikan mempoenjai pendirian, bahwa lebih baik
Soematera ini didjadikan satoe Provincie.
:

ToeanI sm ail, merasa bahwa raad-raad
Toean M. Said Ibr:
Zelfbestuur
negeri sekarang seperti di Soematera Barat oentoek raiat, dan Gouvernement oentoek
dan Tapanoeli: tidak baik. Pemilihan2 hen- raiat. Politiek contract itoe, diadakan soedaknja djangan dilakoekan oleh Kepala- dah semendjak beberapa tahoen lamanja.

Provinciealeraad.

mel

Provincie, selamnja tidak akan banjak be-

materal Provincie atau 3.
Toean Kanoen apakah tidak baik
Tentang Zelfbestuur, kira-kira
akan
kalau
onder Districtshoofd atau Districtstetap djoega seperti sekarang, dengan tihoofd
ditentoekan tidak boleh mendjadi
dak merobah politiek contract.
anggota
raad.
Dengan demikian, Zelfbestuur akan berdiri sendiri, tetapi

atoeran,

danja,
tetapi jang perloe: tjara bekerdja
jang sebaik-baiknja.

dipengaroehi, hingga boekan wapemilihan jang akan diatoer kelak: di sampai
kil
jang
sedjati doedoek dalam raad-raad,
Minangkabau, apakah Penghoeloe-Peng—
inilah
jang mesti kita oesahakan, men?
hoeloe sadja berhak djadi pemilih
didik raiat kita. Hingga, raad kelak betoel
Tocan Soangkoepon memberi keta- betoel memberi kesempatan oentoek metapan, bahwa tentang pemilih, tentoe lahirkan critiek.
Regenschapsraad di Krawang, memberi
raiat jang berhak, karena hal ini, hal
soeatoe
tjonto jang tidak baik, dimana
raiat.
Hanja sekarang jang mendjadi pertim- didalam raad itoe doedoek Districtshoofdbangan: apakah pemilih itoe
lansoeng en: djadi bagaimana erang jang memedari raiat atau tidak, atau menoeroet adat. rintah, doedoek didalam raad pemerinIni bergantoeng kepada permoefakatan tahan, oentoek mengeritiek pekerdjaan,
kita. Jang perloe sekarang:

in

mendjalankan atoeran itoe. Dan, oleh seba

pendirian Soematera 3atau 1 rentah.

entang

entang Zelfbestuur,
Landschapsraad.
Provincie akan bertempoer sadja, dan pekerdjaan jang perloe djadi tertinggal.
ToeanSoangkoepon: didalam politiek contract, terkandoeng perkataanToean
AhmadMarzoeki: setoe- perkataan jang tidak seroepa dengan wet.
djoe dengan 3 Provincie, tetapi djika MiPolitiek contract, berisi perkataannangkabau “ berdiri sendiri, amat sempit perkataan jang soedah
diikdan miskin. Lebih baik disatoekan dengan rarkan, antara Sultan 'jang
mewakili
djoega soepaja djalan
Kwantandistricten
keradjaan dengan Gouvernement.
djadi terdari Minangkabau

Tegtang pengadilan "@#lfbestuur, boleh
ada boeroekn|
Ipi djangan di-

orang

loeka,

diantara mana seorang Politie. Tanda
tatkala dimoelai berangkat, maka
pasoekan itoe tatkala tiba diatas poentjak

goenoeng dikasih tanda dengan
bendera kepada politie.

NEGERI

bendera-

BELANDA.

(Aneta Radio),
Van Dijk mendjadi djoeroe terbang...

Den Haag, 25 Mei. Koninklijke

vaart Mij. menerangkan bahwa Van

seorang dari bekas djoeroe terbang.
jang soedah lima tahoendengan

geri.

:

.oeroesan penerbangan

an

"

Luchts

Calcuttastraat No. 10

ling-afdeeling oentoek memoetoeskan per-

Telefoon No. 1324

MEDAN

aa --

hoeboengan dengan L. de Visser, sehing.
ka, apabila voorstel-itoe diterima, maka

ijnkoop akan meninggalkan lapangan
politiek.
Merajakan Wereld bibliotheek.
Amsterdam, 25 Mei. Pada waktoe melakoekan Zilveren Jubilium dari Wereldbibliotheek, maka directeur toean L. Simons menerima medaille perak dari kota Amsterdam.
-

Mempersewakan

auto-auto jang masih -baroe dengan sewa pantas.

Didjalankan oleh chauffeur jang boleh dipertjaja dan selamanja pakai systeem ,,hati-hati"'.
Fasal

sewa

boleh

berdamei,

Menoenggoe

Kaatsheuven,

25 Mei.

dari

Malam

tocan

ini,

Zacht

menjenangkan

fa-

hati.

dengan hormat,

AUTOVERHUURDERIJ

Fibriek sepatoe terbakar,

briek sepatoe

ditanggoeng

MACHMOEL

Ss

p.p. H. HASIJM.

soedah

habis terbakar. Keroegian ditaksir 3 ton
ditanggoeng oleh assurantie.

Berhoeboeng dengan hal bahwa baharoe ini soedah djoega kedjadian kebakaran jang soedah dapat dipadamkan, ma-

ka didoega kebakaran ini ada dilakoekan

TOKO

orang dengan sengadja.

dan

seboeah

lagi

Menjediakan segala

selamat

dengan

tidak
|

Boleh

109

sedia

oeang.

Keoentoengan

toekar

tiotiok
be sar

mb
INI

MALAM

INI

film FOX

besar

ALL TALKING

PICTURE

SPEAK
dengan

:

1930

Stand

Didahoeloei

Djoemat - 27 JUNI 1930 - poekoel 3 sore.

HET

Made

Baroe”

Satoe

GO

Medan's

Warenhuis

Huttenbachstraat 29

MEDAN

40000

Gn
SEPATOE

No. 79

—

berdiri moelai

Selamanya

M. Noerdin

Tel.

663

Medan.

menjediakan sepatoe-sepatoe

Segala

matjan

potongon

jang

terbikin

dari koelit Europa kita bisa terima.

P. Minding

Chasiatnja

37
—h————

”

hati.

dalam

4

bagian

film

jang

amat
film

ramai dan loetjoe
bitjara
11 bagian

Toean

hendak

SAROENG
Hanja

SAMARINDA
pada:

V.

G.

dan BOEGIS

jang toelen?! IM
JANG

KESEGARAN

TOELEN.

bisa

BOORHAN

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

Hamzah Tamboesai
Medan

MENGELOEARKANNJA

PEPERMENT

saroeng jang

PEPERMENT

wang

besar, namanja:

»BATAVIASCHE KINDERZIEKENHUIS”

Saroeng

Besarnja f 2000.000.—
Prijs
- prijs diatoer
sebagaimana

Tariknja

.
lot-lot

Soepaja toean-toean tertentoe dapat lot dengan harga tidak naik,

baiklah hari ini djoega kirim
.Spoed Postwissel f11.35 oentoek
pembeli

Iot terseboet, kepada :

M. K. KASIMAN
“Batikhandel « &
Lotendebitant,
bjalan Djaparis 197

Af 10-f

Medan.

Boeat didjoeal lagi:
Saroeng seperti diatas djoega no. 1: perkodi
f 250.- f 300.- f 500.- danf 600.-

Boegis

15.-

Terdjoeal diantero toko
provisien

f 180.- f 200.-

jang ternama.

en dranken

Terbikin oleh :

H.K.

MULFORD

&

- NEW
COMPANY

Alleenvertegenw:

TOKO

boeat djoeal lagi: Roepanja hitam atau oemoe,

AUW

perkodi: f 65.- f 170.- f 200.- f 250.- f 400.- dan f 600.-

Kita menoenggoe pesanan pertjobaan jang lekas dan diminta djangan loepa

PIT

SENG-MEDAN

Weltevreden Telf.I

||

..

Soerabaja

AN

YORK.

N. O. 1. :

Bykantooren :

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

Langganan SETIA harga dan pembajaran boleh berdamai

haloes.

Bisa dapat djoega didalam wangian Rose, Violet en
Chocolade.

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

Saroeng

1007,

dari pembikinan dan kwaliteit jang paling

f 20- f 27.50 dan f 35.—

biasa.

sebegitoe lekas
terdjoeal habis.

Harga boeat pakain:

Samarinda dari soetera Shanghai no. 1

,,MULFORD”

TERTANGGOENG

pada pe-

mandangan, m.moeroet kesoekaan didjaman sekarang 5 kleurnja
bermatjam roepa seperti: hitam, copy, blauw, oemoe, hidjau,
gandaria, chocolade, poetih dan lain-lain.

La

Lotery

pantas dan memaniskan

,MULFORD"

lam perasaan seger.

seteroesnja.

betery Baroe & Lotnja soedah sedia!

pe-

Begitoe djoega, diwaktoe sehabis makan, kaloe pake
bisa dapat banjak banPeperment ,M ULFORD”,
toean atau kesenangan bagi hantjoeran makanan.lainnja, poen membikin moeloet toean, selamanja dida-

Pesanan dikirim rembours dan bajar sendiri

Tjoraknja teratoer dengan

didalam

lantas ambil.

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

jang

terdapat

BAROE

kerdjaan kantoor atau didalam perdjalanan, kaloe orang

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

pada :

Emmastraat No. 52

membeli SAROENG

dapat

10 matjam.

Beli banjak boleh berdamai

pada

ci

BER-AOESAN LAGI
dan soeatoe

Harganja tjoema f1.-

dan

J

| Dan menerima pesanan dari loear kota.

s

Medan

Lu

Gan

1888 — 1930.

Ko

11 bagian

Soengei Mati No. 111

Pesanlah

12
saman?

Gan

tjap : KAPAL TERBANG
Keloearan :

Telefoon No. 20

jang soedah siap dan menerima tempahan.

York,

menarik

film .bitjara

Semoeanja

itoe ?

»Anggoer beat"

New

SEDIA

DIPLOMATS

in Indonesier sedjati
apa

di

sangat

jang

oleh

THE

BESTUUR.

»Pendapatan

film

Satoe

kedjadian

toelen

SELAMANJA

Henry B. Wathall

sateo pemandangan besar diwaktce malam,
dan
djoega kita dapat dengar dari
segala hal di ini kota besar.

tjerita

jang

di

Kesawan

EASY
Lola- Lane,

Paul - Page,

dapoer

»NIO TJIANG SENG"

MALAM

SPECIAL.

Pasar derma Tebing Tinggi

108

MEMANG

TOEKANG

dan loear biasa:

Satoe

Lelang

perabot

boleh

DELI-BIOSCOOP
Satoe

snmpai 7) ULI

keperloean

MEMAKEI

belilah

bagi toean
- toean.

0 4 Gn
an

30 JUNI

jang

dengan

barang
- barang klontong. Boeat beli banjak

Pertoendjoekan

pada:

tanggal

katja

lagi

Menoenggoe dengan hormat.

Tebingtinggi-Deli.

Moelai

pertjoema.

Boeat

am...»

SALAM

SA.

keloear

35

dikirimkan.

dapat

ta'

—

kita kasi rabat jang pantas.

Segala pesanan hendaklah
disertakan
dengan
wang
dapat

oesah
Djoega

terbit, harga seboeah f 1.-

baharoe

ongkos

Boleh

.

dengan kawat jang banjaknja 500 kepada
Amy Johnson. Diantara kawat2 oetjapan
selamat itoeada
satoe jang diterima dari
di Sydney jang
Tiongkok
generaal
consul
teratoer sebagai kata2 bergambar jang sangat menarik hatinja.

25.—...' 4...
WET
ISLAM

katja mata.
Sanggoep periksa katja mata jang tjotjok oentoek kesehatan mata toean -toean

oedara

Port Darwin, 25 Mei. Pembesar Re-,
geering mengatoerkan didalam toelisan
stenografie akan segala pemberian selamat

Soedah

roepa

bocah mesin

kapal

dilaoet.
Ianja disamboet oleh pembesar negeri
atas nama Regecring, kemoedian ia dibawa kegedoeng Gowvernement, dimana
ia diterima sebagai tamoe oleh Regeering.
Lima ratoes telegram
kasih

TON G & C0, Markstraat No, 3— MEDAN

MEMBELI
MENANG

2 2

oedara,

TJIN

tiba disini, Di-

tiga

oleh

disonsong

anja

MATA

dan barang klontong

AUSTRALIA.
Penerbangan Amy Johnson.
Port Darwin, 24 Mei. Amy Johnson
pada tanggal 24 Mei poekoel 3,56 menit ditempat itoe soedah

KATJA

KALAH

200.0...»
can

BAROE

memporstelkan kepada afdee-

00000000

AUTOVERHUURDERIJ

Wijnkoop keloear dari politik.

Den. Haag, 25 Mei, Bestuur dari partij

Wijnkoop

—.—...»& an 094404 AD man &

S

jang

cc.

terbang

5.

djoeroe

|

seorang

000000000
MI
Sm»..
00 .

la ada

terkenal dan tjerdik sekali dalam perkara
penerbangan.
$

»

67

132B.
2572N.

—

g

tt.

i FIRMA

5

an 40440400 cm
:.Aw

“MBDAN.

Moskeestraat

1119.

“jang

Belawan
Atapweg
-

kita

Telf. 42.

lain-lain.

tempat

Sedia kamar-kamar

dengan hormat.

dan

mentah

Soesoe

Air Lemon,

sedia seteroesnja.

tjoekoep dan senantiasa

menje-

Kamar-kamat mandi,

uni atm. BUROPA

000000000000000000

Dari mode

pada: TOKO

HADJI

Ada sedia mendjoeal Petji

ISMAIL

Oudemarkstraat 2 Medan

tempahan,

teroetama

potongan Thar m-

rin dan Soekarno, jang orang soekai zaman sekarang,
Djoega lain-lain potongan, badjoe anak-anak, topi anakanak. kemedja soetera.
Dasi dan sapoetangan, serban oentoek Hadji, saroeng
Samarinda, saroeng Batoe Bahra, saroeng 'Djokdja.

Pajoeng soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak
matjam

terang

koeran:

seperti sedia

toean-toean

jang
terang,

ongkost.
e
Menoenggoe kedatangan toeantocan dengan hormat,

nangkan bagi tetamoe. Tjobalah koendjoengi Roemah makan kami!!!
Kami berdjandji menerima tetamoe, dengan Sabar dan Hormat,
83

MAS DJADI
MODERN.

lhatan
Ia.

jang

kita soeka tolong pereksa
dengan
tiada ” memoengoet

dapat angin baik. Makanan saban waktoe dapat jang masih baroe. Minoeman dari

BRILLIANT dan INTAN
DIIKAT DENGAN
PERHIASAN

penerangan

menginap,

mata

penglihatannja koetang

Satoe Roemah Makan jang paling bersih di Medan.
Mempoenjai Pelajan jang radjin dan mengerti terima- segaia tetamoe. —

Siam, atap Nipah

Menoeggoe

perkakas

kalau dipakai boeat

pereksa

Siapa-siapa

MIN

terbikin

leh Fabriek N.V.S.H.M. Singapore,
jan harga moerah.
Djoega selamanja kita ada persediaan
joe laoet, roepa-roepa
oekoeran.
kajoe, bamboe

terima

terang bisa kita djamin tjotj
dengan katjanja sehingga peng-

KIE HOEI SENG & Co.

|

'0 “2

jang lain.

Mode paling baroe.
Harga moerah, baring bagoes.
Menoenggoe dengan hormat,
Adres soerat-soerat dan pesanan:
Telegram adres :
H. ISHAK ISMAIL.
ISHAK ISMAIL Medan.
22
Oudemarkstraat 2 Medan.

Toko

Sa

MN

Katja

Mata

dan

Toe-

kang Gigi.
Luitenantsweg 24, Tel. No. 1297
7
MEDAN

000004

PERKAKAS ADJAIB.

000000000000000000

jang

'baroe”

baroe,

|
0
0

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

termasjhoer.

4 boeat pereksa mata jang model

BERDAGANG
roepa

Batja Teroes.

Toko Katja Mata

MADJI MOHAMAD TAIB & SONS

Medan
(Paleisweg Soekaradja.
Telf.

No, 40

5——

AN, HOTEL

MOHAMMAD

asma

SAR

"RESTAURANT

ek —i..i

.......0

Advertentie

Apa ini?

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

DELI

Inilah

»SINAR DELI”
tempat jang sebaik
- baiknja
oentoek advertentie.

adres

»SINAR DELI” dibatja oleh:
anak negeri. Kepoenjaan anak
negeri sendiri. Oleh karenaitoe,

dinamakan

Electro Sathy Apparapus,

K.

62

MEDAN

jang
batikhandel

Betoei jang mendjadi saudagar besar bangsa Europa:
Betoel jang mendjadi saudagar
perantaraan bangsa Tionghoa
akan tetapi
pembeli jang sebanjak-banjaknja
bangsa Indonesia.

Batikhandel merk H. ABDULHAMID Mandailing
Kesawan No. 34 en Padjakgantoeng No. 5

intan
MEDAN

Inilah satoe perkakas jang

NAITO.

3 Prins Hendrikstr.

B. BAROEMOEN van WELTEVREDEN.
REPARATIE ATELIER:

55
ia
—g
Mesin Toelis, Graphotipe, Addressograph,
Gramophon

en Edison

dibikin

SENAR

»

0

R

kembali

F

N. B.

Djoeal

Afdeeling

dan

beli

Mesin

Toelis

2de

Toean-toean datanglah persaksika sendiri

Mesin Toelisnja harga boleh berdame.

-

Adres:

B. BAROEMOEN, Oudemarkstr. No. 59 Medan
n

Ns

I

E

pada:

L D”

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

CORNFIELD'S
MAGAZIJN.
KESAWAN 88 MEDAN
TELEFOON

20000

Didalam

tahoen, Lijst Mentijp 10 djaribeladjar sendiri
karangan O.K. M.D. Gamboes harga F1.90.—

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

#———

baroe.

hands, sekarang sedia djocal Mesin Toeiis 2de
hands merken, REMINGTON, ROYAL OLIVER, LINDETEVES,CORONA, EDIAL dan
Machine Giling padi. Kita kasihGrantie satoe

pakaian jang paling bagoes dan netjis, tjoema didapat

N

Dick. (met electrische

Oostkust van Sumatra bisa terima Abonnement
'bocat membersihkan
dan memperbaiki Mesin
iToelis.

00000
atau potongan

Tel. No. 1177. Medan

kracht of Zonder) enz.
Rool (getah) Mesin Toelis jang toca bisa

Pesenan banjak dan sedikit, kami terima dengan senang hati.

Goentingan

soeatoe pen-

dapatan dari Mr. Noishiki Electro. ocatoe perkakas electrisch, jang dapat menjembochkan penjakit di dalam badan seperti ngiloe-ngiloe, tidak enak tidoer, dan
bisa dipanggil dilain tempat, tentang bajaran boleh berdamai lebih doeloe.
Dan sedia mendjoeal mesin itoe, ketjil dan besar.
Tanjalah keterangan lebih djaoeh pada:

'Adres

dan

ada

Toekang mas
Kapiteinsweg No. 43

en BROS

kasaran.

TOKO

dan

EDWIN

menjediakan

tidak setoedjoe dengan barang jeng
disoeroeh bikin, wang dikembalikan.

batik haloesan

PERDJANDJIAN:

kain

permata.

matjam

Sedia bermatjam - matjam

riboean

Menerima oepah, dan sedia djoega jang
soedah siap.

266

“3

LOETJOE.

0 c.—..&

Verkooper: ,allakan tocan! Belilah lemari “ini.

Potongannja

bagoes.

Harganja

moerah.

T

lihat, kajvenja 'koeat, tahan lama, parah Ba

Pembeli: ,.betoel toean, betoel toean, saja tshoe

benar, lemari ini, diperboeat darika joe boeboek.

No. 74 Selasa

27 Mei 1930 — 28

Lembar

isi roemahnja telah mendatangi Bandoenh
dimana ia telah mendjoempai ajahnja sa-

orang hadjidi bawah Bodjonglowa, jang
mati kena pest.

Endong sendiri soedah sakit lebih doeloe dan kemoedian 5 orang antaranja. Se-

(Staatsblad 1860 No. 3) seperti jang soe
dah dirobah gan ditambah, telah dibenoemd mendjadi lid dengan merangkap
Serdadoe Ambonlari30 orang,
Magelang, 26Mei (Aneta-Radio). Dari voorzitter mr. P. F. W oesthoff, raadmendjadi
bataljon pertama soedah lari 30 orang ser- heer dalam Hooggerechtshof,
Iid mr. L.M. Schoorel, idem, mr. K.
dadoe Ambon.

L.j. Enthoven

—0—
Penjakit berdjangkit.

Betawi, 26 Mei. (Aneta-Radio.) Moelai
Mendjadi lid dengay merangkap mr.W.
hari ini di Rangoon
dinjatakan penjakit deLoos, tijdelijk buitengewoon lid dari
berdjangkit.
raad van Justitie di Betawi.

Kenjataan penjakit berdjangkit di Bang-

kok soedah ditjaboet.
—0—

Doea

rentjana belasting baroe.
Satoedari
antaranja

ditolakoleh

Mi-

mendjadi plaatsvervangend lid mr.J.
F.Cornelis, wd. administrateur pada
departement van Justitie,
mr. H. Snits,
advocaat en procureur pada Hooggerecht-

shof, mr. A.H. van Op huijsen,
di Betawi.

nister.

Selain

notaris

.

Ditentoekan,

bahwa

examen

itoe akan

dari voorstel2 itoe tentang pe- diadakan dalam salah satoe kamar dari

moengoetan dari
6 opcenten baroe atas
padjak pentjarian dan pernaikan dari bea2
pemasoekan, menoeroet apa jang kita dapat
kabar telah dikarang djoega doea belasting

voorstel lain.

Voorstel pertama,

jang menoeroet

tak-

siranakan dapat

mengasikan pendapatan

dari6 millioen
jang lebih berat
sier. Kita doega
landrente. Tapi

roepiah tentang belasting
pada pendoedoek Indoneorang hendak menaikkan
sekarang diterima kabar,

wa jang

dari

gedong Hoogge rechtshof di Weltevreden,
atau
dalain salah satoe kamar dari ge-

dong Loge ,De Sterin het Oosten" disa-

mati. itoe semoeanja

Partai Sarikat

'Telefoon

»

25

Arifin,

1352

Medan.

fihak

CLUB

ASIA

Djoega

Telefoon
Siapa

bisa dapat keterangan

»
Ld

pada t.t. Hassan

1174 dan T. Roelam “Moehiddin, Telefoon
maoe

toeroet

boleh

»
»

lantas beri kabar.

(Toeristen Club Asia)

60 cuman
6 Gila
6 SNN

00

dengan keras.

Pada malam Minggoe dikaboepaten telah
diadakan vergadering dibawah pimpinan
Regent boeat membitjarakan pengambilan
Regent

1300.

Noel

" TOERISCA

ada leden

Islam jang melawan

pengambilan darah

hoofdambtenaar voor darah.
disatoe

Wetgeving pada departement van Jastitie
dan U. H. Thomas, notaris di
Betawi.

,

$

Penjakit itoe telah dibawak ka Garoet

boelan Januari 1931, jang ditetapkan da- moeanja telah mati.
lam artikel 13 dan 15a. dari Reglement
Dengan dr. Selamat maka sekarang soepada djabatan notaris di Hindia Belanda dah ada 7 orang jang mati. Anehnja bah-

Indonesia.

TOERISTEN

|

Di Medan baroe berdiri. Pelesiran. Pelantjongan. Sedikit wang.
Pertama kali perdjalanan pada hari Minggoe pagi 1 Juni 1930
oera dan
j-a.d. ini kelaoetan via Medan per auto ke Tandjong
teroes per motorboot.. . .Soengei Wampoe ke. ..... Pangkal lan.
Soenggoeh seronok,
joekoep 15 orang Toerist, baroe berangkat, Bajaran seorang f5.— Vrij auto, motorboot dan makan.
Orang dalam dan loear kota boleh toeroet. Segala Bangsa.
Laki2-perempoean.
Adres soerat dan wang sementara: p/a Moskeestraat/60 Medan,

Zoel'hidjah 1348 Tahoen ke 1 oleh seorang bernama Endong jang dengan

kedoea.

GannNanD 6 Gen9 6

menoendjoekkan

Koran

melarang

bahwa

meloekai

majit, akan tetapi dilain fihak djikalau menolak boeat
mbil darahnja, maka kepala ini roemah ditahan dan dihoekoem,
jang djoega tidak bisadibenarkan. Vergadering itoe dihadiri oleh pemoeka-pemoeka dari Partij Sarikat Islam dan dari

Beristeri lebih dari seorang.
Dalam boektinja, dapat kita lihat, bahwa tjinta, roekoen damai, kewadjiban,
kehormatan dan lain-lain, boleh dikatakan semata-mata hilang dari roemah
tangga, kalau sibapak beristeri 2,3 atau 4.
Oleh: Rangkaja Sjarifah

Nawawie.

(dalam vergadering perlantikan Indonesia Moeda tjabang Padang)

Madjelis jang terhormat !
Sebeloem
saja memoelai pembitjaraan
taan-pertaannja
itoe pada
vergadering saja dimoeka madjelis jang terhormat, saja
jang akan diadakan pada malam Senen mengoetjapkan terima kasih banjak kepada pengoetoes Indonesia Moeda tjabang
di Tjilame.
Dr. Soejono masih sada-di Garoet boeat Padang, jang telah memberi saja kesempamembikin penjelidikan lebih djaoeh sedang tan oentoek berbitjara disini.
Besar hati saja mendapat kesempatan ini
disana oleh Resident Priangan Timoer
sebab jang akan saja perkatakan
telah ditempatkan doea manteri dari pest- oleh
amat perloe oentoek menghapoeskan sangbertrijding.
5
benar, jang soedah
Dr.
M. Slamet Atmosoediro seorang ka-sangka jang tak
timboel
sesoedah
rapat
besar Aisjiah
di
pendoedoek jang terkenal dari Garoet jg.
soedah bertahoen-tehoen tinggal disana Boekit Tinggi pada boelan Maart j. te-

partij jang loyaal. Regent minta kepada
kaoem P.S.I, soepaja mengoelangi perka-

na dantentang examen jang diseboet dalam artikel 13 dari notarisreglemnt akan
dimoelakan , pada tg. 1 Juli dan tentang
examen
jangdiseboet dalam artikel 15a.
dari reglementterseboet pada tg. 4 janua- dan

Kita semoeanja mengetahoei djoegakalau bahagian jang ketjil ta' sempoerna,
ta' teratoer tentoelah maskapai jang besar ta'akan selamat, atau sama sekalita'
mendjadi.

Tiap-tiap seorang Indonesier, baikpoen
laki-laki atau perempoean, jang berperasaan berkewadjiban,

akan

memadjoekan

bangsa dan tanah airnja Indonesia, wadjib
lebih dahoeloe dengan sepenoeh-penoeh
tenaganja mementingkan oeroesan roemah

tangga.

.

Dalam roemah tangga jang teratoer, dengan sempoeriia,
haroes ada perasaan
tjinta (liefde) antara iboe, anak d.1 1,

paling ditjintai Beliau meninggalkan lah laloe.
Sebetoelnja ketika rapat itoe diadakan
isteri dan 5 anak dari mana jang paling
—0—
dan
komisi besar Aisjiah menerima pembi- haroes hidoep dengan roekoen
damai
moeda baroe dilahirkan.
Dr. Slamet #
Toean Slamet itoe antaranja mendjadi tjaraan dari oetoesan,2 oetoesan S.K.LS. (vrede), haroes ada 'perasaan kewadjidjoega hendak mengeloearkan pikirannja ban (plichtsbesef) haroes ada perasabahasa Minister van Kolonien telah meDiwartakan pada 11 Mei malam djam lid dari regentschapsraad. (K. M.)
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lentangan perkawinan polygame jang di- an harga menghargai kehormatan (achnolak dengan pasti voorstel itoe.
setengah 8 di Garoet (Java) telah meninggal
perbintjangkan dalam rapat itoe, tetapipe- ting) d. LI.
Voorstel kedoea, jang menoeroet taksi- doenia karena penjakit pest paroe-paroe.
Einddiploma Frobelkweekschool.
ran akan bisa mengasikan pendapatan dokter Slamet jang terkenal jang bekerdja
Kalau jang terseboet ini tak ada dalam
Pada examen oentoek mendapatkan acte kerdjaan itoe tak djadi dilansoengkan, oleh
dari 5 millioen roepiah, adalah pernaik- pada provinciaalziekenhuis disana.
oentoek Frobelonderwijzeres (einddiploma karena melihat waktoe amat sedikit, dan toemah, tentoe tak ada harapan anakandari
beberapa accynzen. Accyns atas
Dokter itoe kenjataan soedah ketoela- openbare Frobelkweekschool) Bandoeng beberapa hal lagi jang tak goena saja oe- anak jang dididik dalam roemah itoe akan
barang jang mana akan dikasih
masih

beloem

bisa

dapat

naik, kita

tahoe, tapi kita

katakan dengan pasti, bahwa Minister van
Kolonien telah menerima baik voostel ini.
Oleh penolakan dari belastingvoorstel

jang pertama dalam rentjana begrooting,

ri 1931.

ran dari beberapa orang
sakit jang semoeanja kenjataan sama kena pest paroe-

aroe.

«

Lewat beberapa hari, toean Slamet teroes
meninggal doenia.

jang toeroet 17 candidaat: Jang loeloes:
Raden Adjeng Arbaiah, LS. Busselaar,

H.C, Dogger, T. van Houten, A.P. Huwat, E.C. Huwat.

S. Johannes, F.C. van

der Kleij, IJ.P. Morf, F.L. Oppier, C.V,

raikan

disini.

Riboet soerat-soerat kabar mengatakan
bahasa 4000 orang kaoem Iboe Soemate-

mendjadi bibit jang baik oentoek Indone-

sia dan jang bererti oentoek doenia,
Dalam boektinja (praktijk) dapat kita
ra Barat telah menjetoedjoei kepoetoesan lihat, bahwa tjinta, roekoen damai, kewajang diambil oleh Aisjiah, jaitoe kepoetoe- djiban, kehormatan dan I.I. itoe boleh
san menjoekai polygamie, beristeri lebih dikatakan semata-mata hilang dari roe-

Karenaia meninggal doenia, dari sebab Ch. von Ranzow, J.S. Smith, Mas Soemali tangga kalau si bapak beristeri 2, 3
haedah, M.C. Wanainkhof, D. Weleidah, dari satoe.
Heran benar saja, waktoe mana, moe- atau 4.
Raden roro Mili Witarsih.
sim pabila dan bagaimana djalannja Aisjiah
Sekarang djadi timboel 'pertanjaan deBoekankah tjinta itoe diganti oleh tjemJang tidak dapat seorang.
Dikampoeng Tjiledoek dalam kota Gamengambil
kepoetoesan
motie dengan boeroe, roekoen damai oleh perselisihan,
Hn
ngan tjara bagaimana dalam begrootings- roet telah kedapatan beberapa orang jang
djadi kembali akan terdapat ketekoran
dari 6 millioen roepiah.

penjakit jang berbahaja itoe telah dinjatakan oleh dr. Soejono dari Taksimalaja.

vergadering

kena penjakit itoe.

kedoea

jang akan diadakan

pada tangga! 19 j.a.d. di Atana,
ketekoran ini akan ditoetoep.
Apatah

soepaja

orang akan melakoekan

perhi-

matan lebih djaoeh, atau orangkah akan
menaikkan belasting lagi, atau mengadakan kembali

belasting baroe?

—0—
Groot Notaris Examen.

Dalam commissie oentoek groot notaris examen dan examen tambahan dalam

tahoen

1930,

djoega

herexamen ' dalam

Pil oentoek

Bestuur dan politie
peratoeran

jang

telah mengadakan

loeas.

Di kota Garoet orang merasa bingveng,
Pengoeboeran didoega akan dilakoekan
ini hari diwaktoe sore.
Kabar jang belakangan dari Garoet
mewartakan:

Roemah almarhoem

dr. Slamet.

telah

didjaga dengan keras, seorangpoen
boleh masoek ataii keloear.

tidak

orang jang 4000 itoe.

tjandoe.

Pada pikiran saja, kalau seboeah rapat
pil-pil obat. Sesoedah diperiksa lebih teliti, ternjata jang itoe, ada bola-bolalilin akan mengambil kepoetoesan dalam sesoetidak setahoe
dalamnja ada pil-pi! madat sebesar pil bi- atoe hal, tentoe ta'dapat
asa. Teroes sadja semoea barang itoe di- madjelis jang hadir jaitre dengan djalan
beslag dan didjatoehkan proces-verbaal oendian atau stem.

@59J——
Geli
Pil
Tas

AWAS!
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Moelai 16 Mei sampai 31 Mei 1930
Kita

maoe

djoeal moerah

segala roepa barang-barang seperti kain-kain dan tjita-tjita, kaoes kaki, topi dan ber-

matjam-Imatjam barang lain lagi.
Diperselakan pada Toean-toean dan sobat-sobat datang ditoko kita boeat dapatkan barang-barang bagoes dengan
harga

moerah.

Kita

maoe

laloekan

barang-barang

lama,

sebab

itoe

itoe oleh doerhaka

atau pe-

kita betoel-betoel maoe

-pendjoealan-semoea dibawah harga pokok.
Lekas datang!! Djangan kasi liwat ini tempo jang berharga.

djoeal moerah,
101

djibannja

(on verschillig).

Hal ini ta' mengherankan kalau otak
sibapa sehari-hari penoeh dengan hitoengan

sadja

misalnja2

hari,

hari

dan Selasa direemah jang toea,

dari komisi besar Aisjiah,

baik poen

Raboe dan Kamis:
jang moeda, hari Djoem'at dan

ke- diroemah

pada anggotanja atau kepada j. hadir,apakah Sabtoe

!
|
|
|
|

setoedjoe atau tidak dengan perkawinan
polygamie itoe.
Sebab itoe pada pikiran kami kepoetoesan
jang diambil oleh Aisjiah, pada

diB. T.dan

malangnja

sibapak

seteroesnja, dan O,kalau perhitoengannja

itoe — ma'loemlah manoesia

ngan

pandjang

lebar, karena so'al jang

soekar ini, bergantoeng pada perasaan
dan pikiran masing-masing dan akan mengambil kepoetoesan jang baik, tentoe
perloe kita lebih dahoeloe mempeladjari
sedalam-dalamnja segala hal jang berhoe-

ini

bersifat

lemah dan atjapkali chilaf oleh — karena
banjak jang dipikirkan — salah sedikit
sadja dari jang telah ditetapkan, boekan-

rapat jang terseboetta' dapat dianggap
sebagai betoel-betoel kemaoean dan per- lah lagi gelak senjoem
mintaan 4000 orang perempoean dari Soematera Barat.
Tidak sekali-kali maksoed saja berdiri
disini akan memperkatakan polyg 1mie de-

Senin

soedah

Tetapi waktoe itoe ta' ada pertanjaan itoe
2 hari poela hari

pada jang poenja, kata ,, De Loc.“

mena

00000000000

kehormatan

Saja sendiri dan beberapa anggota dari tangai jang koerang sopan.
Recherche di Cheribon kembali telah
SK.LS.
selaloe hadir pada tiap-tiap rapat.
Poen kewadjiban bapak kepada isi roemendapat tangkapan bagoes. Dalam roemah doea orang Tionghoa, tinggal ma- Betoel ada pidato-pidato mengemoekakan mah tangganja akan berkoerang-koerang
sing-masing di Pasoeketan dan Pekiringan, kebaikan berbilang isteri, (polygamie) te- dan lama-kelamaan si bapa dan atjapkali
telah didapat41 doos, jang terisi dengan tapi sekaliannja itoe tinggal pidato sadja. djoega siiboe mendjadi lalai pada kewa-

jang

melainkan ...poelang
jang hadir.

menanti,

ma'loem

kepada

Siapakah jang mendjadi korban (slachtoffers) dalam
tjam ini?

Lain

perkawinan

tidak ialah anak

ta“ mempoenjai

jang

sema-

jang sekali-kali

kesalghan. Didikan soe-

dah terlantar, Tjinta dari bapa berbagai
bagai. Ma'loemlah, boekan
satoe doea
orang anak dari seorang iboe sadja jang

boeng dengan soal itoe, dan menimbang dirintangkannja, melainkan beberapa anak
sekalian kebaikan dan sekalian keboe- dari beberapa orang iboe.
kannja.

Waktoe

sekarang

Oeroesan

dari Iboe ta" sempoerna la-

kaoem laki- gi. Alangkah malangnja kalau hidoep
laki pada lahirnja sebanjak jang menje- sematjam
ini ditambahi, ditimpa poela
toedjoei polygamie itoe, sebanjak itoe oleh kekoerangan
oeang dan makanan
poela
jang tidak menjetoedjoeinja, dan jang ta mentjoekoepi.
masing-masing

dalam

golongan

itoe mementing-

kan pendapatannja sendiri-sendiri.
Tetapi dalam kaoem perempoean, saja
sama sekali ta' pertjaja jang akan ada
menjoekai polygamie.
Tak moengkin dipikiran saja, biarpoen

Anak jang demikian itoe betoel nama-

nja anak jang

ada berbapa,

dalam hati senoebarinja, mengatakan soeka dipermadoekan.

Betoel banjak perempoean-perempoean

jang telah dipermadoekan

itoe ada kalanja

dari anak

jang dilahirkan tersebab oleh perboeatan
jang melanggar agama,

tetapi kesengsa-

raan hidoepnja kerap kali hampir ta' ber-

diantara anggota-anggota Aisjiah jg. telah beda.
mengambil, motie dalam rapatnja, akan
Hal ini ta' goena

ada perempoean jang berani bersoempah

djadi jang

tentoe lebih tinggi deradjatnja

saja 'perkatakan de-

ngan pandjang, karena sangat
kan hati.
Madjelis jang terhormat.

Saja

sekali-kali

tapi dalam

boekan

beberapa

boekoe

menjedih-

ahli

agama,

jang ditoe-

sabar, hidoep dengan damai, tidak sedikit lis oleh ahli-ahli saja batja bahwa firman

djoega menjebabkan perselisihan dan seba- Allah tentangan perkawinan begini boegainja, tetapi keadaan jang begini, boekan njinja:
»Fankihoe maa-thaa-ba-lakoem minansekali oleh karena ia menjetoedjoei
polygamie, tetapi disebabkan oleh bebe- nisaa-i maiznaa watzoelaa'za waroebaa'.
rapa hal jang memberi dia kekoeatan te- Fa-in chiftoem al-laa ta'diloe fawaahidah".
naga oentoek menanggoeng kesedihan
(Dalam bahasa Indonesia: Kawinihatinja.
lah
beberapa perempoean jang
Jang akan saja ketengahkan sedikit se- kamoe soekai, 2, 3 atau 4, tetapi
bagai seorang jang tidak menjetoedjoei kalau kamoe takoet tidak dapat
polygamie, -ialah kehidoepan dalam roe- adil,
maka dibenarkan SATOE

mah tangga, gezinsleven.

perempoean sadja An Nisa 3).
Saja bertanja dengan hormat:
Oeroesan roemah tangga jalah soeatoe
Kaoem
laki-laki jang menjetoedjoi

bahagian ketjil dari maskapai jang besar,
tetapi jang ta' boleh sekali-kali diabaikan,
okh karena jang ketjil itoelah jang mendjadi dasar, fundament, maskapai jang besar itoe.

polygamie,

beranikah menanggoeng men-

djalankan

keadiian

segala

seberat

itoe

dalam

hal ?

(Lihat samboengan

di pagina IV4

sat, maling - dan

beri perlindoengan kepada goeroe terseboet
Apa latjoer ?
Roepanja kabar itoe isapan dari oedjoeng
Pada siang hari Ahad 1 Meidi Kota Alam djempol
sadja. Jang sebenarnja anak itoe
Djelita itoe, hanja dinamakan,
(S.W.K.) Kota'Alam soedah mendjadi santa- boekan mati
lain orang, lain perasaan,
melainkan hidoep dengan sepa
sang harimau, doedoeknja begini. Si hatnja. Betoel ia ada dibawa goeroe itoe,
djelita dan manis kata toean,
eloet boekanlah boemipoetera'Kota|Alam tetapi ia ditinggalkan diseberang pada
bagi orang lain: tidak keroean.
hanja asal dari kampoeng Goetji negeri roemah orang, karena goeroe itoe takoet
manoesia, satoe kepala,
Simpang Moengkar (S.W.K.) jang telah anak 'itoe ta' dapat menjeberang karena Satoe
satoe hati, satoe mata,
meniggalkan negerinja, beroemah tangga, besarnja. Besoknja dengan tidak diambil itoelah namanja Doenia,
beranak bini bersawah ladang tinggal orang,ia soedah kembali kekampoengnja. tidak berwatas. tidak berhingga.
di Kota. Alam, mentjarikan kepala nan Poenroemah goeroe itoe ta'ada kamDjika manoesia ,.ber-selera" satoe,
tidak basao poenggoeng nan tidak ba- poeng orang.
lebih katjau, hara dan hoeroe,
toetoep, kira dalam th. 1920 si Soeloet
bereboet dan kaboet tidak menentoe,
Dengan kedjadian jang begitoe, familienja
ini. menoeroet chabar telah menanam jang malang itoe terpaksa kembali ke
achirnja
ma'nikam tidak bermoetoe,
bidjo baik pada seorang nama si Singkin Sipoholon dengan melongo.
negeri Mangoeh Moengkar, djalannja
Besok harinja kaoem kerabat itoe familie
Beberapa hari djadi Redacteur.
menoeroet chabar si Singkin mendjadi soet
berdatangan boeat mengoepa
koeli dari si Soeloet boeat ladang gam- (memberkati setjara adat Batak) mereka
Toean Bachtiar Ananda, jang beberapa
birnja di Boekit Tjawan
Kota Alam, agar djangan dapat apa2 lagi dibelakang hari j. Il djadi Redacteur Pertjatoeran,
waktoe si Singkin merateh rateh gambir
sekarang telah meletakkan djabatannja.
ari.
9
telah diterkam oleh sang harimau, tetapi
Berhoeboeng dengan kedjadian itoe soeoleh karena pertolongan si Soeluet si dah poela timboel kepertjajaan tahjoel jang
Plantikan Indonesia Moeda.
Singkin tidak sampai mendjadi korban, menggemparkan orang disana. Sebeloem
Afdeeling Padang.
hanjalah mendapat loeka loeka beberapa mereka kematian itoe, pada soeatoe hari ada
(Samboengan
kemarin.)
tempat dan terpaksa dikirim ke Hospi- mereka
lihat hinggap pada boeboengan
Voorzitter
memberi
kesempatan
kepataal Pajacambo, tak berapa lama disana roemahnja doea ekor elang, memagoetsi Singkin mendjadi sebagaimana sedia magoet boeboengan itoe sedang seekor da Entjik-entjik dan toean-toean jg. soeka berbitjara memberi selamat atas berkala.
poela terbang melajang-lajang diatas
dirinja Indonesia Moeda tjabang Padang
Roepanja hal jang sematjam ini soedah
Karena matjam2 desoes2 orang disana
mendjadi koetoek bagi siSoeloet, sang sini kedengaran. Apa lagi familie terseboet jang dilantik hari ini. Seorang Entjik da
harimau soedah menaroeh dendam
ka- ada poela bermimpikan sesoedah kematian ri Fort de Kock diatas nama “Indonesia
soemat pada si Soeloet jts. jang soedah itoe, bahasa anak gadis itoe berkata jang Moeda tjabang Boekit Tinggi diberi kesempatan bitjara. Entjik ini mengatakan
sekian lamanja ini, begitoelah padasiang ia beloem lagi mati.
bahwa kedatangannja ke Padang akan
hari Ahad jst. waktoe siSoeloet meratah
—0—
mendjadi
oedjoeng lidah dari Indonesia
gambirnja diLoeboek Ambatjang si SoeBerbahaja . . .
Moeda tjabang Boekit.Tinggi meoetjaploet itoe soedah ditangkap sang harimau
Oelahnja doekoen kan selamat atas berdirinja Indonesia
sampai mati, adoeh! bagaimana
kedoekampoeng.
Moeda tjabang Padang dengan penghakaan jang ditanggoeng oleh — familienja
Dikampoeng-kampoeng memang doe- rapan soepaja memberi kemadjoean keterkalah pembatja.
koen ada memegang rol besar. Tjara meDemikian pada malam hari Minggoe ngobiti tentoe sadja ada sangat berba- pada tanah air dan bangsa Indonesia.
Voorzitter meoetjapkan
terima kasih
itoe djoega 1 Mei 1930 seekor
koeda haja boeat sisakit, karena boekan sadja:
djantan kepoenjaan si Djala, sedang da- doekoen-doekoen itoe beloem"pernah be- atas oetjapan Indonesia Moeda tjabang
lam kandang dekat soerau Dagang Pasar ladjar ilmoe kedoktoran, djoega obat- Boekit Tinggi jang telah disampaikan
Kotabaroe
telah
mendjadi santapan obat jang dikasikan ada berasal dari oleh Entjik ini sambil berharap walaupoela, malam
jang
kedoea 12 Mei toempoet jang kadang-kadang djoega Boekit Tinggi dengan Padang diantara
1930
bangkai
koeda
itoe
beloem ada jang mengandoeng ratjoen dan ber- oleh boekit barisan, moedah-moedahan
ditanam, hanja dibiarkan
sadja di- bahaja boeat kesehatan. Pendeknja djiwa dapat berdjabat tangan bertoeloeng-toesitoe, goena
boeat mendjamoe kem manoesia oleh mereka dipandang sangat loengan tentang pikiran dan tenaga men

&

Harimau 'memboeas.

dalam distrikt

Hamm, tetapi

poesat Ne empaa

semoeanja bekerdja dalam

per

rapa tahoen itoe selaloe menggoenakan ant
teratoerbagoes noeh.mati, apabila sobat2 me:

boeberani
:

mempoenjai | melaloekan pengchianatan itoe,

di

Kamenz.

5

Koeti
it e melakoekan pengoesoetan, Tika dari pengakoean beberapaor:

ada diterangkan bahasa

kano cap.

'akaian perempozan loear biasa.
Apa sekarang.tida

mereka:

ada

jang

ingin

tjoerian

diberbagai

tempat.

, Pentjoerian

nja, tetapi jang ditangkap toch ada besar
djoega dan koelit-koelit jang diboeat tjoehari kasikan perempoean ini sendjata tjoe- koep boeat satoe pakaian.
koep pada bangsat2 itoe akan tetapi apa
leopatra poenja pakaian jang loear
bila segala perboeatan itoe soedah sen- biasa ini soedah tentoe menarik betoel
djata-sendjata
itoe- moesti
diserahkan perhatian tamoe-tamoenja dan dimana,
kembali padanja oentoek disimpan. Orang2 teroema dikalangan perempoean-peremjang melakoekan satoe danlain pentjoeri- poean ramai dibitjarakan.

atau pembongkaran

itoe

pada

malam

anfdengan teroes dibajar bagiannja masing2
Apa sekarang tidak ada jang ingin
apabila barang2 itoe soedah diserahkan maoe tjoba toeroet toeladannja Cleopapadanja, ia poenja anak-anak laki2, jang tra? (Radio).
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2erengannnana

TOKO OBAT & AGENT MECCA GANGERS
S.M.
55

NAWAW

PADANG

-

I ALMANDILI

BOELANWEG,

MEDAN-DELI

(O.K.S)

Sang kakek loepa akan ' kegaekannja, la berdandan-dandanan seindahindahnja. la pelesier kemana-mana dengan tiada kalanja.

da djantan kepoenjaan
dang dalam

Baamin jang

kandangnja

ditanah

se- djiwa manoesia jang

lapang

dikepala pasar Kotabaroe soedah ditangkap sang harimau poela sampai mati, malam itoe djoega tempat itoe ditoenggoei
poela oleh mandoer Hakim dan jang lain
ditoenggoei oleh oppas Djoeri tak lama
sang harimau datang poela memakan bang

kai itoe

kembali,

teroes dipasang

oleh

mandoer Hakim sampai doea kali bertoeToet-toeroet, tetapi kedoea pasangan itoe
mendjadi sia-sia belaka.

Begitoelah djoega pada siang hari Senin

13

tara mereka ijoema pandang oewang, hingga kalau maoe diselidiki boekan sedikit

Mei 1930, seorang nama Tarimin soe-

soedah

korban doekoen-doekoen
sebangsa itoe.

Tetapi
kampoeng

biarpoen,
masih

mendjadi

kampoeng jang

begitoe pendoedoek

sadja menaroeh

keper-

tjajaan besar pada dirinja doekoen doekoen
itoe.
Begitoelah

soedah

terdjadi poela de-

Bakar

berbitjara

diatas

nama

Toean ini bermoela berbitjara

diatis nama bekas Pemoeda Soematra jang

dahoeloe bernama Jong Soematranen Bond
Melihat pergerakkan pgmoeda-pemoeda
sekarang jg. tengah menoentoet peladjaran, spreker berbesar hati, tetapi patoet
diingat dan akan berdosalah toean-toean
kepada orang toea, kalau kiranja toean-

toean meninggalkan kewadjiban jang per-

Baik sekali oentoek orang toea, apalagi pemoeda-pemoeda!
Harga per blik .

boeat membawa
meminta

Sanaiah,ka Padang boeat

pertolongan dokter.

dang
poela dikeboen gambir Hadji Maarip bahagian Goenoeng Malintang, soedah men-

djadi
korban sang harimau lagi, adoeh !
kasihan hampir bersoesoen bangkai hewan
dengan manoesia, j. dikorbankan oleh sang
harimau.

:

sakit, dan karena pertjaja itoe ada perboeatannja goena-goena, ia soedah minta
pertoeloengan doekoen-doekoen kampoeng
jang soedah mengasikan obat terdiri dari
daoen daoen kajoe, jang terlebih dahoeloe soedah didjampei.

000000 00000000000000000000000

WAHAI
Apakah

moeda-pemoeda djangan meloepakan kewadjiban jang pertaina karena berdosalah

socrat

Terpekik
lagi, si Djamih soekoe petaTetapi penjakit Sanaiah boekan djadi
pang negeri kota Alam pada hari Raboe 14 baik, malahan bertambah berat. Sesoedah

Mei

1930 djam kira poekoel, djalannja ia- poeas dengan pertolongannja beberapa
lah si Djamih sedang merambah ladangnja doekoen kampoeng,' jaitoe soedah kira
si Ban.ijar Laweh bersama adiknja iboenja berdjalan satoe boelan, dengan tiba-tiba

djoega waktoe si Djamih itoe ditangkap ha- dalam
adik dan iboenja, tak koerang main

beberapa

hari Sanaiah tidak bisa

boeang kotoran lagi. Kotoran besar maoepoen kotoran ketjil semoeanja tidak keharimau melarikan diri, si Djamih menda- loear, hingga peroetnja si sakit djadi sepat "loeka berat pada sekalian anggotanja mangkin sakit.
tetapi
waktoe si Djamih beloem mati, diBegitoelah achirnja karena tahoe pergendong poelang keroemahnja, tetapi ta" tolongan doekoen-doekoen kampoeng soe-

boksen dengan sang harimau hingga sang

lama sampai diroemah si Djamih mengemboeskan djiwanjaj. pengabisan. (Tj. S.)
:
—0—

sah diharap, tadi pagi Sanaiah soedah
diantar ke kota ini dan dimasoekkan keroemah sakit.
Kabar bohong j. menggemparkan.
Menoeroet pemeriksaan thabib, penjaSatoe kabar humor soedah terdjadi pa- kit Sanaiah soedah sangat berat dan ada
da minggoe
jang baroe liwat Sipoholon berbahaja sekali boeat djiwanja dan kalau sedikit sadja telaat pasti Sanaiah
Bataklanden)
toe familie di Hoetaoeroek toeroet kata akan melantjeng ke.... pintoe koeboer.

Pertj:soedah

tiba2 kematian seorang (S.S)

perempoean jang baroe didalam bertoena-

—0—
Perempoean Desa potong ramboet.

toe familis jang diroendoeng malang itoe
menghadapi
majat anaknja, tiba2 datang

Tidak perdoeli adat.

ngan boleh djadi mendapat typhus. Sewak-

selamat

diatas

berbi-

sama mementingkan

dah

Dimana

mentjintai

laloe poelang seorang dirinja keroemah.
Karena marahnja hati familie anak jang
kepoeng
hanjoet itoe, mereka soedah

Telah

pembitjaraannja

Foemah goeroe terseboet, maksoed maoe

memboenoeh, sehingga sigoeroe
terkoeroeng roemah sadja,

terpaksa

bin Doel,

djoega oppas

pada

P.T. T. dienst moesti berhadapan pada
hakim,
karena melakoekan
penipoean.
£
Fan
tjerita
Sekian
Landraad Palembang jang memeriksa
jang ngeri itoe, faMendengar kabar
milie jang menghadapi majat itoe pada perkara ini dan menimbang kesalahannja,
doea maka didjatoehkan hoekoeman satoe tatempoh
-kaboet. Dengan.

Toean R. Koesoema Atmadja lid raad
van Justitie di Padang diizinkan berbitjara. Baroe sadja toean ini bangkit dari

djam sadja majat itoe dikoeboerkan

te- hoen dan tiga boelan pendjara,

H. P.

beroentoeng dapat menangkap sedjoemlah
40 leden dari satoe perkoempoelan bang-

MEDAN

jalah

Ketjap Tiap Matahari
Djagalah tjap jang toelen, jaitoe:

1. Pakai toetoep kaleng merah
dikepala botol.

2.

—-

Pakai toetoep lak merah di
kepala botol,

'

Moleh- dapat beli“disegala tempat:
Pesanan boleh djoega dengan-re

Loear-Negeri.
Sekoempoelan bangsat ditangkap
Politie -di Kamenz (Duitschland) telah

MALAM

tanggal 9 September 1923.

(Ada samboengan.)

Menipoe.

Moerad

mendapat poedjian (diploma) dari

PASAR

dengan memberi selamat atas berdirinja
Indonesia Moeda tjabang Padang.

akan bekerdja teroes
jang baroe itoe, apakah perampoean di Indonesia Moeda
mendapati
tjita-tjitanja
jang berarti itoe dan
Maoer, hendak maniroe2 ramboet setjara
bangsa Furopa? boekankah kita anak dengan inilah spreker mengoetjapkan selaIndonesia? tanja seorang pembatja Sinar mat atas berdirinja Indonesia Moeda tjabang Padang jang telah di lantik hari ini.
Deli !!
.

—0—

tokonja itoe adinda?

termasjhoer teroetama di Soematra Timoer

njimpang dari azas jang ditetapkan oleh
voorzitter, laloe mendapat tegoeran, hing-

Beberapa kaoem iboe di Maoer (Paja- kedoedoekannja dihoedjani oleh tepoek
orang menjampaikan kabar jang seorang
aanaknja
goeroe Zendingdi Hoeboe baha- koemboeh), sekarang baroe mendapat jang ramai. Toean ini mengatakan bahwa
akal jang baroe, jaitoe: menggoenting ia pertjajaan jang sekali atas sepakatnja
gian
Sibolga sedang dalam bahaja.
pemoeda-pemoeda “Indonesia akan dapat
Menoeroet
kata orang j. soeka tjerita ramboet2nja jang pandjang, tidak berlaimentjapai kemadjoean sempoerna, sebab
nen
seperti
perampoean
,,Bangsa
Barat".
itoe, roepanja goeroe terseboet poelang da
itoe”spreker berharap moedah-moedahan
Fi perdjalanannja dengan seorang moeridnja Pendoedoek disana heran bagi kelakoean

sebagai teman didjalan dengan menjeberangi seboeah soengai j. ketikaitoe bandjir.
Malang baginja anak itoe mati hanjoet,

jang

(empat poeloeh tahoen)

Indonesia jg. telah

menjoedahi

harga

40

jang

kira-kira 300 tahoen dibawah pemerintah,
tetapi karena pembitjaraan ini telah mespreker

dengan

ii

bermoela bermaksoed akan - membitjara-

ga

dapat

99

berdiri dimana-mana itoe, saja meoetjapkan selamat
atas
berdirinja Indonesia
Moeda tjabang Padang dengan pengharapan-soepaja beroleh keselamatan
dan
sampai
kepada tjita-tjita ke Indonesia
Raja.

kan keadaan-keadaan

tentoe kita

0, di Willisstraat No. 23 Medan
Telefoon
No.
1352. Kakanda.

tanah air dan bangsa sendiri, oleh sebab
itoe diatas namanja Pandoe jang kelihatan

Toean Boerhanoedin berbitjara

kabar-kabar

paling moerah.

karena sama-

semangat

dari

Toko jang kasih datang
langsoeng dari fabriek. Soe-

GRAMAFOON

tetapi haloeannja sama dengan

haloean Indonesia Moeda,

kabar gandjil hari ini di

Selainnja

satoe-satoenja

— namanja

Padangsche Padvinder Organisatie, Pandoe ini soenggoehpoen berlainan pergerakannja

jang ada
kabar?

»TOKO EN DRUKKERI J
DE ROELAM COMPANY”,

vereeniging ini, sebab takoetakantertjetjer
peladjararnja.

Sesoedah itoe baroelah spreker

ADINDA!

kissah kedatangannja djempolan kita tocan
M.H. THAMRIN di kota ini, kekanda perhatikan djoega advertentie dari

toea, soepaja anaknja djangan memasoeki

tjara memberi

?

080H

Menoenggoe pesenan dengan hormat,

ngan dirinja Sanaiah, pendoedoek di- tama, jaitoe karena meoetamakan vereekampoeng Betame, Loeboek Begaloeng niging, akan djadi tertinggal peladjaran.
(Padang), tapi beroentoeng sebeloemnja Sebab itoe spreker berharap soepaja peterlaloe laat, familienja soedah memboeroe,

f

Beli banjak oentoek didjoeal lagi dapat korting jang mengoengtoengkan sekali.

Melajoe negeri Balai Pandjang GaMenoeroet keterangan familie dari si akan djadi hoekoemannja Perkara inilah
(S.W.K.)j. sedang marate gambir sakit bermoela Sanaiah merasa peroetnja dahoeloe jang ditakoeti oleh orang toea

koe

Timau

Toean

nja PPO.

00000000000000

Sang pemoeda-pemoeda bingoeng melihat pekertinja. Dari sehari-kesaharian, sitoca-bangka itoe tambah ranggi kelihatan. Keheranan hati mereka
... sesoedah lama ta' poenja lama
bertambah berapa kali lipat ganda
tjapai Indonesia Raja.
bali sang harimau, sementara itoe toean- moerah.
"
Toean
Zainoel
Abidin
meoetjapkan
sekoe Ass. demang panggil ahli pasang,
sang kakek jang hampir berobah itoe nikah dengan gadis jang moeda belia.
Tentoe sadja ada djoega
doekoenjaitoe mandoer Hakim dan oppas Djoeri doekoen kampoeng, biarpoen beloem per- lamat atas namanja Jong Islamieten Bond
jang soed :h diatoer lebih akan memasang nah beladjar ilmoe thabib, berlakoe sa- dengan pangharapan soepaja Indonesia @Pemoeda-pemoeda jang aksi itoe bertambah tertjengang. Masing-masing
harimau, dari atas roemah si Djala jang ngat hati-hati bila orang kampoeng datang Moeda tjabang Palang sampai kepada @tanja bertanja sinjongnjong apakah jang dipakai si kakek itoe?
tjita-tjitanja.
tidak berapa djaoeh dari djamoean sang meminta pertolongan dan djika
merika
Entjik S, Rasminantoeri diberi kesemharimau itoe, kebetoelan kedatangan itoe doega kepandaian mereka puenja tidak
KALAU ORANG HENDAK TAHOE, DJAWABNJA IALAH:
patan
berbitjara diatas namanja Serikat
poekoel setengah 7 malam telah disan- mentjoekoepi, merika tidak berani
me- Kaoem Iboe Soematera, entjik ini. me0220? MEMBIMBANGKAN HATI!!
tap oleh sang harimau, waktoe itoe se- ngasihi obat-obat jang menoeroet pengeOBAT KOEAT ,SAFOEFHADJZI”
napan mandoer
Hakim dengan oppas tahoean mereka. Tetapi djoemlah doekoen ngatakan atas berdirinja Indonesia Moeda
Djoeri djadi meletoes, tetapi malang sang kampoeng jang sematjam itoe tentoe sa- tjabang Padang Skis memberi selamat
harimau itoe tidak kena, sang harimau dja tidak seberapa dan kebanjakan an- moedah-moedahan memberi keselamatan
Obat jang tiada berimbang tentang kemoestadjabannja!
kepada Indonesia Raja.
lari menjemboenjikan
dirinja, sesoedah itoe
orang terpekik poela, bahwa seekor koe-

ti-

melakoekan kira-kira 190 pembongkaran
roe?
dan pentjoerian dalam hotel2, toko-toko
Waktoe Cleopatra, ratoe Egypte jang
dan lainlainnja sekawanan bangsat itoe kesohor, menanti koendjoengannja kepala
bekerdja di seloeroeh tempat dalam distict perang dari bangsa Romein, Cesar, ia
tempo2 djoega di Akan dan sekelilingnja. maoe beroepa jang paling menarik hati
dan dengan begitoe ia dapat ingatan boeat
Sebagai kepala dari kawanan bangsat samboet pada
Cesar dengan pakai pakaian
itoe ada seorang perempoean jang soedah jang seloeroehnja terbit dari koelit oelar.
beroesia 59 tahoen, oleh sebab pimpinannja
Lima ratoes boedak habis soedah dimaka soedah bisa didirikan perkoempoe- soeroeh keloear boeat pergi menangkap
lan kawanan
bangsat. Kepalanja soe- itoe binatang jang perloe dipakai koelitdah dirikan tempat pendjoealan barang2 njas
150
orang telah
tiwas djiwa-

0000000000000000000000000

menjoesoel pergi kekoeboer beeat mem-

tadah barang

pentjoerian, jang sedari
soedah-bekardja dengan

0000

oeroesan | DJEL,

00000000000000

Sumatra.

roes dengan tidak. mendapat:
sekadarnja lagi.
Laloe

Jang poenja fabriek

WENG
Toapekongstraat

16

MEDAN

SENG
Telefoon Nos. 403 & 567.

'

ADVERTENTIE

“Awas!!!

Boekannja

omong

kosong,

dam

boleh tjoba bikin pakean sama
ini adres jang soedah terkenal:

ABDUL

WAHID

Kleermaker Balistraat No. 6.
Telefoon No, 1426 —o- Medan
- Deli.

Ditanggoeng bagoes serta pas
potongannja menoeroet model

dan kemaoean orang zaman sekarang dan sedia kain-kain.
Diloear kota Medankita bisa

kirim dengan rembours,
Menoenggoe

dengan hormat.

000000000000

0000000000000000000000
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Maoe tjantik?
Maoe gaja?
Datanglah di Calcuttastraat No. 3l-- Medan
TAN
T
Ini toko Speciaal Kleermaker, dan sengadja baas
jang soedah
biasa kerdja di toko Cornfield dan
mempoenjai kepandean jang tjoekoep.
Pekerdjaan ditanggoeng tjepat dan netjis dan
sedia segala kain-kain seperti palmbeach
- lenen-flanel
dan keper poetih. Harga bersaingan sama toko
- toko
iang lain. Pesanan dari lain tempat dikirim dengan
rembours.

Menoenggoe

dengan hormat.

FILIAAL

BAROE

Wilhelminastraat

IS

Telefoon

aala Ba

51

atelier

YEBATA
Kesawan

No. 68

Medan

Telefoon 1346

matanya

Ia

10123 Snub is Sciontifie (Snub

Piollar)

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

46

rr

Menoenggoe

kita
kita

dengan hormat.

rr

EP

35

gas

Sa

Sedia djoeal Pathe Baby Cinema toestel
Bioscoop, dan bisa didjalankan dengan Elec-

55155)

(punca

merk

Selaloe ada persediaan

Aa

Djika
toean

saban

hari

ada seoempama orang

3 X

Anggoer

menaboeng

obat tjap Boelan

kita ada

banjak lakoe.

satoe atawa

djoecal
5

djoega

Kilo.

mentjari tabib jang dapat membagi toean.
poedjian,

mempoenjai

boekti, beberapa banjak orang jang telah
dari penjakitnja jang
besbahaja,
jang
hajat dan mati.

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

SENG KIE - Dispensary

Telefoon No. 789, Postbox No. 114, Kesawan No. 61, Medan.

Ada

toean

berada diantara

2 glas ketjil sebeloem makan nasi,

kesehatan.

THAI FOO

Kilo.

MENJEMBOEHKAN:

mempoenjai soerat soerat

soerat-soerat

Hoofddepot:

POO

25

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

disemboehkan
Minoem

Kilo.

obat disapoe dari loear).

beri pertolongan

tersiar dan paling

dan 25 Kilo.
175 dan 200 Kilo.

Paris Beauty (menjantikkan moeka)
Syrup Sohbet Djiwa (sakit batoek, dada, napas
sesak, batoek kering, asthma, koerang darah, demam
lama, koerang koeat kepala, sakit djantin).
Obat Mata (Oentoek segala matjam penjakit mata,

Segera

Paling banjak

1927.

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

seladbe.

Mentjegah
roepa roepa penjakit dalam
dan loear badan,

dari

Mirjakramboet (centoek memandjangkan ramboet dan menghitamkannja serta mendinginkan kepala.

Hah Fan sosayo Igor sebar

ed

tahoen

) Timbangan Medja Ideaal dari
pada besi djoega pake batoe
25 Kilo.
? berkisar-kisar, medjanja ketjilan:
» Timbangan Besar merk Amerika Fairbank: 200, 250, 300 Kilo.
» Timbangan boeat Maas berikoet batoe-batoenja: 250, 500, 1000 gram.
» Gantang Beras berikoet kikis kajoe dari: ' fp 1 2, 5 Liter.
»
Djoega bisa dibeli satoe-satoe bidji.
» Tjanting Minjak dari: ",, 1 , 2 Deciliter.
» Oekoeran Kaen-kaen, Meteran, matjem-matjem dan ada djoega jang
» bisa dilipat ampat.
Boewat orang jang akan mendjoewal kombali Gengan membeli
»
banjak-banjak bisa dapat oentoeng baik dari
?
potongan harga moerahan.
19
»
0000
0000000 2mmu 000000004046 ?
Li

opal Yap Boelan

minoemlah

MEDAN.

tjoekoep roepa-roepa:

Timbangan Kajoe memake piring tembaga: 10, 15
Timbangan Kajoe zonder piring: 75, 100, 125, 150,
Timbangan Besi vernikkelt pake
piring tembaga, dengan batoe
timbangan berkisar:
10, 15 dan 25
Timbangan Medja pake piring
tembaga, batoe-batoenja com5, 10, 15 dan
pleet berikoet:
Timbangan Medja merk HAP
LIE pake batoe berkisar-kisar,
25, 50 dan 100
dari pada besi semoea:

. dengan

Rpan

Terdiri

(belakang toko Bombay Besar)

tjap Boelan

1

LIE

Telefoon No. 998.

—
obat

:

Pachtstraat No. 29

SANGGOEP
Anggoer

HAP

00000000000 & mma

Fotograaf

»
»
»
0
»
»
»
»
»
“
8
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120000000000 20 000000000004.
»
Toko TIMBANGAN

dikebon - kebon dan bermatjam - matjam film
»Librarij” moelai 30-60-300 kaki pandjangnja.
No. 10278 Billy at Home
10124 Harold Waiter (Harrold Lloyd
10297 Tailaring (Charlie Chaplin)
10222 Charlie's Double (Charlie Chaplin)

oo

208

SIANTAR

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

(

70

f SATIJRIN, obat koeat

jang

paling terkenal.

Kalau tidak baik ocang

|

dikembalikan.

S. R. B. RAM
— Thabib British
India Wilhelminastraat 115 Medan
Telefoon No. 1326.
aa

ea

—.

Kebiasaan orang jang menjetoedjoei|tidak dapat adil, jang dibenarsebahagian|kan hanja satoe perempoean.
lygamie, mementingi kan
Patoetkah orang jang mementingkan,
Irman Allah jang boenjinja: Kawinilah
ngatakan adil dalam segala
hel lahir beb
ang ka-|jang berdaja oepaja hidoep seperti jang
batin?
PA GPM terseboet dalam firman Allah'itoe dengan kemoe esa
soeka,Na Naa
2,3
Tentoe tidak, dan kalau diantara kavem sini stop. Dan kaoem jang tidak menje- sempoernaannja diseboetkan orang'jang melaki-laki mengatakan dia adil dalam per- |: 'oedjoei polygamie mementingkan firman | langgar, men ponba A
jaan memama Islam
kawinan (setjara) polygamie, saja rasa Alla
itoe dengan setjoekoepnja dafi|boesoekkan
seorang poen ta' akan mempertjajainja. moela sampai achirnja, djadi dengan meTentoe an
:
Madjelis jang terhormat, kaoem IndoneAda jang mengatakan, barang siapa makai kalimat: tetapi kalau kamoe

.(Samboengan dari pagina 1 blad II)
Beranikah mergangkat soempah me-

jang berdaja oepaja menghapoeskan perkawinan polygamie, mereka itoe melanggar, menghinakan dan memboesoekkan

terseboet

perempoean

maksoednja
dibelakang

tambahan

ini, soeatoe

jang
tamba-

han jang sekali-kali ta' moergkin dapat
didjalankan
oleh manoesia jang bersifat

lemah.
Kawinilah beberapa perempoean jang kamoe
soekai, 2,
3 atau 4.
:
Kalau diambil artinja jang dalam, boekankah
sebenarnja Allah menjoeroeh
sGjangan“ berpolygamie.
isalnja: seorang anak jang bertemdi

Padang ini meminta

bapanja

akan

pergi

izin kepada

kenegeri

Jacatra.

Djawab
bapanja:
Boleh kamoe pergi
tetapi dengan merenangi laoetan jang

besar itoe,
Izinkah namanja itoe kalau pekerdjaan
itoe soedah tentoe mendatangkan sengsara kepada jang mendjalankannja?

J

Moelai
gimana

biasa,

habis, Harga

di kita poenja

Toko

lekas

Tariknja

sebegitoe

lekas

Lot

lot terdjoeal

di loear Kota Medan. Kirim sadja Spoed dengan

roemah.
Menoenggoe

dengan

hormat.

Sumatra Gramophoon Coy. Tel. 1452 Medan.

i

Sub agent: S. PALAR. Aloer Gantoeng 4t Pangkalan Brandan.
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A.

ULTRAPHOON,

Huttenbachstraat No: 6

Telefoon

271 Kesawan

voorheen

didjadikan

VENNOOTSCHAP

A. Manan

voorheen

tocan-toean

Gebrs.

onder

FIRMA

MAARTHA

Co.

jang

memakai

merk

Batjalah ! !

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

kaoes

poenja toko.

voetbal dan kniedekker
jang
oentoek toean
- toean.

|

Toengganglah

NEW

tcean

apabila

pakai,

toean

soedah ketahoei

pat keadaannja.
GRAMAPHOON,

KELIN Tjap ,SANSEY & Co.”
Api Terang sekali matjam ini gambar
Bisa simpan lebih satoe tahoen. Djoeal atau pakai sama sama senang

merk

dan MATCH-

kebagoesannja.
Djoega kereta angin merk MAGNEET, tentoe .tidak merasa tjape
ringan, ladjoe dan potongan bagoes jang terda-

"

26 Telefoon 93

jang

kita sediakan

Motorfiets

HUDSON

LESS

ngan

dan

Edison, Bell, kita ada sedia, Roepa-roepa

takaran

serta oekoeran. Persediaan

besar

timba-

dari perkakas

segala motor dan pendjoeal arlodji merk Roskoph jang toelen.

SENG & Co.

Oudemarktstraat 53,

5

Telefoon 755 Medan,

00an 4040400000 sama
cs.

DJANGAN

POETOES

Ingatlah pepatah: Selama
Sekarang telah sedia lagi

Aga

:

kita poenja adres :

HAN

14

SILIKA

&

& Co. Demikianlah soepaja
90

Kaoem sport!

Tjarilah

00000000000
PENGHARAPAN

!

akoe bernafas, akoe mengharap.
LOTERIJ BESAR baroe

»Bataviaasch- Kinderziekenhws”

Batavia

C.s.

Besarnja
f 2.000.000.Hoofdprijs f150.000.2de prijs £100.000.“ dan 1072 prijs lain djoemlah f 1000.000.Harga per lot f Il.- porto f 0.35.Rembours tidak dikirim. Tariknja
Trekkinglijst

selekas lot terdjoeal habis.

dikirim dengan pertj oema.

55

Lotery EIJKENSTICHTING soedah ditarik, dan toean-toean jang tidak dapat
prijs, djangan poetoes harapan, tjobalah lagi peroentoengan dengan lotery
baroe ini. Ditahoen jang sesoesah ini sengadja dengan lekas diadakan
lotery baroe, soepaja
nanygan pada toean.

memberikan

pengharapan

dan kekajaan serta

kese-

LOTERIJ

5

GC

Djoega sedia.

BAROE

N. I. JAARBEURS

4

Hoofdprijs f 15.000.- Tariknja
Harga perlot f 3.50 franco..

OBAT

NJAMOEK"

TATION

Huttenbachstraat No. 6 B (Telefoon

Tjap

Boeroeng

HOTEL

271) MEDAN

4

(2ALKISSAH
$
MATI KARENA LAKI-LAKI.
(Soeatoe tjerita jang terdjadi didalam
pergaoelan anak negeri di

Sumatra Barat).
oleh: B.

5

pembaringannja,

diboekanja

Adinda kemana akan ditjari,
Djandji pertemoean, tidak diberi,
Begitoe poeld namanja diri,

Hanja jang tahoe chalikoel bahri.
Mimpi

jang malang,

mimpi tjelaka,

Didalam mimpi bertemoe moeka.

Baroe terbangoen hilang belaka,
Hatikoe hantjoer berlambah doeka.

Wahai ja Allah Toehan semista,

Roestam poen sedarlah akan dirinja, laloe bangdari

oogoso0sonsbo

'pintoe

kamarnja, akan mengambil oedara jang sehat. jang
dikeloearkan oleh. pohon boenga-boenga jang toemboeh sekeliling roemah itoe.

Perkenankan apalah pintoe beta,

Pertemoekan dengan intan permata,

Soepaja na'pocas hati dan mata.

Demikianlah

njanji

linang air matanja.

Roestam, dengan berlinang-

Kemoedian toeroenlah ia kehalaman dan teroes
Dalam ia bermenoengmemikirkan.mimkekamar mandi. Setelah selesai mandi, naiklah ia Pinja itoe, diketoek oranglah pintoe kamarnja.
keroemah, teroes kedalam kamarnja hendak menoeterkedjoet, dengan segera - diboekanja

kar pakaian.

Tetapi, baharoe sadja ia masoek pintoc kamarnja itoe, dilihatnja ajahnja telah ber-

kedalam kamar itoe, darahnja berdebar-debar, pi: diri dimoeka pintoe, sambil berkata : ,.inilah seboeah
kirannja mendjadi koesoet, terbajanglah gadis jang Soerat jang beralamat kepadamoe Roestam.”

ditjintainja itoe dihadapannja, djatochlah

ia keatas

lantai, kemoedian setelah sedar dari angan-anganaja

Roestam poen menerima soerat itoe, dengan hati
jang berdapendabar, kemoredian dirobeknja

itoe, doedoeklah ia diatas korsi, menghadapi se- | koesnja,
boeah medja empat persegi, sambil menoendoekkan
kepalanja, bernjanjilah ia dengan socaranja tertahan:

. pengobat hatinja jang telah roesak binasa
toe.

Adoeh adinda, adoehai sajang,
Diroeang mata

tampak terbajang,

Iman kekanda soedah bergojang.

f 2.50

5

f4-

terdjoewal habis.

toean

tidak ada oewangf 11.- belilah

Lotendebitant.

:

Firma HARNAM SINGH
MOSKEESTRAAT No. 42

31

SIso00066

besarnja 100000.-

'Atoerlah pesanan dengan selekas-lekasnja.

5 menit dari Station, jang selamanja

menjediakan kamar-kamar jang bersih. Ongkos kamar dari

Gece

Tjenderawasih.

selekas lot

Boleh pilih mana jang soeka, kalau
jang ketjil.

GEA

Dan Agent:

kitlah

MAARTHA

mendapat tahoe.

G

No.

Gebrs,

4

.

mempoenjai Gramophoon,

Maartha & Co. soeka kasih ansoeran

Diberi tahoekan djoega bahasa ddo. 17 Mei 1930, Maartha & Co.
soedah di boebarkan, dan dirobah menoeroet ACTE NOTARIS

6 0 GEN
4 0004

Isogooo0o0es

apalagi

Tengkoe Besar Keradjaan
Maartha & Co.??
ULTRAPHOON djempol,

pada toean-toean jang ternama dan terkenal.
Menoenggoe dengan hormat

MANAN

N. B.

SANSEY &€ Co. mepan

BATTERIJ

beli

(Huurkoop)

ada djoeal Lotery

Postwissel F 11.35 Kita tanggoeng sampei di Toean poenja

“firmannja begini sadja:

—

sekarang

Oewang besar namanja, BATAVIASCHE KINDERZIEKENHUIS, besarnja F 2000.000 Perys-perys diatoer seba-

Mengapakah Allah tida memoetoeskan

sososssGsaGA

Apakah sebabnja jang moelia sri padoeka
Serdang, beli Gramophoon ULTRAPHOON
pada
Itve, ada satoe boekti jang Gramophoon
kwaliteitnja patent, dan veernja didjamin koeat.
Toean-toean dan intjek-intjek jang 'beloem

0000

semoerah moerahnja, sehingga harga jang setinggi-tingginja.
Tiap-tiap beli satoe mesin, dari seharga f 100.- (seratoes)
keatas dapat 5 bidji Plaat extra, lagoe lagoe. boleh pilih, menoeroet sekehendak Toean-toean, Modelnja kita tanggoeng menjenangkan bagi perhiasan roemah tangga.

(Radio).

002440000000

anu

& SONS
MEDAN

23

000000000m0

.Agh, negeri jang sedjaoeh toe!” kata bapaknja bocah, jang mendjadi bocah moeloet orang kita, tam poen doedoeklah bermenoeng memtiktr-mbkkan ia akan berangkat ke Bengkoelen dan kam
gi.
tjobalah anakanda perhatikan isinja :
»Itoe ta'djadi apa, biasanja bagi

gadii,

terpanting

kesana,

orang pemakan

terpanting

kemari,

Djika
Lebih
Djika
Lebih

tapi

boekankah ada pepatah orang toea-toea kita:
Djaoeh berdjalan banjak dilihat, lima hidoep banjak dirasai, dam banjak poela jang didengar."
wItoec

betoel,” djawab

,,bapaknja,

jang sedjaoeh itoe, tetapi biarlah, ta'dapat Ajahanda

sangkal lagi.

sebocah

sadja

tinggal disana dengan seorang dirinja.

berkain pandjang,
kain saroeng,
berindoek semang,
ajah kandoeng.

Biarlah

nasihat Ajahmoe,

tjo-

balah anakanda perhatikan boenji pantoen, jang
biasa diseboet-seboet orang kita dikampoeng-kampoeng, jang akan Ajahanda seboctkan ini:

Djika kepoelau anak esok.
Ijoe beli, belanak beli,
Ikan pandjang beli dahocloe,
Djika merantau anak esok.
Iboe tjari, bapak poen tjari,
Indoek semang tjari dahoeloe,

»Bagaimanakah fikiran anakanda?
toel boenji pantoen itoe ?'

kita

tinggalkan

Roestam.

mandian itoe, marilah kita perhatikan Sitti Anizar
jang telah dimaboek pertjintaan jang ta'dapat di-

robahkan lagi. Pembatja tentoe beloem akan loe-

tapi anakanda

masih moeda, akan tinggal seorang diri dinegeri
»Sekarang

pandai
seelok
pandai
seelok

Adakah

be-

pa,

ketika ia doedoek

Sedjoeroes lamanja Roestam tiada mendjawab.
Kemoedian berkatalah ia: ..Ja ajahanda
pada

fikiran anakanda, boenji pantoen itoe, tiada-

lah bersalahan sedikit djoega. Anakanda telah | jam2
merasai hal jang demikian."
.Sjoekoerlah kalau telah begitoe,” djawab ajahnja lagi.
»Sekarang hari telah hampir poekoel doea, ajahanda hendak sembahjang dahoeloe, tinggallah ana:

F

pat

Di kita poenja Toko, bisa beli dengan Huurkoop (ansoer)
GRAMOPHOON
merk jang terkenal dalam pergaoelan
doenia dagang, ia itoe, merk ODEON, dari harga jang

sa-

000 MM

satoe

Oudemarktstr. 2 Medan.

nun

hanja

COMPANY

GRAMOPHOON

Terima kasih .....

GRAMOPHOONBerboektiULTRAPHOON

Telegram adres Sumatraphoon.

200 0

Ka

dja.
Apakah

SUMATRA

r

"

Islam, melainkan bekerdja djoega

tidak sadja soepaja kita dapat | perempoean.

menghargakan dan mendjoendjoeng tinggil

00 00m

kai perkataan: tetapi kalau kamoe
takoet tidak dapat adil dibenar-

polygamie,

006 60 ama

Boekankah
firman Allah itoe, djelas,
terang dan njata, senjata-njatanja mema-

Tanja keterangan pada”

0000

memboesoekkan, tetapi semata-mata akan

agama

pembitjaraan saja ini, saja berharap de- | oentoek menbaggikan deradjat peremnoean
ngan
sebesar2 pengharapan
soepaja pena Papi
jocan Indonesia,
sekalian poetera dan poeteri Indonesia
ourier:
merasa soeatoe kewadjiban 'mentjari daja|
'Deradjat soeatoe bangsa tidak dapat
oepaja akan melawan perkawinan setjara | lebih tinggi dari pada deradjat kaoem

00000 .—& 4» @mmaa 40040
Lekas bikin perhoeboengan

agama Islam. Tetapi pada pikiran kami
boekannja sekali-kali melanggar atau
mendjoendjoeng tinggi firman Allah.

sia jang hadir. Sebeloem saja m

kanda."

»Baiklah,” djawab Roestam, ia poen mengambil

poela pakaiannja, toeroen kehalamam dan menaiki
seboeah

»Menoeroet fikiran ajahanda, pantoen itoe amat dian

kereta

angin

Terbit.

menoedjoe

besar faedahnja kepada orang-orang jang mempzr(
erbit ialah seboeah
hatikannja dan menoekarkan apa-apa jang terseboet tempat orang mandi: Bangsa
dalamnja.”
banjak poela jang pergi termasja
Roestam toendoek, termenoeng
mendengarkan Djaoehnja
doea setengah kilo
kata ajahnja ito, sambil meangkat kepala, berkata- Pajakoemboeh.)
5
lah ia:
Nasihat ajah itoe, moedah-mocdahan terpakailah hendaknja oleh anakanda seoemoer hi-

tempat perman-

kalam jang indah.
Eropah,

Tionghoa

dan mandi kesana.
meter

dari pasar

perempoean

jai

Maksoednja hendak mandi.
ketempat pemandian itoe. “Tiada lama
Setelah Roestam . sampai ditempat pemandian berdjalan
kemoedian, kelihatanlah oleh kita Anizar
dan Noer-

doep anakanda.
itoe, disandarkannja keretanja pada sebocah pokok
toeroen dari atas tomptngannja,
dan bergja»Djika setitik mendjadi laoet. sekepal mendjadi baringin ditepi kalam itoe, dan ia poen doedoek- slah
lanlah ketempat mandi itoe.
dg
goenoenglah hendaknja didalam hati anakanda.”
lah diatas seboeah bangkoe dimoeka seboeah ka»Nah

Roestam,”

kata

bapaknja

lagi,

..Ini se- mar jang indah didekat tempat mandi toe, | Roes-

(Akan disamboeng.)

