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Bajaran

Harga langganan

Indonesia:
3 boelan f5.— Setahoen f20—
Loear Indonesia:
3 boelan f7.— Setahoen B-—
Pembajaran lebih doeloe.

koerangnja f 1.50. Berlangganan boleh berdamai.

Pembajaran lebih doeloe.
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Arba'a

28 Mei

matjam

jang

Telefoon No.

1174

Maka,

akan

Erti seorang Gouverneur
bagi Soematera
Timoer.
fe

“

diperoleh

jang

mana

” Zoel'hidjah 1348.

1930 —

Indonesia, koentjinja ter-

kesentosaan

dan kema'moeran

ma doeloe ia bekerdja di Soematera Timoer, pengetahozannja tentang negeri ini,
mendjadi
soeatce agoenan bagi keangkatannja selakoe Gouverneur disini.

Sekian

banjak

daerah-daerah

diloear

Djawa dan Madoera, daerah Soematera
Timoer, adalah soeatoe daerah jang terpenting: didalam pekerdjaan Bestuur.

Tatkala terkabar, Gouverneur van Sandick akan meninggalkan Soematera Timoer,

Sinar

Deli

beberapa boelan jg

laloe menoelis:
Mendjadi

kepala

pemerintah

disini

amat soesah. Berdiri diatas segala matjam pihak, jang masing-masing bereboet
keoentoengan, bagi keperloeannja ma-

Boekan djarang
kehendak

kedjadian, beberapa

pemerintah

jang hendak

djalankan, bertentangan dengan

Pertja

Timoer.

Bila hendak
Deli, mesti
dengan pihak
Boekti jang

Arifin.

Barang

—0—

masoek

Menoeroet

ke-Oostkust.

kawat jang

diterima oleh

Handelsvereeniging dari Centraal Kantoor
voor de Statistiek, adalah tjatetan barang
masoek selama April ke-Oostkust seperti

terseboet dibawah ini:
Nama barang

Djoemlah

mempertahankan orang
tahan poela berhadapan)
pemerintah.
njata kelihatan, ialah per-

lebih keras poela dorongan hendak meperatoeran

jang

Djoemlah

masoekdalam gewest

masoek
Belawan :

ini:

Beras India

ton

ton

Beras Saigon

12.736
7

9.062
-

Beras Siam

1.253

305

959.000

840.000

Segala matjam
barang lain

—0—

Kantoor kawat pada hari itoe diboeka
moelai poekoel 8,22—10,22 pagi dan sore
dari poekoel 3.22—4.22.
pada malam

sekali.

dilakoekan

ditengah

djalan

—0—

kemarin.

seorang opas radja ia datang kefabriek
itoe oentoek menangkap dan membeslag.

Ketika ia hendak memasoeki pintoe, koeli-koeli fabriek menantinja dengan

orang

,toja.”

veldpolitie

datang.

Ketika dilihatnja opas-opas jang
bersendjatakan senapang dan pedang datang,

beberapa

belasting habis diambil oleh

orang koeli lari. Satoe dianta-

ranja dapat diserkap politie. Semoea perkakas pemasakan dan tapai dibeslag, di-

bawa ke Loeboek Pakam.

Sampai

sekarang

ia beloem

dapat

ditangkap.

seorang jang mempoenjai agoenan besar tentang pengetahoean dan pengalanian

didalam negeri ini,
Soematera Timoer semakin lama semakin penting. Beberapa perobahan jang akan
dilakoekan, jang sekarang sedang dibitjarakan, mengehendaki tenaga jang koeat,
pengetahoean jang banjak tentang negeri
ini.

“

Pembesar-pembesar jang tertinggi, dikehendaki akan dapat mengambil keboelatan
sendiri, dengan tidak dipengaroehi oleh
pihak mana djoegapoen.
Pendirian Landschapsraad. Pendirian
Provincie, Hal Poenale Sanctie. Perdjandjian tanah jangakan sampai waktoenja.
Semoeanja -mengehendaki tenaga jang besar. Beloem

terhitoeng, beberapa

banjak

perkara jang soedahbertimboen-timboen!

Weefit

Tyre

6 minggoe

pendjara.

Oemar mohon grafie dan selama dalam
gratie verzoek ia tinggal dilocar bekerdja

teroes.
Doedoek perkara sekira-kira demikian:
Pada satoe kali, Ramin datang pada

Oemar :minta tolong, wang banjaknja f20.peneboes

barang-barang mas ke-

Co.

Hakkastr.)

MEDAN

Telefoon No. 1525.

Soedah Diperbaiki

Band Boeroek
Djangan

berikan

oentoek

REPARATIE

memperbaiki

toean poenja band?

pada jang tiada mengerti.

Bawalah pada kita, dimana kita kerdjakan toeroet peratoeran Europa.

Memperbaiki dan Memperbaroei
Itoelah

achirnja

ia menolong,

bermoela

—0—

Opera

Batak Sitamiang.

Ober-

sebagai
tanggal

dengan toean H. Pandjaitan

moelai pada

Precuratie-houder,

7 Juni jang dimoeka, akan berma-

in didalam satoe

panggoeng di Medan.

ini telah

lama

bitjara pada soeatoe vergadering, ja'ni

sebagoes-bagoesnja perkataan mengingat
azas2 dan tjara democratie, jang takbo-

leh tidak mesti mendjadi dasar dan sifatnja Pergerakan Nosional kita, maka sepandjang
pendapatan kami jang mesti
dibenarkan oleh tiap-tiaporang Democraat, sedikitja poen tak ada kesalahan
atau ketjelaan jang melengket pada diri-

Menoeroet
chabar dari jang lajak dipertjajai Opera terseboet diatas jang di-

lin Goeltem

Specialiteit

Kita.

djoega

dari

Toengkoe

berdiri, djoega

masoek Medan.

nja tocan Thamrin dalam pada memakai perkataan ,,Kamoe“

Regent

segala

van Ne-

pada Opera ini.
Permainannja ada menoeroet zaman
Modern tetapi tjerita jang dimainkan me-

zaman

mainan

Extra-extra tjara-tjara
—0—

poerbakala,

Inspectie

van

tjocma per-

rapat ramai di Fort de Kockitoe.
Sebaliknja, kami harapkan kepada
sekalian saudara dari pada tiap2 golongan bangsa Indonesia akan bertambahtambah membiasakan

kan pergaoelan

Inspecteur

melakoe-

Indonesia

Rapat perhoeboengan
interinsulair
itoelah salah satoe sjarat akan mendjadikan Persatoean Indonesia jang sedjati

adanja.
Sekian dalam Fadjar Asia.
Sesoedah toean Thamrin berbitjara di
Medan, beberapa pihak kita dengan me-

tidak

sedap telinganja menkamoe dan kau. Jg.
mendengar perkataan itoe,

sedap

jalah golongan jang terbanjak. Golongan
jang sedikit, jalah golongan jang mengerti.
Golongan

jang

mengerti,

mengerti apa

semangat jang terkandoeng didalam perbahasaan seorang pemimpin
terhadap
kepada raiat, memakai perkataan kam oe,
perasaan jang senang, dalamper-

bahasaan demikian.
Golongan jang mengerti, tahoe : perkataan kamoe jang dipakai oleh seorang

Financien.
van

dirinja

interinsulair

baik pergaoelan dalam kehidoepan saban hari maoepoen tjoema pergaoelan

masa ini. merasa

Menoeroet kawat Aneta soedah diangkat mendjadi

terhadap kepa-

da

dalam vergadering2 sadja.
Opera
Opera
di Memenda-

geri Asahan en Tengkoe Soetan Labocan
Bilik memberikan soerat-soerat poedjian

noeroet

dengan pembitjara baik

bitjara sendirian maoepoendalam

Toean Dokter Hamzih Pematang Sian- njatakan koerang
tar soedah memberikan Deploma, begitoe dengar perkataan

Cranie b/d Kerapatan terhoekoem

Rerubbering

senang dengan

benar

tertoedoeh djadi pentjolong.

berhadap

dalam

Hoofd

000000000000000

(Dioedjoeng

tocan merasa

Thamrin

Saja harap kamoe mempoenjai kepertjajaan dan kejakinan jang tjoekoep,
bahwa bersatoe kita tegoeh, berpisah
kita djatoeh.
Tatkala vergadering di Padang, toean,,
Thamrin, poen memperbahasakan vergadering dengan: Kamoe dan kau.
Berhoeboeng dengan ini, seorang pe-

soedoetnja sebahagian Oostkust.

Lain dari pada itoe, taeroet pocla Ocmar

Shanghaistraat 27

Apa

toean

jang bersemangat.

lah, dihoekoem 3 (tiga) boelan pendjara.

00000000000

Deli.

Setelah perkara itoe dihadapkan kesidang Landgerecht, maka Landrechter men-

selaloe berangan-angan
tetapi selaloe tak djadi.

0000000000

Sinar

Dengan perkataan lain: Soematera Timoer, haroes tergenggam didalam tangan

lain-lain

kau ada
mempoenjal” pengandjoer-pengandjoer

jang

Oemar djadi medeplichtige.

Beberapa hari j.t.I. Landgerecht T.
Sekarang roepanja pengoeroes
Tinggi Deli memoetoeskan perkara Ramin
ini soedah mengambil ketetapan.
sais sado dalam perkara kedjahatan.
Tertoedoeh dida'wa mentjoeri soerat ini ada harapan dapat perhatian
dan, sebab Opera soedah banjak
gadai kepoenjaan lain orang.
Oleh Landrechter, karena terang bersa- pat soerat-soerat poedjian dari

oentoek

000000000000000
00600000000

kita njatakan dalam

boelan jang laloe

0000 000000000

beberapa

Contractkoelie dari Sibarau Ist. nama
Kasim telah kehilangan soerat gadainja
ialah soerat gadai jang didapat oleh Ra-

Opera

—0—
Penolong djadi pentjolong.
T.A. menoelis:

angkat kaki dari Deli.
Demikian

(te

pimpim oleh toean Tilhang gelar

Ida, perompok terseboet, sesoedah melakoekan perampokan, laloe melarikan

ada anehnja sedikit diri.

Penghoeloe soeatoe kampoeng di Perbaoengan soedah mengetahoei dalam da€rahnja ada fabriek samsoe gelap. Dengan

Beberapa

Wang

ini, ia masih hidoep.

Dalam doea hari ini politie Perbaoengan soedah membeslag»2 (doea) fabriek

Jang

diri.

Tetapi sampai ketika kita mengirim kabar

Politie disamboet dengan poekoelan

gelap.

Antara

teboes barang-barang itoe.
menjatakan.:
"
djadinja . .. . .: roepanja
etapi apa
u.
beroentoeng!,
sebab
"“doelog
dart"itoe- seorang Djawa

pada kepalanja.
hoekoeman masing2 seperti
djatoehkan
Sekalian keadaah ini menjebabkan dia terseboet diatas.
ta' dapat melawan. Ia haroes menjerahkan
Berapa kesal hati Oemar agaknja, djika

Labouw dengan keadaan jang sangat
pajah dibawa keroemah sakit. Dokter menjatakan, djiwanja
sangat
berbahaja

Pertempoeran dalam fabriek
'
samsoe gelap

samsoe

Socara Ramai.

Kasim.
»Kamoe" dalam verga.
Oleh: Oemar permohonan Ramin dikadering.
boelkan.
Tatkala tocan Thamrin berbitjara dalam
Besoknja Oemar dapat pindjaman wang vergadering di Medan, sering vergadering
4f 20.- laloe bersama Ramin ia pergi ke diperbahasakan dengan perkataan: KApandhuis T. Tinggi Deli boeat menolong

dirampok

telah

penjamoen ini.

Beberapa poekoelan diterimanja ketika
itoe.
Karena mereka
tiada bersendjata,
koeli itoe,
mereka
terpaksa
oendoer,
meminta perDjika perobahan itoe dilakoekan, pitolongan
kepada politie Gouvernement
hak jang berkepentingan merasa diroegi- di Pegbaoengan.
kan.
Maka kepala pemerintah, mesti
tara kedoea belah pihak.
:
Djika oempamanja silap langkah
sang pembesar akan djatoeh ketempat
antara dingin dan panas. Boekan.perkara
heran, djikalau oempamanja terpaksa

(Perbaoengan),

Baias

ke I.

oleh seorang Indonesier, min tahadi diatas sadonja.
Hal itoe lebih dahoeloe telah dirapportkan
serta merampas wang belasting jang ba- oleh Kasim pada Beheerder pandhuisdienst,
roe dipoengoet oleh Penghoeloe terseboet. dan kepada politie. Oleh sebab itoe ketika
Penghoeloe itoe diserag dengan sendjata
Oemar oendjoekkan soerat itoe salah seorang pegawai pandhuis, ialaloe ditegor,
tadjam, hingga loeka-loeka parah.
dari mana ia (Oemar) dapat barang itoe.
noelis didalam Tjaja Soematra meOemar menjatakan tenteg sadja dari RaCorrespondeng Sinar Deli di Perbanjatakan tidak senangnja, karena dengan
oengan mengabarkan kedjadian ini seba- min seraja menoendjoekan tangannja arah membahasakan kam o e kepada orang jang
keloear pekarangan pandhuis terseboet, digai berikoet:
mana Ramin ada menoenggoe dengan sa- berhadir didalam vergadering sepertitidak
mengindahkan deradjat persidangan.
donja diloear.
Seorang penoelis jang bertanda ,,NatioKemarin dahoeloe seorang Indonesier,
Waktoe Ramin ditanja oleh Beheerder
nama Labouw, penghoeloe kampoeng pandhuis, ia mengakoe teroes terang soe- nalist Indonesia” memberi keterangan daLoeboek Baias pergi mengoetip wang be- rat itoe kepoenjaannja. Dan pemeriksaan lam Fadjar Asia, antara lain-lain-kita
lasting dikampoengnja.
dilakoekan dengan pandjang lebar. Ramin,: koetip berikoet ini:
Sedangnja dalam bahagian pergerakan
Dari sebocah tempat keseboeah tempat »moengkir“ lagi: sekarang ia mengakoe
Ra'jat
jang Partij S.I. Indonesia, berdikoendjoengi, dari seorang
keseorang
gadai itoe ia dapat diatas sadonja.
tambah-tambah
rata dan loeas pemakaian "
dipoengoet belastingnja. Dengan demikian soerat
Oleh Beheerder pandhuis maoe tjoba
hari soedah sendja. Wang jang diperoleh- damaikan perkara itoe, tetapi Oemar meperkataan ,Saudara2” terhadap kepada
sekalian orang jang hadlir dalam soeatoe
nja kira-kira f80 (delapan poeloeh roepiah). nolak, sebab ia kalau2 Ramin ada lagi
vergadering, 'poen dalam kalangan P.P.
Penghoeloe
ini poen hendak poelang. mentjoeri lain2 barang.
P.K.I. sebagai jang telak kami njatakan
Tiada
djaoeh dari roemahnja ia bertemoe
Dan lagi Oemar chawatir, kalau2 ia
vergadering2 di-Tanah Djawa,
dalam
dengan seorang Indonesier, I dar, namaterbawa rendong dalam perkara itoe, sebertambah-tambah
rata dan loeas djoega
nja.
sekarang katanja ia hanja tolong
pemakaiannja perkataannja ,.Kamoe”
Dengan tiba-tiba Idar ini memoekoel dangkan karena Allah sahadja. Oleh sebab
terhadap kepada sekalian orang jang
penghoeloe ini dengan parang, kena pada dengan
itoe, Oemar minta dengan sangat, soepaja
hadlir dalam vergadering.
peroetnja sebelah kanan. Darah berke- perkara itoe diserahkan pada politie.
Dan apa bilakita tahoe, bahwaparloearan amat
banjak. Ketika itoeia beSedjoeroes ..... djoeb! Ramin ditahan
kataan
,,Kamoe" itoe ialah sebaik2nja
loem djatoeh atau imasih dapat mempertadidengar! Dalam pemeriksaan
perkataan oentoek menjeboetkan orang
kan diri. Soeatoe pozkoelan, djoega de- dan Oemar
politie agaknja Ramin djadi beklaagde dan

mengikat

'tahoe-tahoe mendjaga diri, berdiri dian-

..

ag

Post dihari besar.
Berhoeboeng dengan hari besar mi'radj ngan parang, melekat poela pada bahoenja
Nabi Isa, besok hari Kemis tanggal 29 jang kanan.
Kemoedian satoe liang, lagi-diterimanja
Mei segala loket postkantoor ditoetoep.

bebe-

kara poenale sanctie. Boekan sadja dari
pihak pemerintah, dari beberapa pihak
lemparkan

"Noel

Wang “batas

mana

saudaranja nama

MOE.

se mpok.

Seorang Penghoeloe kampoeng Loeboek

ke Sinar Deli
dialamatkan kepada
Redactie sahadja, Djangan kepada Mangaradja Ihoetan atau Hassan

di-

rapa pihak disini. Djika jang mengepalai pemerintah mendjalankan kehendak
pemerintah, mesti tahan didesak oleh
berbagai-bagai pihak jang merasa diroegikan.

“

sepe-

» y MB). DJOESA'IR.

Penghoeloe
“-

Pengantaran soerat2 tjoema

sing-masing.

isteri satoe.

damai

eboer-soeboer? dasarkan ber-

| damaian.

Didoega keras toean Ezerman, ResiMa'loemat Redactie.
dent
Palembang jang akan datang ke
Soematera- Timoer, menggantikan GouDiperingatkan kepada sekalian pembantoe, segala karangan oentoek dimoeat
verneur van Sandick.
Toean Ezerman, seorang Kepala Pemerintah jangterkenal di Soematera Timoer.
Beliau pernah mendjadi Controleur di
Tebing Tinggi, mendjadi Assistent Resident Deli dan Serdang, Assistent Resident
Simeloengoen dan Karolanden, dan pernah
beberapa kali mendjadi wakil Gouverneur.
Djadi, pengalaman-pengalamannja, sela-

roekoea,

'Tjinta kasih sajang,

Hanja demikian kita dapat mengharap.

barang-barang

katanja digadaikan oleh

noehnja, hanjalah dapat hic
nja dalam roemah tangga,

serta per-

Tahoen

isterinja,

poenjaan

TJATETAN.
mem

genggam didalam tangan pemerintah tinggi.
»Koentji“, ini haroes berhati-hati, goena

|

Hari ini kita moeatkan satoe telegram
Deli Courant dari Weltevreden, kita rakamkan kembali :

tenaga

adres: ' ,SINARDELI"

dvertentie-Bureau A. de la MAR Azn. Voorburgwal — Amsterdam.
»De Globe” Singel 95 Amster
Deli. Moehd. Idris Harahap — Tapanoelistraat — Tandjong” Balei — Asahan.

—
(Ini hari diterbitkan 2 lembar.)

Tetegr

DELI"

R

s Mjj. ,51 NA
Diterbitkan setiap hari ketjoeali hari jang dimoeliakan oleh: N. V. Elecgyinche Drukkerij & Uitgever

AGENTEN,

.advertentie 1

Dari 1 sampai 5 baris #1:50 Sekali moeat sekoerang-

Financien

eerste klasse toean A.G. Menalda, sekaring wnd, hoofd der inspectie di Medan.
—0—
Lagi orang2 jang - beroentoeng dalam
loterij Eykenstichting.
Menoeroet kawat Aneta dari Djember,
bahwa seorang Tionghoa jang mempoenjai kedai ketjil didaerah Katisat, nama
Tjoe Tok Hoe telah beroentoeng manarik
prijs dari f 150.000 itoe dari loeterij Eykenstichting.

pemimpin

terhadap

kepada jang dipim-

pin, adalah ertinya:
'menoendjoekkan
kekaripan
antara pemimpin-pemimpin
dengan raiat.

Akan

tetapi,

golongan

jang

tidak

mengerti, dan golongan j. berperasaan
lain, tidak sedap mendengar perbaha-

saan itoe. Ada poela jang tidak sampai
pengertiannja
menerima kekaripan
jang sedemikian itoe.
Tambah-tambah
membiasakan
diri
melakoekan pergaoelan interinsulair Indonesia, baik pergaoelan dalam penghidoepan

setiap

hari,

maoepoen

tjoema

dalam vergadering-vergadering
sadja,
Begitoe djoega wijkmeester Tionghoa haroes diakoei oleh tiap-tiap orang jang
4
diBalong telah menarik prijsf 100.000 (“, menoedjoe Indonesia Raya.
Didalam pada itoe, kita haroes poela
dan doea orang Tionghoa berkedai
di
Amboeloe dan Ledokombo masing-masing memperhatikan tjara pergaoelan jang ada
menarik prijsf 50.000 dan f25.000
serta didalam bangsa kita. Apakah tjara jang
beberapa orang Eropah mendapat
ketjil-ketjil didaerah Djember.

prijs

ada sekarang, djika kita perkosa dengan

memasoekkan

tjita-tjita baroe, tidak me-

nerbitkan keroesakan jang besar, sedang
——") Dalam Sinar kemaria kita cha- djaldn lain, tidak dengan melakoekan perBand boeroek kita bisa bikin baroe.
Ibarkan jang mendapat prijs dari
f 100.000 kosaan, masih ada.
Selamanja kita poenja kerdja atas djaminan oleh kita.
Oentoek menghitoeng laba dan roegi
itoe
adalah
seorang
koeli
kedai
Tionghoa
75
Tanjalah keterangan !!
di Selat Pandjang. Mana jang betoel. be- didalam bekerdja ,keadaan ini perloe di00000000000000 000000000000
000 Loc kita ketahoci pes.
: perhatikan, dan “,..xloe dipertimbangkan.

Orang gila djadi toekang bekam.
Sekarang perempoean itoe telah mendjadi djanda dengan merapaanjaf harta
Menilik
dari pakaian, kelakan dan tjajang banjak. Seorang pendoedoek Bandar kapnjnjang
toe kelakoean, satoe
cetia,
melihat
-orang
ini,
timboel
ingin
ta
m
pada. kita jang £
Beberapa hari jang laloe satoe pasoekan
besar raksasa hoetan jang terdiri dari be- hatinja hendak beristerikan, karena. ..... dia adanja sedtang gila.

COMPETITIE

Karang Inouve djadi medan perang.
Angkatan raksasa hoetan soekar dialahkan.

Sekarang dikabarkan lagi oleh D. Crt.,
bahwa satoe detachement infanterie soedah berangkat dari Langsa oentoek bertempoer dengan tentera raksasa hoetan
itoe. Bagaimana hasilnja beloem dapat di-

kabarkan.

—0—

Restrictie rubber jang baroe.
Perdjandjian Inggeris
dengan Belanda.
Dari Amsterdam dikawatkan oleh Aneta, bahwa Rubbercomite memboeat vergadering dalam boelan Juni bersama dengan pengoesaha
- pengoesaha Rubber
Inggeris oentoek .membitjarakan tentang
meneroeskan tindakan dalam hal peratoeran penghasilan jang bersetoedjoe dengan pemakaian jang berdasar kepada
peratoeran mandiang toean Marinus jang
mentjahari perhoeboengan dengan anak
negeri peroesaha-peroesaha rubber.
Toean Burger pertjaja, bahwa mening-

galnja tocan Marinus jang menjedihkan
itoe, tidaklah akan mendjadi terhalangnja
pekerdjaan jang dimaksoed oleh Marinus
itoe.

Dari Weltevreden orang kawatkan
kepada Deli Courant, meninggalnja
toean Marinus tidaklah akan menghalangi
niatan itoe, disebabkan conferentie jang
baroe sekali ini, soedah memoetoeskan
soepaja dilakoekan penjelidikan dimanamana,
sehingga tjoekoep djalan boeat

mengoendjoekkan penggantinja.

—o0—

Keterangan Adi Negoro.
Boenji soergt toean Djamal Oedin, jang
dikirimkannja kepada Toean Parada Harahap, jang membawa kalimat:
Boeat mengalahkan benteng Minangkabausche serta Javaansche intellectueelenblok saja rasa perloe sekali serahkan hoofdredactie kepada saja....
Dalam satoe soerat kiriman, tocan Djamal Oedin memberi keterangan.
Bahwa toean soedah memoetar moetararti kalima dalam salah satoe soerat

tinggal diroemah, sore-sore pergi melantjoeng. Demikianlah halnja setiap hari.
Si-isteri melihat halnja setiap hari. Si
isteri melihat hal ini hatinia soedah
moelai tidak senang, oleh sebab itoe,
kedoea
laki 'isteri senantiasa didalam
bergadoeh.
Tidak berapa lama 'sesoedah itoe, si

tjari nafkah. dan ia kawin dengan peremsoeka.

kan tangga kesopanan Parada Harahap,
akan tetapi saja girang poela sebabtelah menjiarkan
soerat itoekarena de-

Kalau pereffipoean sama perempoean

“smberkontjo"

Lebih koerang seminggoe j.I. seorang
Indonesier
wa, telah mengadoe ke-

kantoor Radja, di. Brandan, menerangkan

jang perempoeannja soedah lenjap dari
roemahnja di Aloer Doea. Sampai hari
ini perempoeanctsbt beloem djoega poelang.

|

“Regempoead"InW berasal dari Tjinta Ra-

dja.
Dan paling belakang dianja ,kontjo“
dengan seorang perempoean Indonesier
Bandjar.
Lenjapuja perempoean ini dari Kp. Aloer
Doea, sama-sama dengan perempoean
Bandjar tsbt dengan soeaminja djoega.
Didoega siperempoean ini maoe meninggaikan soeaminja disebabkan boedjoekan
keras dari perempoean temannja tadi, jaitoe akan dipersoeamikannja dengan seorang pemoeda bangsanja djoega. Sedang

Pembahagian, dilakoekan, bekas soeami
meminta segala harta peninggalan itoe,
karena katanjashanja ia ahli warisnja, se- soeami perempoean ini ada djaoeh lebih
dangkan seorang saudara
perempoean toea dari padanja. Chabarnja mereka
jang telah meninggal itoe, tidak adahak melarikan diri ke Langsa, (Corr. S.D.)
—0—
menerima harta poesaka tetseboet.
,
Perkara ini telah sampai ketangan
Tjoelik? Tjoelik?
Landraad, dimana sebagai Adviseur diTersiar kabar dikampoeng-kampoeng
angkat tocan Hasan Ma'soem. Beliau jang sekarang ada tjoelik. Apa artinja tjoememberikan advies seorang soecami ada lik ini sampai sekarang kita beloem
mehak mendapat poesaka dari isteri, demi- ngerti betoel. Kabarnja tjoelik itoe kerdjakian djoega isteri dari soeami. Laki-laki nja memotong kepala orang. Ada
ada
ini dimasa hidoep isterinja tidak mem- sadja dongeng kawan. Terdjadinja tjoelik
poenjai pekerdjaan, isteri jang membelan- ini sesoedah tersiar kabar jang tanggal 29
djai ia, oleh sebab itoe soenggoeh iaada hak ini ada keramaian diBerandan, jang boleh
boeat terima harta poesaka, tetapi lebih da- djadi akan
diramaikan djoega
djoedi. Sebabitoe dapatlah kita

hoeloeia bajar onkost jang isterinja telah
keloearkan boeat belandjanja, kalau tidak
dipotongkan sadja dengan bagiannja.
Perkara itoe dipoetoeskan dengan kekalahan pihak djanda, sekarang bekas
soeami haroes menerima, segala harta
peninggalan itoe. Pihak djanda teeken
appel ke Raad van Justitie. Beloem selang berapa lama Raad bersidang memeriksa perkara itoe, dan beralasan kepada
soeatoe keterangan, bahwa bekas soeami

tidak mengharap barang sesenpoen dari
peninggalan isteri, dengan boekti
saja persoonlijk kepada toeanitoe dosa harta
jang
tjoekoep,
Vonnis Landraaddibatalkan
jang sebesar-besarnja
dalam
doenia
Raad
memberi
kepoetoesan bahwa bekas
journalistik karena melemparkan kotosoeami
tidak
mendapat
soeatoe apa.
ran kepada seorang nasionalist j. boleh
—0—
tahan oedji, dan bertanding tidak takoet
Manilla
Shouw ke Berandan.
tentang kesoetjian hati dengan kedoeat.
Baroe
ini
soedah
kita kabarkan jang
terseboet.
tanggal
25
di
Brandan
akan diadakan
Sebetoelnja saja merasa sajang sekali
karena artikel itoe soedah menoendjoek-

in

keramaian, jaitoe berhoeboeng dengan
goena memboeka satoe tanah lapang di-

sana. Lebih djaoeh hari ini kita dapat
kabar jang keramaian itoe akan dimoelai

ngan penjiaran itoe terseboetilah bahwa tanggal 29 ini. Menoeroet programma
saja
memang bermaksoed akan me- jang soedah disiarkan, Manila Show jang
gambil hati intellekt Indonesia oentoek baroe ini bermain dikotaini akan bermain
B.T.
special dari Djawa dan djoega disana.
Orang-orang dari Manila Show hari
Menangkabau
karena groep
ini
soedah ada di Brandan, keperloean
itoelah j. bertentangan sekali
dengan Bintang Timber. oentoek Shouw terseboet soedah moelai
boleh
dioempamakan dengan benteng diatoer. (Corr. S.D,)
—0—
j-koeat.
Rodi
Kampoeng.
Kalau orang akan mendoedoeki korsi

Soseubauan

uwnawLowow

svewssi IL
LIL vuuuuoa

————

sesama

vavol

seni

-vuan

z

UII

# LI ——wwnuw

Pa,

Sang
Ga

Yuu

politie, apakahjkarena barang kali beloem
tahoe.

bahwa iatidak mengharap .harta peningalan sang isteri, ia djoega pandai mensama

baik???

Nampaknja bal ini tidak diindahkan oleh

kotoran.
Lama ia menanggoeng penjakit itoe, sesoedah itoe baroelah ia meninggal doenia.
Sesoedah ia meninggal antero familienja memboeat permoefakatan, darihal
harta benda peninggalan djanda terseboet.
Diloear locaran sang soeami, mengatakan

itoe, karena soeka

akan menimboelkan sesoeatoe

hal jang koe

css
BPD

watiri kelak

perempoean sakit, jaitoe sakit membatoekkan
darah, sebagai orangjang termakan

poean

ja,

Bagaimanak8h
halnja nanti kalau seorang
jang beloem mengetahoei, tidakkah dicha-

sz & ng
uan

berbekam

oren mn

Bagi orang jang soedah mengetahoei

akan halnja tentoe sadja keberatan datang

mama Bm

loem berhasi baik.

Meski
ia gila, dengan bertempat
dipadjak sajoeg
Bindjei adalah pekerdjaan
nja sebagai toekang bekam.

le Klasse.
Main Men. Seri Kal. Ptn. Voor - Tegen Gem.

can a

berapa poeloeli ekor gadjah, soedah datang tambahan poela si laki2sorang jang tidak
melanggar kedalam keboen di-Karang mempoenjai pentjarian.
Peminangan
telah dilakoekan oleh
Inoue.
Beriboe batang pohon kelapa sawit
kaoem
keloearganja
pendoedoek Geloejang dilanggarnja hingga mendjadi hantjoer
goer.
Si
djandapoen
djoegatidak
keberaloeloeh
tan,
akan
menaikkan
orang
terseboet
kedaOleh beheerder dikeboen itoe soedah
lam
roemahnja,
dan
mendjadi
soeaminja
minta bantoean kepada
pemerintah
di
Langsa goena menghindarkan ganggoean soenggoehpoen seorang jang tidak berbinatang2 raksasa hoetan itoe. Veldpoli- pentjaharian.
Pendek riwajat, mereka telah mendjadi
tie soedah mentjoba melawan tentera rakdoea orang laki isteri. Si soeami tidak
sasa hoetan itoe, tetapi boleh dikata be- mempoenjai
pekerdjaan, sehari
- harian

O.S.V.B.

Voetbal di Eropah.
Djerman Barat—Belanda Timoer 1—1.
Den Haag, 26 Mei. (Aneta Radio). Dari
Recklinghausen dikabarkan, bahwa pertandingan voetbal Djerman Barat contra
Belanda Timoer berachir dengan 1—1
Ditoeroenkan kekelas III.
Den Haag, 26 Mei. Bekas klas satoe,
U.V.V. soedah ditoeroenkan kekelas tiga.

Chabar Kawat.
INDONESIA.
Kebakaran

pada

tank minjak.

Soerabaja, 27 Mei. (Aneta Radio) Kemarin
petang dengan sebab koerang hati-hatinja
toekang djaga, soedah terdjadi kebakaran
pada doea boeah tank minjak tempat pem-

boran minjak K.P.M. di Ngagel dan Redjosari. Banjaknja minjak jang terbakar
ada 1500 liter. Toekang pendjaga soedah

ditahan.

Ned, Ind. Viiegelub.

Afdeeling baroe.
Soerabaja, 26 Mei. (Aneta Radio). Kemarin petang soedah didirikan satoe afdeeling dari Ned. Ind. Vliegclub di Soerabaja. Dalam kedoedoekan bestuur soedah
terpilih toean2 Fabius, Van Heyst, De
Ouay, Van Eyk, Vroom dan Stubbs.
Djoega soedah didirikan afdeeling di
Malang.
dengan NEGERI BELANDA.
taksir,

Portret

Koningin

boeat Raadzaal Betawi.

tjoelikitoe tidak lebih dari taktiek pentjoeDen Haag, 26 Mei. Portret jang diperri.Djadi boekanlah tjoelik.'tetapi...Tjilok. boeat oleh Franken oentoek Raadzaal
Selamanja, asal ada keramaian
djoedi Betawi ada sesoeai betoel dengan wadjah
disitoelah terbetik kabar ada tjoelik. De- baginda, meski poen Koningin tidak berngankabar-kabar tjoelik ini, mengchawa- haair.
.
tirkan pendoedoek akan toeroen dari roePortret itoe menggambarkan Koningin
mah malam hari.
Dengan hal begitoe, dengan pakai mantel serta berhias dengan
complot pentjoeri poen dapat melantas- pakaian kebesaran nasional dekat medja
kan angannja. Diharap sadja publiek dja- tempat mahkota, scepter dan Peta boemi.
ngan salah sangka dengan tjoelik-tjoelik Ditangan kirinja Seri Ratoe memengang
itoe (Corr. SD)
satoe Staatsdocument.
|.
Dalam minggoe ini gambar itoe akan
dikirim ke Indonesia,
Roomsch Katholieke Staatspartij.
Satoe adviescentrale.
Competitie klas I.
Den Haag, 26 Mei. Katholieke StaatBesok sore akan bertanding, Intern. I separtij memoetoeskan dalam penghabisan
dengan Go A HeadI dilapangan Hakka- tahoen ini mendirikan satoe advies centrale.
straat.— Perdjoeangan kedoea elftal in!
Rantjangan mr. Goseling.
tentoe akan hebat. Baik dipersaksikan.
Den Haag, 26 Mei. mr. Goseling, voor—0—
zitterjang baroe dibenoem pada R.K. StaatM.S. V. — Chinese Club.
spartij menerangkan dalam sesoeatoe pemPertandingan jang bitjaraan dengan Pers, hahwa ia adanisoedah
ama
di- atan akan mengatoer Partijbestuur dengan
toenggoe oleh
djelas dan djoega akan mengoeatkan parpubliek.

Kedoea Club jang di atas pada hari
Minggoe tanggal 1 Juni dimoeka ini akan
bertempoer

oentoek

bereboet tempat jang

di atas di Competitie klasI O.S.V.B. Bagainiana hebatnja dan ramainja nanti ini
pertandingan tak perloe diseboetkan lagi.

tij intellectueel dan

cultureel.

Bahasa Belanda dengan congres
Internationaal
Den Haag, 26 Mei. Ministerraad mengambil poetoesan dalam pedato2 begrooting olelr Regeering akan dipakaikan
bahasa Belanda dalam congres interna-

Sama-sama kalau boleh tentoe tak maoe
kalah sebab itoe moelai sekarang kedoea tionaal.
Jang memberatkan pendoedoek.
Pemboenoehnja toean Grootegast.
Club ini soedah bersedia mengatoer bagaimana tjaranja mengeloearkan elftal jang
Dalam
hoogerbeteng kaoem intellekt itoedi:
Beberapa banjak pendoedoek kampoeng sekoeat-sekoeatnja.
alahkannja (overwinnin.)
roep
dihoekoem
Pertandingan ini akan di pimpin oleh
20tahoen.
&
Kita moeatkan keterangan toean Djamal dibilangan Kota Pinang, memasoekkan
referee
Toean
Dr.
Druif,
jang
terkenal
di
Leeuwar,
den,
26
Mei.
Gerechtshod
Oedin, adalah oleh karena kita pernah soerat keberatan kepada pembesar.
sini dan di Nederland.—Pendeknja per- menghoekoem Dijkstra, pemboenoeh toean
menoelis tentang ini.
Doedoek perkara sebagai berikoet:
kara loetoet-loetoet dan sikoet-sikoet ser- 'Grootegast, jang menembak mati empat
Seperti jang telah kita njatakan : lebih
ta tjas lompat djanganlah di keloearkan orang veldwachter dengan hhoekoeman
sedikit kita bitjara tentang bekal Hoofdredactie Bintang Timoer njatalah pekerdjaannja j. pertama sekali, soepaja ben -

redacteur Pw.

Deli, jang akan mendjadi

Oentoek mengerdjakan

djalan oemoem

kalau maoe main sampai tjoekoep 1 djam.

pendjara

20 tahoen.

M.SV. keloear dengan pasangan:
Rechtbank menghoekoem padanja setetangga kita, lebih baik bagi kita, soepaja antara Kota Pinang dengan Soengai KaKemis
oemoer hidoep.
nan, pendoedoek dikampoeng disana diterhindar dari toedoehan jang serong!
Hardjo
O.H.Barat
—0—
soeroelikan bekerdja, dengan tidak beroINDIA.
Moenir
Kassim
Halim
leh bajaran.
Beristeri djanda kaja.
Gerakan Gandhi.
Wondo R.Tobing Adoeng T.Noer Ali
0
Hoeroe haradi RaHal ini telah beberapa lamanja berdjaSiisteri meninggal, sisoeami tidak
ngoon.
Normaal School v.c. - Siantar Sporting
mendapat apa-apa.
lan, dan pendoedoek disana merasa keRangoon,
26
Mei. Ada 10 orang jang
Ciub 0—0
beratan atas pekerdjaan itoe. Selainnja
Pada -tanggal 25 Mei boelan ini ber- mati dan 250 orang jang loeka semasa
Pada beberapa thj.l, adalah seorang merasa rhengganggoe akan mentjari peng- kebetoelan hari Minggoe kedoea Club terdjadi hoeroe -hara jang sedjak satoe
Arab
(saudagar)
beristerikan seorang hidoepan, kewadjiban itoe dirasa amat jang terseboet.diatas telah bertanding minggoe soedah timboel berhoeboeng
perempoean
bangsa Indonesier, bertem- berat.
tanda persahabatan ditanah lapang Ge- dengan Staking dari kaoem boeroeh dok
pat tinggal di Geloegoer. Hidoep mereka
meente Siantar dimoeka roemah Assis- (tempat memperbaiki kapal) dan tidak
soekanja orang-orang Tionghoa memoeat
itoe soenggoeh, seorang bangsa Indonesir.
Inilah jang disampaikan kepada pembe- tent Resident.
,
dan jang lainnja orang bangsa Arab, akan sar, minta soepaja bebas dari pekerdjaan
N.S.V.C. keloear dengan
compleet, kapal-kapal.
Hari ini terdjadi hoeroe
hara hebat,
jang
diwadjibkan
itoe.
tetapi kelihatan roepanja kedoea orang
sedang S.S.C. dengan terpaksa main
itoe, soedah menandang jang satoe dengan
Spelers dari Reserves, permainan ada pada tatkala orang-orang Birma jang
jang lainnja, sebagai orang jang setanah
Beberapa minggoe j.l,: toean Soangkoe- bagoes,
sebab beberapa pelanggaran memakai sendjata keris dengan hati tenang
air.
pon telah memadjoekan pertanjaan kepada satoe sama lain boekannja dengan senga- berdjalan-djalan dan mengoesir koeli-koeli
Andhra jang disoeroeh kerdja dengan tiPada soeatoe hari si soeami ingin pemerintah tentang perkara ini, minta ke- dja, pendek kata boleh dipoedji.
dak senang hati.
hendak poelang ketanah Arab, maksoed terangan, dan meminta didjelaskan: Deorang Politie Eropah mendapat
jang mana ia katakan kepada isterinja. ngan alasan apa pendoedoek disoeroeh beTjoema kita sangat menjesal, sebab
loeka
ringan.
Toko-toko besar dan kedai
Iapoen.
berangkat
akan menjampaikan kerdja demikian.
.
samenspel dari doea belah fihak soedah
maksoed terseboet.
terbang dioedara, selain jang ditonton kedai ditoetoep. Satoe penjerangan soedah
Tidak merasa poeas dengan pertanjaan tjoema keefer S,S. C. haroes dipelihara terdjadi pada kantoor-kantoor dari satoe
Beberapa boelan berselarg, si isteri
di Medan pada soeatoe hari, menerima tocan Soangkoepon, sekarang pendoedoek baik-baik, sebab boeat mendjaga nama soerat kabar Birma harian, Pelajaran tersepoetjoek telegeram jang mana menja- sendiri jang memadjoekan keberatan.
bagian Elftal Simeloengoen
dialah jang henti.
28 orang
mati di
takan bahwa soeaminja telah meninggal
diharab, tenang, tidak maoe goegoep.
Rangoon.
doenia di tanah Arab.
Rangoon, 26 Mei. Sekarang ditaksir
Anaknja tidak ada, demikian djoega,
t. Christian lepasan Pardomoean Batak
DARI PERGAOELAN. haroes dipoedji, tocan itoelah jang jang soedah mati tatkala terdjadi hoerde
ahli waris, jang baroes mendapat poesaka, menoeroet tjara Islam, djoega tidak

aca, Oleh sebab
mendjadi djanda

itoe isteri jang telah
Medan, mendjadi

Mania dai sega para? ios

Apakah

jang dinamakan

Jalah:

orang

jang

pendoedbek

membajar

diharab

negeri?

belasting,”

korang jang membelandjakan belasting itoe.

dan

satoe

jang bisa mendjaga

nama

Siantar Sporting Club, moedah-moedahan
bernama

bagoes

dari

akan dilansoengkan.

hara kemarin ada 28 orang. Dalam roemah-roemah sakit jang soedah dirawat

Competitie jang ada

(Mr, HOGO.)

276 orang, sedang 300 orang jang
soedah ditolong dengan obat disebabkan

mendapat loeka-loeka. Jang mati dan jang
loeka-loeka kebanjakan koeli-koeli Andh-

ra, Keadaan sekarang ada aman,

Tempat

diam

vrijwilligerg,

Dharasana, 26 Mei, Dengan beralasan
kepada maksoednja boekan oentoek
didjadikan tanah peroesahaan bagi orangorang dari Gandhi

soedahnja Politie

maka

ambil

Regeering,

tindakan

22 Mei, telah mema'loemkan, bahwa

se-

pada

ta-

nah tempat pengikoet-pengikoet Gandhi
itoe ditetapkan boeat dirampas. Sekarang
Politie kembali merampas tempat
itoe
dan orang-orang jang masih kedapatan
disitoe dioesir dan pondok-pondok
dimoesnahkan.
Hoeroe
hara di
Bombay.
Bombay, 26 Mei. Politie melepaskan
tembakan sewaktoe terdjadi pertempoeran malam dengan satoe koempoelan
orang Islam dalam pekan Bhendi, jaitoe
satoe tempat orang Islam berkampoeng.
Delapan orang jang memboeat hoeroe
hara dibawa keroemah sakit,
Politie melepaskan
tembakan.
Krishnagar, 26 Mei. Setelahnja tersiaSia pertjobaan oentoek
menghalaukan
orang banjak dengan tongkat, maka Politie telah mempergoenakan sendjata api
di Navadwip,
Asalnja keriboetan
di Bombay.
Bombay, 26 Mei. Pada waktoe terdjadi hiroe hara diperkampoengan orang Islam
di Bhendi di Bazar ada 21 orang jang
kena pelor mendapat loeka diantaranja ada

doea orang jang loeka parah. Keriboetan
itoe berasal dari sebab seorang politie Eropah mengedjar seorang Islam jang melemparkan andjing kepoenjaan Politie itoe,

Orang banjak melempari Politie Eropah

itoe dengan batoe dan djoega melempari
dengan batoe akan Politie bureau dimana
Politie itoe memoelai melepaskan tembakannja oentoek

mempertahankan

Perampasan

dirinja.

garam.

Bombay, 26 Mei. Politie malam tadi
soedah menghalaukan orang banjak dari
djalan2 masoek sampai Wadala.
e
Keadaan jang mengchawatirkan di Bombay.
Rangoon, 26 Mei. Oendang2 peratoeran perang .soedah dima'loemkan:: Di
Bombay timboel keadaan jang mengchawatirkan. Pendoedoek bangsa Eropah meminta dima'loemkan
oendang2 peratoeran
perang itoe.

5

Hoeroe hara di Dacca.
Dacca, 26 Mei. Enam orang dari pada
tiga pueloeh orang India jang dimasoek-

kan

keroemah

dari hoeroe

sakit

itoe sebagai hasif

hara tanggal 25 dezer, soe-

dah meninggal doenia.
Satoe

keriboetan

soedah timboel

lagi,

dimana ada jang mati. Keriboetan itoe
menimboelkan satoe keadaan jang sangat
mengoeatirkan, sehingga pembesar-pembesar negeri ditempat itoe mengirim kawat
kepada Onderkoning minta Politie jang
tjoekoep, soepaja pendoedoek negeri merasa bahasa mereka itoe diperlindoengi
oleh gezag Inggeris.
Pasoekan-pasoekan

ke Bombay.
Bombay, 26 Mei. Pasoekan Inggeris
dari tangsi-tangsi Colaba dengan lekas
berangkat ke Bhendi Bazaar. “Ternjata
disana keadaan masih mengantjam.
Dari Rangoon dikabarkan lagi kemoedian, bahwa banjaknja jang loeka-loeka
jang tidak dirawat diroemah sakit ditaksir ada seratoes orang. Diantara jang loeka-loeka

itoe

ada

kedapatan

beberapa

orang Eropah. Penjerangan-penjerangan
jang meroesakkan kantoor soerai kabar
harian Birma, diantara mana ada toeroet
binasa kantoor soerat kabar Sun dilakoekan oleh Andhra's.

ROEPA? KABAR.
'Complot boeat kemerdekaan Koerdistan.
Ankara, 26 Mei. Pembesar-pembesar
mendjpempai satoe complot dari nrangorang Turkye jang kerdja pada negeri
jang berasal dari Erzerum, jang bermak-

soed hendak mentjahari

kemerdekaannja

Koerdistan.
Pemimpin dari pemberontakan jangterhalang itoe ialah Saladdin Bey seorang

dari anaknja Sheik Said, jaitoe bekas ke-

pala gerakan perpisahan Koerdistan jang
paling achir ini, jang kemoedian mati
digantoeng.
pe
add
dan beberapa orang jang ter-

kemoeka jang tjampoer dalam complot itoe
soedah ditangkap dan dibawa ke Ankara,
dimana mereka itoe pada boelan

dihadap

ini akan dihadapkan ke sidang pengadilan.
pengebangan jang hebat

Tatkala
memboeat
propaganda boeat

Boek:arest, 26 Mei,
ei. De Saan
oleh Prinses dan Prins Miseea maka tani

cela

Cent

mayo mtolea sendamnn AN

lapangan Baneasa.
Prins mati .itoe

menjebarkan

sebaran dari atas oedara“keatas
djalan didalam kota oentoek
tentang haknja bekas Hamba

soerat2

djalan

0.

gg

TIONGKOK.
Peiping,

eran
26

saudara.
kei.

soedah memak:
penjerangan terhadap kepada Hankow dengan memakai kekoeatan tentera 300.000

orang.
Di

Hankowakan terdiadisatoepertem-

poeran oemoem.

at

BA

AUSTRALIA,

$

:

Penerbangan

Amy

Baroe boeka

Johnson.

Sydney, 27 Mei. Amy Johnson soedah

sampai ke'Dalywaters.

Sesoedahnja me-

Telefoon

babkan tidak ada pemberi tahocan dengan

kedoea

belas

dari Kamers van Koophandel dalam Keradjaan Inggeris di Guidhall, maka
Prins
van Wales mengatakan tentang perhoebeberapa

hari

MEDAN

,

Hindoesttaat No. 25

.

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

boengan2 dioedara demikian:
»Selama

578

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
biasa dan soetera berwarna, Tasch njonja- njonja bermatjam
model dan pakai boenga-boenga.

ia sampai ke

Longereach.
Pemberian selamat dari Prins van Wales,
Londen, 26 Mei. Pada waktoe dilakoekongres

No.

jang achir ini

kita sergocanja menaroeh perhatian besar
disebabkan
pertjobaan miss
Johnson
oentoek
mendekatkan
antara
Australie
dengan England, dan saja pertjaja bahwa
toean2 semoeanja bersetoedjoe dengan

saja djika saja memberi selamat kepada
miss Johnson atas. pekerdjaannja jang
Satoe hadiah dari
Daily Mail.
Londen, 26 Mei. Soerat kabar Daily
£ 10.000 kepada
memberikan
Mail
miss Amy Johnson sebagai tanda terima

ONKOST SEDIKIT
KEPERLOEANNJA BANJAK |
apa itoe?

DJERMAN.

Kalau

berharga

PANTJI-PANTJI

22—0.—aa

telegram, tidak dapat diterima kabar dari

kan pemboekaan

BOMBAY

Eigenaar: L. H. MAHTANI

ambil benzine, ia akan terbang kestation
Alexandra boeat bermalam disana. Dise-

padanja sampai besok pagi

TOKO

itoe.“

kasih atas pekerdjaannja.

Toeknja oeroesan /economie.

tocan

poenja

tidak betoel, atau

Berlijn, 25 Mei. Dengan memperhatikan soesahnja keadaan economie di Djer-

anggoer

obat

toeboeh

badan,

dari

'

ALUMINIUM TOELEN

Djoega

sedia

JANG

PAKE

STELAN

5 dan

6 BIDJI

DARI

berasa ngiloe-ngiloe, djalan. darah

penjakit lain dalam

tjap

|

|

dari EMAILLE

lekas toean minoem

lain

model

|

dan ALUMINIUM

,BENDERA"!!!

man jang tertampak dari bilangan banjak-

nja orang-orang jang tidak bepekerdjaan
dan dari kas Negeri jang tekort 737.000.000

Harganja

lebih

moerah

Mark, maka Commissie begrooting soedah
menerima baik soeatoe motie, dalam ma-

Datanglah

naditerangkan pengharapan soepaja pesta-

Keulen, Zwibruckken, Gemershoim, Spier,

Djoega

17 Juni. Khel dimoeka 18 Juni, Main dan
Wiesbaden boeat 30 Juni. Bingen soedah

ditinggalkan. Tjoema satoe tempat pendjaditinggali

sampai habis

ANETA

REUTER.

Medan's

firma

24 Spoorstraat
Telefoon.
MEDAN

Ludwigshaven dan Worm, jaitoe dimoeka 1 Mei. Kota Kaiserslautern dimoeka

boelan ini.
FRANKRIJ

pada

Ban Yiak & Co.

pesta di Rijnland hanja dalam keadaan
jang perloe baharoe dilakoekan.
Menoeroet programma maka kota2 jang
terseboet dibawah ini akan ditinggalkan:

gaan jang tetap

dari lain anggoer!

ada

Minjak

kajoe

boeat

keperloean

No.

TELEFOON

1186

pepermunt,

diroemah

aspirin

dan

lain-lain

ca
Ga
TOEKANG SEPATOE

obat

tangga.

Kesawan

34

orang

komoenis,

Indo

antara

China dan

104 orang

INI

MALAM

INI

1871 ditembak mati dan berkoeboer disana.

Pertoendjoekan

Satoe

Advertentie.

film FOX

besar

dan

ALL TALKING

dengan

Op MAANDAG, den 14en Juli 1930

Paul - Page,

en volgende dagen des namiddags ten
4.30 zal te Medan in het gebouw van
de le. Openbare Europeesche Lagere
School gelegenheid worden gegeven tot
het afleggen van het zg. klein-ambte-

Tel.

663

Medan.

1888 — 1930.

Ig

Dan menerima pesanan dari loear kota.
37

MALAM

SPECIAL.

EASY

Lola
- Lane,

Henry

B. Wathall

Satoe tjerita kedjadian di New York,
sateo pemandangan besar diwaktce malam,
dan
djoega
kita dapat dengar dari
segala hal di ini kota besar.

naars-examen.

Satoe

« Candidaten behooren zich ve6r 14 Juli

1930 bij gezegeld verzoekschrift, dan wel
persoonlijk tot den Gewestelijx Secretaris

Didahoeloei

opgave van naam,
woon- en geboorte

film

MEDAN, den 27sten Mei 1930.
Namens den wd. Gouverneur

Satoe

der Oostkust van Sumatra
De Gewestelijk Secretaris,

jang

sangat

menarik

oleh film bitjara

THE

plaats.—

hati.

dalam

4

bagian

DIPLOMATS
film

jang

amat

Semoeanja

ramai dan loetjoe

film

dan soeatoe

11 bagian

KESEGARAN

JJ

lam perdjalanan, kaloe orang
lantas ambil.

-

Djangan
Di

—

TEMENGGOENG

KEDOE

Begitoe djoega, diwaktoe sehabis makan, kaloe pake
Peperment ,MUL FORD”, bisa dapat banjak ban-

tocan atau kesenangan bagi hantjoeran makanan.- Selainnja, poen membikin moeloet toean, selamanja didalam perasaan seger.

HOO

AN

TJONG

Javasche Sigarenfabriek

(JAVA).

—

PEPERMENT

FILIAAL
No.16

Tongkangan.

Telefoon No.297

BATAVIA

dengan

Chocolade.

Terdjoeal diantero toko

provisien en dranken jang ternama.

H. K.

Javasche Sigarenfabriek TJONG AN HOO.
No.

16.

Tongkangan.

Telef.

297.

BATAVIA.

MULFORD

& COMPANY -NEW

Alleenvertegenw:

TOKO

JAVA).

FILIAAL:

.

Terbikin oleh :

hormat,

KEDOE

100”,

dari pembikinan dan kwaliteit jang paling haloes.
Bisa dapat djoega didalam wangian Rose, Violet en

kita

Silahkan toean-toean soedagar ambil pertjobaan, pesenan besar of ketjil kita terima dengan senang hati.
Semoewa pesenan kita kirim onder Rembours, barang jang tidak lakoe djika belon roesak,
kita bisa terima kombali di toekar dengan jang lain.
Segala oeroesan mintak keterangan atawa ambil pesenan, harap diadreskan dengan langsoeng
pada kita poenja Filiaal, No. 16 TONGKANGAN BATAVIA.
Soepaja dioeroes lebih tjepat.

TEMENGGOENG,

,,MULFORD”

TERTANGGOENG

Roepa-roepa Sigaren keloearan Fabriek kita, soedah lama terkenal di banjak tempat dengan
poenja merk merk ,GENTELEMAN" ditanggoeng kwaliteit barang sanget menjenangkan.

Memoedjikan

,M ULFORD”"

PEPERMENT

Keliroe,

BAROE

bisa terdapat didalam pekerdjaan kantoor atau dida-

.

AWAS!
Djangan
Salah

LAGI

BER-AOESAN

bitjara

11 bagian

J. REUVERS.

|

GD

loear biasa:

PICTURE

SPEAK

BEKENDMAKING

pm

—

Segala
matjan potongon iang terbikin
dari koelit Europa kita bisa terima.

leden dari Paryse Communa dari tahoen

113

Gn

Selamanja menjediakan sepatoe-sepatoe
jang soedah siap dan menerima tempahan

mana ada

bangsa asing jang toeroet berarak menoedjoe geredja Pare Ia Chaise, dimana

te wenden, onder
voornamen, beroep,

No. 79

berdiri moelai

Parijs, 25 Mei. Politie telah menangkap
orang

20

,NO TJIANG SENG"

".

Perarckan komoenis ditangkap.

150

No.

Lo
an sama

sedia djoeal obat-obatan lain seperti:

poetih,

Warenhuis

AUW

PIT

N. O. I. :

SEN G-MEDAN

Bykantooren :

J

Weltevreden Telf.
!

..

Soerabaja

YORK.

67

132B.
2572N.

'

Maen MBG

ADVERTENTIE
yoroooooor.oo9
Boekannja

kosong,

omong

i
Awas

F

€

dan @

$ boleh tjoba bikin pakean sama ?
ini adres jang soedah terkenal:

1!

Maoe tjantik ?
.

Maoe

gaja ?

#I|

Datanglah di Calcuttastraat No. 31 -- Medan

3
Kogmaker. Melisa Pa.
Me
3 Tellows No. 1106 -0- Mes Dell ?

Ini toko Speciaal Kleermaker, dan sengadja baas
jang soedah biasa kerdja di toko Cornfield dan

$

8 ABDUL WAHID $
@
@
?

bi

,
@

daan
kain-kain.
dan sediaaa
karangea
Diloear

:

kota

Medan kita

Menoenggoe

dengan

i
-

$$&

hormat.

60

Pe Pesanan

lain.
ain.

dari
dari

toko-toko

dikirim dengan

lain
temp:
lain tempat

p

-

rembours.

bisa 4

? kirim dengan rembours.
?

dan keper poetih. Harga bersaingan sama

.0

Ba

» "

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

?
?
»A ?

Ba

Aa —

$

»

Menoenggoe

dengan

,

SOO

TOW

"

hormat.
F

I

L

I A

000000000000000
Bea

A

L

B

A

R

Oo

EF

Wilhelminastraat 70
Telefoon 208

SIANTAR»
Toko

0
0

trisch

Battery

motor dan

(3
?

Timbangan Kajoe memake piring tembaga:
10, 15 dan 25 Kilo.
Timbangan Kajoe zonder piring: 75, 100, 125, 150, 175 dan 200 Kilo.
Timbangan Besi vernikkelt pake

s

piring

toestel

Dinamo

bagoes

kita
kita

@ |

dengan hormat.

33

an
ons

tembaga,

dengan

batoe

pleet berikoet:
Timbangan Medja merk HAP,
LIE pake batoe berkisar-kisar,
dari pada besi semoea:

10222 Charlie's Double (Charlie Chaplin)
10123 Snub is Sciontifie (Snub Piollar)

Menoenggoe

Selaloe ada persediaan tjoekoep roepa-roepa:

timbangan berkisar:
Timbangan Medja pake piring
tembaga, batoe-batoenja coni-

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

Pn

(belakang toko Bombay Besar)

Cinema

dalam roemah tangga dan dibawak

46

059

&@
0
0

Timbangan Medja Ideaal
pada besi djoega pake
berkisar-kisar, medjanja
Timbangan Besar merk
Timbangan boeat Maas

»

Gantang

0

PALING-OETAMA

»

Oekoeran

&

bisa dilipat ampat.

s

Boewat

",,

tjap

5,

10,

15

25,

50

25

Kilo.

dan

dan

25

100

Kilo.
Kilo.

,,

1,

2,

5

Liter.

Kaen-kaen,

1, 2 Deciliter.

Meteran,

matjem-matjem

dan

ada djoega jang

orang jang akan mendjoewal kombali dengan membeli
banjak-banjak bisa dapat oentoeng baik dari
potongan harga moerahan.

00000000100

SANGGOEP

MENJEMBOEHKAN:

Beauty (menjantikkan moeka)

Syrup

Boelan

19

0@m0

Paris
obat

dan

Djoega bisa dibeli satoe-satoe bidji.

Tianting Minjak dari:

0

15

Beras berikoet kikis kajoe dari:

&@
,

10,

dari
batoe
25 Kilo.
ketjilan:
Amerika Fairbank: 200, 250, 300 Kilo.
berikoet batoe-batoenja: 250, 500, 1000 gram.

»
@ 00000000000

Anggoer

97

»
»

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)

,

u

?

Bioscoop, dan bisa didjalankan dengan Elecdipakai

Telefoon No. 998.

tahoen
1927.

Pachtstraat No. 29 MEDAN,

Telefoon 1346

———
Sedia djoeal Pathe Baby

Terdiri

O

Medan

H Ih
|

»
»

YEBATA
Kesawan No. 58

Ta

»

atelier

LIE

HAP

8 sm

Fotograaf

TIMBANGAN
merk

K3

aa

000000000000

000040000000

0

mma

sesak,

“000000000

000000000000

Sohbet

batoek

Djiwa

(sakit batoek, dada, napas

kering, asthma, koerang darah, demam

lama, koerang koeat kepala, sakit djantin).
Obat Mata (Oentoek segala matjam penjakit mata,

PA

2

O

|

:

dengan obat disapoe dari loear).
Minjak ramboet (centoek memandjangkan ramboet dan menghitamkannja serta mendinginkan kepala.
Syphilis (penjakit berempoean, keloear nanah darah
kctor dan perasaan tidak enak).
Obat Medjen (tjoekoep dimakan doea boengkoes

..

—

koervesterklbe
Pepan badanioean
mincemlah Anggoerobat jap Boelan
Inggal sehat
Hullgi Fen,soepaya
Mentjegah — roepa roepa penjakit dalam
dan loecar badan.

4

SelaWoe.

ada seoempama

hari

orang

tersiar dan paling

soerat-soerat
disemboehkan

3 X

Anggoer

menaboeng

obat tjap Boelan satoe atawa

2 glas ketjil sebeloem makan

nasi,

kesehatan.

djpeal

toean

mentjari tabib jang dapat. mem-

- djoega

SATIJRIN,

obat koeat

mempoenjai

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

jang

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

diselakan

POO THAI FOO' SENG KIE -Dispensary”
Telefoon No. 789, Postbox No. 114, Kesawan No. 61, Medan.
Ada

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

kita ada mempoenjai soerat soerat poedjian,

banjak lakoe.

Hoofddepot:

1

Djika
toean

1

beri pertolongan bagi toean.

M5

saban

sadja).

Segera

Paling banjak
Minoem

.

jang

paling

akan

datang

mengoendjoengi

Kalau tidak baik ocang dikembalikan.
terkenal. ' ,

S. R.
India

RAM

— Thabib British

Wilhelminastraat

M5

Telefoon No. 1326.

Medan

,

Sinar Deli
No.

75 Arba'a 28 Mei 1930

—

29

mei

Seorang oppas kantor, oleh chefnja disoeroeh
ef:

sboelan

Se

Belan

ke I Buitenzorg

penjakit

kedoea.

bang-nimbang

Het

Nws.

menoetoerkan bahoea oe

roesan ini soedah djadi kelambatan, karena tempo doeloe oeroesan itoe menarik
perhatian orang banjak berhoeboeng de-

ngan

perselisihan

aa
“ke

1

pikiran

hn

Rafjat
ti

Karena mana

dienst

Dik Pe dalam Kane

kesehatan

koelit

poetih,

dan

sesoekanja

.

Beraai Na

nama

franconja

harga

thee. Tapi

Noel
1352

33

mengadakan

TOERISCA

ada djoega dimadjoekan

Tocan
Hanja

lain

mengenal

hal

V.

G.

biasa.

f 20.- f 27.50 dan f 35.—

boekan

sadja

oemoemnja ada djalan practijk particulier

BOORHAN

Boeat didjoeal lagi:
diatas djoega no. 1: perkodi

Saroeng

thabib

f 250.- f 300.- f 500.- danf 600.-

pekerdjaan

sebagai

ada

melakoekan

thabib

particulier

biasa.

(Nws),

ketjotjokan

dalam

soeal

seperti

f 180.- f 200.-

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

Dihoofdkantoor D.V.G. sekarang ini
lagi dikerdjakan voorslel-voorstel akan
mendapati

saroeng jang

Harga boeat pakain:
Samarinda dari soetera Shanghai no. 1: 4 f 10.- f 15.-

ditempat-tempat besar, akan tetapi pada
berbagai tempat ketjil poen ia djadi
semaoe2njadan

TOELEN.

loear biasa

Saroeng

kesehatan

JANG

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

dimana thabib-thabib militair senantiasa
dan semata2 berlakoe sebagai thabib
Officier

BOEGIS

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

ada dioendjoekkan,

berbagai

pada:

dan

jang toelen ?!

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

bagaimana benar sekalipoen adanja hal
itoe sebagai azas oemoem, toch practyk
ada

SAMARINDA

SAROENG

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

poen haroes ierdiri dari ofticieren.
fihak

——&.....KX/

membeli

dapat

A

pe-

Dari fihak itoe ada dinjatakan keberatan
boeat kerdja officieren kesehatan menaloek dibawah poetoesan eereraden particulier. Dengan tidak terlaloe salah ada
dioendjoekkan,
thabib-thabib militairen
adalah officieren dan djika mereka moesti
mengadap eereraad, nistjaja medjelis itoe
Dari

Asia)

T. Roelam Moehiddin dan Hasan N. Arifin

hendak

SAROENG

kebera-

tan-keberatan heibat.

Club

-

ratoeran wet beloem djoega berhasil,
itoelah tidak dianggap jang ingatan itoe
telah ditanggoehkan, meskipoen dari fihak
militair

(Toeristen

Ad

raad2 kehormatan

(eereraden) boeat thabib2 menoeroet

Arifin, Telefoon 1174 dan T. Roelam Moehiddin, Telefoon
Medan. Siapa maoe toeroet boleh lantas beri kabar.

Pemimpin:

dilain

sampai 'sebegitoe lama ingatan

ocentoek

bagian itoe dari rentjana jang mendjadi
pokoknja perbedaan pikiran.
Dengan adanja ordonnantie itoe nanti
akan tertjinta jang dinamakan daerah
lepra,
dalam mana orang jang terdjangkit penjakit lepra moesti dirawat didalam
toemah sakit oentoek penjakit terseboet:
Orang nanti djadi akan dapat laranganlarangan oentoek mengasi tinggal orang- selaloe sia-sia belaka. Saban-saban datang
orang jang kena penjakit lepra dan se- satoe p€mbesar bacoe dalam satoe pekerbagainja.
djaan jang tentoe dan begitoelah timboel
Di Ambon dimana ada banjak orang pendapatan-pendapatan baroe.
kena penjakit lepra banjak kali orang
Orang-orang jang kena penjakit lepra
minta diadakan
daerah
lepra, itoe menoenggoe........ lima tahoen.
maocepoen
oleh Ambon
raad ataupoen
—0—
oleh gemeenteraad Ambon.
Pengharapan-Pengharagan dari
Maksoednja ordonnantie itoe keroean
peroesahaan thee Boemipoetera.
sadja soepaju dengan pelahan-lahan di
Gouverneur
dari Djawa
Barat telah
Indonesia diadakan begitoe banjak daerahmenjiarkan
circulaire
ditoedjoekan
pada
daerah lepra, hingga dinegeri ini achirnja
directies
di
onderneming-onderneming
diadakan satoe kewadjiban oemoem boeat
memisahkan orang-orang jang kena pe- thee koelit poetih:
Baroe ini oleh res. dari West Preangan
njakit lepra. Begitoepoen dalam hal ini,
telah
diadakan satoe vergadering dengan
telah terdapat kesoekaran sama R.v.I.
Sebab Dienst Kesehatan Ra'jat ini ke- kepala-kepala bangsa Boemipoetra, ambbestuur

Melajoe,

—0—
Bereraad dentoek thabib-thabib.

raijat

dalam hal memberikan hak pada locale
raden.
Hal ini menjebabkan oeroesan terseboet
djadi lambat, hingga orang-orang jang kena
penjakit lepra di Ambon sampai sekarang
selaloe menoenggoe-noenggoe sadja.
Satoe hal jang bagoes : orang-orang jang
kena penjakit lepra teroes membahajakan
pada lain-lain orang disekelilingnja, lima
tahoen lamanja Raad van Indie dan Dienst
Kesehatan Rajat mentjobapengartian, tetapi

tenaar

semoeanja tjoema

negeri

daan. (Ai d.)

beratan-keberatan technisch jang timboel

diilangkan

itoe

tapi

terlaloe djaoeh lagi, ketjoeali hanja sangat
perloe berhoeboeng dengan keadaan-kea

pertimbangan
dokter lepra.
Raad van Indie mempoenjai keberatankeberatan besar tentang dipetjahkan ke-

sementara kira-kira soedah ada empat
atau lima rentjana dimadjoekan pada Raad
van
Indie boeat ditimbang-timbang. Sekarang orang akan timbang, kembali memadjoekan
satoe rentjana ordonnantie

kat, Bajaran seorang f5.— Vrij auto poelang balik, metorboot
dan makan. Orang dalam dan loear kota bolch toeroet.
Segala Bangsa. Laki2-perempocan.
Adres soerat dan wang sersentara: p/a Moskeestraat 60 Medan,
Telefoon 1300. Djoega bisa dapat keterangan pada t.t. Hassan

fihak orang menganggap perloe djoega
diminta pada directeur-directeur dari onderneming-onderneming
koelit poetih
soepaja orang tidak menoeroenkan harga"

dokter-dokter lepra
oe leprais-

oerang radjinnja: poetoeskan

pada Raad van Indie dengan

kin

penjakit jang soedah
oleh dokter-dokter..

antara Dienst berniat mengangkat
van
Indie.
,
an And
.dan diadakai

k
moeara, poesing pinggir laoetan, masoek moeara kembali
dan,
...di pantai berenti sebentar makan dan........ kembali.
Soenggoeh seronok. Tjoekoep 15 orang Toerist, baroe berang-

gila! Laim dari Den Haag:New

Berlijn,

ra, ditoeroenkannja harga daoen thee itoe

mengadakan daerah-daerah

anggap ada satoe
diketahoei, djoega

..kau

semata2 kerena actie onderneming-onderneming koelit poetih sadja boeat membi-

lepra dan sebagainja.
Oentoeng sadja mesti ada orang ahli
jang menetapkan jang orang kena penjakit
lepra atau tidak. Lepra masih selaloe di-

Lima tahoen, rentjana ordonantie dari
penjakit lepra beloem djoega siap.

ag 3

kenegeri

21

sadja Belanda,
seperti biasa,

soepaja
diadakan kewadjiban menjatet
orang-orang
jang kedjangkitan oleh penjakit
itoe hingga nanti orang mendapat satoe
basis jang pasti boeat menim-

lepra.

soerat

7, Fortvan der Capellen 2, Weltev:

10..

York dan

&

Ordonnantie

ini banjak

toean besar!"
"Berapa?"
ppas: ..Den
soerat, Berlijn 3, New
York 2, Fort de
Kock 6, Mester Cornelis 8,

Chef:

Indonesia.

,,mengapa boelan ini sebanjak itoe mema-

kai ra

Zoel'hidjah 1348 Tahoen

Di Medan baroe berdiri. Pelesiran. Pelantjongan. Sedikit wang.
Pertama kali perdjalanan pada hari Minggoe pagi 1 Juni 1930
j-a.d, ini ke laoetan soengei Wampoe via Medan per auto ke
Tandjong Poera dan teroes per motorboot.
... . Soengei Wampoe

'oes pengiriman soerat2 menempel pranko.

reden

Lembar
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LOETJOE.

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

ini

amb-

T0—
Kita menoenggoe pesanan pertjobaan jang lekas dan diminta djangan loepa
landbouwvoortoean-toean toeliskan dengan menoeroet harga jang terseboet di SINAR DELI.
dengan
melakoekan tindakan2 dengan pe- tenaar-ambtenaar dari
Oewang jang tidak disoekai.
lichtingsdienst
oentoekan
'
memakatkan
Langganan SETIA harga dan pembajaran boleh berdamai. MM
lahan-lahan jang soepaja
diadakan seSeperti diketahoci disangka pemerintah
karang sebeloem diadakan daerah-daerah pengharapan-pengharapan dari peroesaada mengeloearkan oeang ringgit jang lalepra
itoe. Tidak diadakan persediaan- haan thee Boernipoetra.
Jang
mendjadi
sebabnja
jalah
sangat
ma, hampir tidak ada-soearanja. Tidak
persediaan lebih doeloe tak berkepastian,
toeroern
harga
daoen
thee
basah,
hal
maheran karena tokostoko Tionghoa atau
bahwa kewadjiban itoe dapat diadakan
djoega dilain-lain tempat, sesoenggoehnja na menerbitkan perasaan choeatir dian- Boemipoetera di Cheribon, menoeroet corr.
tara eigenaar-eigenaar kebon thee Boe- Het Nieuws, tidak maoe menerima setindakan itoe djadi hilang maksoednja.
mipoetera dibeberapa tempat.
perti ringgit ini dengan memberikan alaDienst kesehatan ra'jat berpikir boeat
Didalam vergadering itoe orang telah san ,,koerang baik“. Teroetama oentoek
Oleh entjik ,Djoesa'ir” onderwijzeres meisjes Normaalschool, dalam
memberikan
hak kepada locale
raden, menganggap perloe mengambil poetoesan pendoedoek
dari fabriek-fabriek goela
pelantikan Indonesia Moeda tjabang Padang.
soepaja pekerdjaan-pekerdjaan jang ten- boeat memberikan keterangan pada pen- atau jang dari pegoenoengan ini ada soe
toe tidak dilakoekan oleh orang-orang j. doedoek Boemipoetera jang tersangkoet Sah sekali. Enne, Javasche Bank masih
Madjelis jang terhormat,
kedoea matjam pendidikan itoe, hanja
berpenjakit
lepra (toekang roti, toekang tentang sebab-sebab djatoehnja harga thee mempoenjai voorraad dari seperti itoe
Oetjapan
terima kasih, saja oetjapkan orang toea jang mendjadi sendi pendipotong dan sebagainja,) dan lebih djaoeh diwaktoe ini, soepaja orang tidak mengi- oeang 200.000 roepiah banjaknja.
kepada
pengoeroes perkoempoelan ini, dikan
itoe, dan hanja pokok atau asal
jang telah memberi saja kesempatan tegak pendidikan inilah jang penting, teroetama
8 | berbitjara. Boekannja saja hendak menjam- pendidikan boedi.
boeng pembitjaraan rangkaja Sjarifah, atau
Didikan boedi ini teroetama hendaklah
memenoehi mana jang tinggal, sekali-kali beralaskan sifat tjinta, kasih atau sajang.
tidak. Karena saja mengetahoei, akan Apabila sifat ini telah tertanam, tentoelah
wadjiban

itoe

oemoem

dibikin

moedah

Kalau

memperkatakan

PEMBERIAN
Oleh
moendoer,
Kesawan
dengan

karena
kita

ini

maoe

waktoe
djoeal

ada

lemari-lemari

seperti: Lemari-lemari

dinding

sepi

toko

dan perniagaan ada

dalam

Toko

dan Lemari-lemari

No.

47

pandjang

harga patoet.
Pada

siapa

jang

beli

kita

soeka

boeat ditempati teroes pada Eigenaarnja
9

djoega

bitjarakan itoe roemah

ini roemah.

Boleh bitjara sendiri pada:

N. V.H. My. HIAP HIN
Kesawan

No. 49

Telefoon

No. 939

beristeri

banjak.

pokok jang penting ini, akan terbawa olehnja sifat berani, radjin,

hendaklah dipikiri beberapa lamanja, kalau tidak seboelan deea boelan, beberapa

TAHOE.

berniaga

laki-laki

Medan.

setia, sabar, saksama dan sebagainja,
Barang siapa jang tjinta pada sesoeatoepekan: ta' dapat boeah pikiran tentangan nja, tentoelah ia akan bersoeka memepokok ini jang didapat dalam 1 djam 2 noehi, pertjintaan itoe. Dalam bersaboeng
djam dibawa
ketengah
diperkatakan akan mentjapai makseednja itoe, timboelsedalam-dalamnja.
lah
sifat
berani, #ebar, setia, saksama,
Tetapi
masih saja beranikan diri saja radjin, dan sebagainja itoe.
berkata sepatah doea patah tentangan itoe:
Dengan keterangan jang pandak ini
alasannja tidak saja akan mengambil alasan njatalah betapa besarnja nilaian sifat tjinta
agama atau poen adat istiadat, melainkan itoe. Djadi bibit tjintalah jang akan dialasan ,perasaan“ saja sendiri, perasaan soesoekan kepada kamak-kanak sampai keseorang perempoean.
pada dewasa ia mendjadi lid maatschappij
Saja beloem berkejakinan lagi akan ke- doenia ini.
:
poetoesan
jang diambil oleh —sepandjang
Makin
besar hasil didikan menanam
soerat2 kabar—4000 bangsa kaoem iboe sifat tjinta itoe, apabila kanak-kanak sejang menjoekakan
polygamie.
Adakah djak moelanja dilingkoengi oleh orang jang
perempoean jang 4000 itee (kalau benar) pengasih penjajang, apabila ia dibesarkan
ditanja dengan hati, mendjawab dengan ditempat
jang berhawakan roekoen dan
perasaan sebagai perasaan perempoean?
damai LAHIR BATIN.
Ataukah djawabnja itoe hanja karena
Sekarang menoeroet pikiran kita jang
beberapa alasan jang lain sadja?
Pitjik ini toentoetan jang teroetama akan
Kalau ditanja apa jang terselit dihati menjampaikan maksoed jang moelia itoe
ketjilnja benar, dengan tidak mengambil hanjalah roemah tangga jang berdasarkan
dasar kian kemari, tak lantas angan saja monogamie. Tjinta kasih sajang, roekoen
ke 4000 nja akan menjoekakan polygamie. dan damai sepenoehrja hanjalah dapat
Entah akan sesatkah doegaan saja itoe? hidoep sesoeboer-soeboernja didalam roeSebab itoe saja ozlangkan sekali lagi, ala- mah tangga jang terseboet diatas.
san pokok
pembitjaraan saja ini semataDidikan toeboehpoen berhadjatkan tjara
mata perasaan saja sendiri.
kehidoepan jang terseboet djoega. ManaJang hadir jang terhormat,
kan dapat maneesia itoe dididik toeboehnja
Oedjoed pergerakan pada zaman ini jang dengan sempoerna, apabila — sajang tidak
teroema sekali jaitoe menanam bibit ,,tjinta“ saja ketahoei kira-kira berapa besarnja
tjinta kepada diri sendiri, kepada roemah poengoetan oeang belasting setahoen di
tangga, kaoem keloearga, tanah air dan Indonesia ini, akan pendjelaskan angkaangka jang saja kehendaki — menoeroet
kepada sesama manoesia.
So'al dan masa-lah pergerakan jang mak- taksiran saja sadja pentjaharian orang
soednja akan mengharapkan kemadjoean rata-rata f 30.— seboelan, sedang seorang
jang tidak berbatas itoe, sebahagian besar laki-laki beroemah tangga deea tiga bocah.
Ta perloe poela kita terangkan lebih
berhimpoen pada pendidikan roemah tangga, hanja roemah tangga jang koekoeh landjoet. bahwa didikan 'akalpoen akan
tersia-sia dalam hal berpolygamie itoe,
jang sanggoep mendatangkan kemadjoean
Marilah pendidikan itoe kita bagi se- karena kekoerangan mapekah.
bentar

atas tiga bagian:

1. pendidikan toeboeh.

2. pendidikan boedi.
3. pendidikan 'akal.

Pendidikan
sebagian

besar

toeboeh

dan

terpikoel

boedi

Akam tetapi menoeroet pepatah orang
toea-toea djoega: Masakan tidak berloeloek mengambil tjekerau! Masakan ta'ada
rintangan dan alangan dalam mentiapai

itoe maksoed jang maha besar ini!

oleh roemah

tangga. Hanja orang toea jaug memoelai

. (Lihat samboengan di pagina IV)

Sumatra.

bagaimana tinggi rendahnja keadaan-keadaan diwaktoe itoe.
Selain dari pada jang terseboet lebih
djaoeh spreker membitjarakan pertemoean
Barat dengan 'Timoer, boekan seperti
Plantikan Indonesia Moeda.
pertemoean persaudaraan tetapi perteAfdeeling Padang, moean jang menjedihkan. Diingatkan apa
(Samboengan kemarin.)
katanja Gandhi di Britsch Indie bahwa
Toean Am Osman berbitjara membe- pertemoean antara Barat dengan Timoer
riSelamat atas berdirinja Indonesia Moe- boekanlah pertemoean persaudaraan, meda tjabang Padang jang dilantik hari ini. lainkan adalah pertemoean sebagai perSpreker mengatakan bahwa pergerakan toeanan dengan perhambaan.
pemoeda2 ditanah seberang adalah amat
pesat sekali jang alirannja sebagai bandjir
jangtak dapat ditahan, itoepoen sekarang
pergerakan itoe telah mengharoengi laoetan melampau boekit2 barisan mendjalar

KETAWA SIKIT,
Tinggi ing! simatahari,

anak kerbau mati tergantoeng,
socdah lama koetjing mentjari,
kiranja tikoes dalam tepoeng.
Anak

ikan

dimakan

ikan,

Dari mana hendak kemana,
dari Djepoen kebandar Tjina,
tahoen' mana boelan jang mana,
Boekan sadja kita memandang ketanah baroe tikoes pakai tjelana,
Ole-le

Boendo Kandoeng jang dahoeloe begitoe
imasjhoer, sekarang telah hilang lenjap.
Lihatlah

bagaimana

keadaan

si-Kota

kalau boleh

Radja,

pindjam doeitnjal

Tjindoer

ke Soematera hingga sekarang sampai ke Mato waktoe melaloei Tamboen toelang laki minta soepaja barang iroe dikembaPadang toempah darah tanah air spre- hendak pergi membakar Soengai' Ngiang likan sadja padanja dan boleh dapat dia
atas soeroehan Boendo Kandoeng, sesam- pakai didjalan, karena berapalah djangker sendiri.
Sebab itoe boekan main kebesaran hati painja disana waktoe iaakan disamoen galnja dilihat orang, Kalau ia tidak ber-

spreker
tinggal

jang setelah beberapa tahoen
di Djawa sewaktoespreker poe-

lang ke Padang telah mendapati pemoeda2
jang

soeka bekerdja menjampaikan

tjita2

kepada
Indonesia Raja sebab itoe sekali
lagi spreker oetjapkan selamat dan madjoc

teroes.

Entjik Rahmah dari Padang Pandjang

berbitjara

diatas

namanja

kaoem

iboe.

Sprekster berbitjara dengan gaja jang lemah dan perlahan tetapi tegas keloearnja.
Diingatkannja bagai mana njanjian siiboe
masa memboeaikan anaknja selagi ketjil
jang mana lain tidak pengharapan siiboe
soepaja sianak akan mendjadi orang. Perkataan ini amatlah besar artinja kepada

kita Indonesier, karena si iboe mengharapkan dengan sepenoeh pengharapan soepaja
anak-anaknja jang selagi ditimang timang
nja itoe akan mendjadi orang, tetapi boekan akan mendjadi moesang jang hidoepnja akan membinasakan. Kalau si anak di
oempamakan mendjadi seekor ajam, apa-

bila dia mendapat kemenangan, berkokoklah ia dengan tiada diketahoeinja bahwa

Saripah Nawawi

hati berani akan mempertahankan dimana
moestinja

spreker ini amat
Sebab pembitjaraan
memperivoorzitter
pandjang,
loeas dan
ngatkan soepaja diringkaskan.
Spreker laloe mempermaaloemkan kepada vergadering, apakah pembitjaraan ini
akan diteroeskan,
tetapi dengan rioeh
orang banjak mengatakan teroes-teroes.
Disini spreker soedah mendapat tempo
jang locas dan menjeriterakan satoe hikajat
jang terdjadi di Frankrijk, seorang hoekoeman
bersama
seorang hoeloebalang
dan sevrang moeda
berdjalan membawa seorang-orang hcekoeman
kepada
satoe negeri
jang lain. Sesampainja
pada soeatoe soengai jang airnja sedarg
bandjir, berkatalah orang moeda itoe dan
oeloebalang jang terseboet bagaimanakah
kita akan menjeberangi, sedang orang

spreekster, tetapi karena pentingnja pembitjaraan ini terhadap kepada oemoem,

kami moeat dibagian lain soepaja seoemoemnja dapat dipertimbangkan dimoeka
ramai sedang perkara ini mendjadi satoe
factor jang amat penting. Itoepoen sesoe-

dahnja oemoem

menjoeroeh lari orang hoekoeman itoe akan

mendengar kedoea pem-

bitjaraan spreekster ini, madjoelah

toean

Adnan Gani salah seorang dari Commissie
besar dari Indonesia Moeda di Jacatra
memakloemkan, bahwa Indonesia Moeda

di

kalangan

tegen

orang

dengan

banjak

dan

soedah

moengkir dan sekarang dia seboet boekan
laki2 itoe tjoeri barangnja, tapi sengadja
barang itoe ia berikan sadja padanja.
Sebab dalam perkara itoe njata perempoean itoe soedah dipandang memboeat

perempoean itoe ditoentoet memboeat
»Pendawaan Palsoe".
Kita toenggoelah bagaimana poela nanti

Loear-Negeri.
Harta jang

terpendam

di-Afrika

Selatan.
Pada beberapa minggoe j.l. kitasoedah
wartakan

bagaimana

beberapa

orang

che,

hati menge-

nesia. Spreker ini amat djaoeh mentjeritakan bagaimana riwajat atau geschiedenis
Indonesia mengambil pemandang-pemandangan ketanah Asing, semoea itoe ditjeritakan dengan amat tegas membangkitkan
“semangat jang telah terbenam begitoe lama.

Apa katanja Proffesor-proffesor tentangan

keadaan-keadaan

ini sampai tjoekoep dite-

rangkan, Apa katanja Colyn, Apa katanja

Treub semoea dikatakan oleh spreker
hingga sampai membitjarakan perkataan
toean Raden Mas Noto Soeroto di Paris

jang
land
ini,
jang

sebagai perkgra Wenman contra Wenman.
Doedoeknja perkara ada begini:
Njonja Wenman soedah mengalamkan

ri boekoe Danger

Spots
beberapa kali perkawinan, dan ketika ia Population.
Ia katakan bahasa Japan
hendak kawin ketiga kalinja, ia ingin memmendoedoeki
bikin contract boeat melindoengkan diri- kemoedian

Sekarang tocan Wenman

lantaran

Kotanopan

Pengaroeh tjintakah?
Terdakwa memboeat
pengadoean palsoe.
Beberapa hari jang laloe Landraad jg,
bersidang di Kotanopan telah meadili perkaranja seorang laki-laki dari Hoetapadang
koeria Kotanopan, jang terdakwa men-

itoe menjembah

tapi sekarang menjembah

Toehan,

orang

Sebab

te doea

Europa. hat

laki-laki itoe

kali oentoeng,

negeri

Medan

mereka

pertama

dan

akan

kedoea

soedah

meli-

dapat

Perdjandjian-perdjandjian jang telah di- beristeri, permintaan laloe terima asese.
Pagi-pagi hari, kedoeanja soedah belakoekan oleh orang di Pelembang semasa
rangkat
dari Kotanopan. Sampai di SiboSoengai
ditepi
Seriwidjaja
keradjaan
gaantara
15 K.M. perempoean bertanja
Moesi, begitoepoen perdjandjian-perdjan-

djian jang diperboeat di “Tanah Djawa
dan lain-lain semoea ito menoendjoekkan

Warren Thompson meramalkan.
Apa lagi ia toendjoekkan pendapatan
djika Engeland tersangkoet dalam pepe-

rangan, Japan akan beslag daerah2 dimana
orang2 Japan akan dapat mengembara.
—0—
Toet-Ank-Amen.

toetoetan

didalam

koeboeran

dari

Toet-Ank-Amen

dan boeat pemboekaan dan perjelidikan
dari koeboeran toea itoe. Ini |soedah dilakoekan ditahoen-tahoen 1922 dan 1923.

perkara.

Ketika dibikin pledooi atas nama toen

Wenman , pembela itoe bilang ia poenja

Seperti diketahoei Lord Carnavon soedah meninggal doenia ditahoen 1923 jang
aken dapetken perdamian, aken tetapi ia katanja soedah kena soempahnja Toetclient, soedah

soedah

8
2
8

berboeat

sebrapa

djadi sengit karena

Kaoem

bisanja

pada soeatoe

Ank-Amen.

(P.)

Batjalah ! !

sport !

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

kaoes

poenja toko.

voetbal dan kniedekker
oentoek toean - toean.
Toengganglah

NEW

jang kita sediakan

Motorfiets

HUDSON

merk

dan MATCH-

LESS jang toean soedah ketahoei
kebagoesannja.
Djoega kereta angin merk MAGNEET, tentoe tidak merasa tjape
ringan, ladjoe dan potongan bagoes jang terdapat keadaannja.

pakai,

tocan

harganja.

GRAMAPHOON, Edison, Bell, kita ada sedia, Roepa-roepa timbangan dan takaran serta oekoeran. Persediaan besar dari perkakas
segala motor dan pendjoeal arlodji merk Roskoph jang toelen.

memboeat orang2 dengar itoe
tarik hati.
32parit parit

masdi Witwater-

strand sekarang tjoema doea
dja

dengan

roegi

djadi terjang beker-

sembilan

dengan

keoentoengan,
tidak lebih dari doea
shilling
satoe ton dan enam
dengan
keoentoengan antara doea dan empat shillings, sementara
patkan

lima belas tambong

keoentoengan

da-

jang pantas.

diam-diam barang-barang mas kepoenja- tanah tjampoeran itoe sedikitnja mesti
Djadinja tocan Noto Soeroto itoe jang an perempoean itoe didalam pondok sa- barisi 150 gram mas.
telah berdoesta mentjilakakan tanah air wah, kebetoelan siperempoean tengah kerSir Robert Kotze sekarang tetapkan,
sendiri. Dari perkataan saja ini, ini kata dja disawah mereka.
bahwa dalam peroesahaan mas telah digali
spreker, boekanlah perkataan saja sendiri,
Setelah habis peremppean itoe kerdja 200 millioen kubieke erts, tapi hanja betapi perkataan perkataan jang diloekiskan diperiksa barangnja tidak ada lagi. Kemoerisi 230 gram mas. Kebanjakan erts itoe
diatas kertas jang poetih dengan tinta dian diselidiki lebih djaoeh ada perasaan berisi tidak lebih 150 gram boeat satoe
jang hitam. Diantara proffesor proffesor laki-laki ketjintaannja poenja perdoeatan. kubieke meter erts.
ada djoega jang tahoe dimasa jang akan
Karena perempoean itoe merasa tidak
Orang-orang
jang bisa koerangkan
datang, bahwa Indonesia bersatoe dengan sabar, laloe rapportkan pada politie. Po- onkost productie mas boeat satoe ton
tak moedah dipetjahkan.
litie landjoetkan pemeriksaan. tapi be- erts, djadi satoe shilling, maka dengan beSoedah lama dan telah beratoes ratoes wijs tidak tjoekoep.
gitoe pestilah peroesahaan seperti itoe
tahoen Indonesia ini morat marit jang maEntah karena beactiefan siperempoean bisa hasilkan pekerdjaan pada 10.000 orang
na ada orang jang mentjuba tjoba akan atau politie kita koerang tahoe, tapi pe- koelit
poetih dan 100.000 orang koelit
membangkitkan semangat Indonesia tetapi rempoean itoe soedah adjak laki-laki hitam. Dalam perdebatan itoe ada ditedengan sekoenjoeng koenjoeng terbang itoe lari kawin dan berdjandji lari nikah rangkan djoega bahwa harga penghasilan
lenjap keoedara. Inilah jang dikatakan ke-Deli.
mas ,di Afrika Selatan sekarang ada 44
soedah

akan timboel sebab Japan kekoerangan
djalan jang merdeka, begitoelah prof.

seorang advocaat, jang memadjoekan itoe nemoei

Tjarilah
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kita poenja adres:
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14
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Ingatlah

POETOES
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Selama
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PENGHARAPAN

LOTERIJ

BESAR

Harga per lot F1l- porto £ 0.35.Rembours tidak dikirim. Tariknja sel lekas lot terdjocal habis.
Trekkinglijst

dikirim dengan pertjoema.

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

memberikan

pengharapan

dan kekajaan serta kese-

Djoega sedia.

LOTERI)J
Hoofdprijs

BAROE

N. I. JAARBEURS

f 15.000.- Tariknja

besarnja 100000.-

selekas lot terdjoewal habis.

Harga perlot f 3.50 franco.Boleh pilih mana
jang ketjil

jang soeka,

kalau toean

tidak ada oewangf'11- belilah

Riwajataja soeami istri jang aneh.

Lotendebitant.

dengan setjara lemah lemboet meletak- lam mana pendakwa minta penggantian
kan lidahnja dibawah telapak kaki silaki keroegian besarnja 240.000 roepiah. Me-

C.s.

Besarnja
£ 2.000.000.Hoofdprijs f 150.000.2de prijs £100.000.dan 1072 prijs lain djoemlah £ 1000.000.-

'Atoerlah pesanan dengan selekas-lekasnja.

tinggi di Amerika Serikat telah diperiksa
perkara Wenman contra Wenman dida-

baroe

Batavia

millioen pondsterling sabantahoen. (Dj.T.)
—-0—
Selang lama ini di hadapan pengadilan

!

akoe bernafas, akoe mengharap.

lagi

»Bataviaasch- Kinderziekenhuis”

Sekarang parit mas itoe dikerdjakan demengatakan bahwa perkataan Vader tjoeri barang pakaian seorang perempoe- ngan onkost jang mahal. Menoeroet keatawa tanah air tidak ada Indonesia an ketjintaannja.
oentoengannja, bahwa kalau satoe peroepada hal kata spreker, dari ninik mo
Pada soeatoe hari entah kerena mak- sahaan mas maoe bekerdja dengan berkita baik di Djawa baik di Soemat- soed apa laki-laki itoe telah ambil dengan oentoeng, maka dalam satoe kubiek meter

orang dahoeloe bermoela menjembah ber

Japan, begitoelah/hoogleeraar itoe katakan hari kemoedian akan tersorong oleh
kepentingan2 economisch dan meskipoen

apabila

Dari

Mandailing.

boeat menambahkan djalan2 pengidoepan
pada hal mana Japan memang ada kekoerangan.

jang didapatkan disini ada begitoe bagoes

mer voorzitter berboenji, vergadering
doea. Demikian nja Sir Robert Kotze telah kasihkan tjavereeniging ini diperboeat sekira-kira sadja tetan angka2 jang perloe, jang senantiasa

Verslagever.

pada ini hari
Borneo dan

bihan djoemlah pendoedoeknja,
dan djoega

menerangkan

mana mereka poenja pe-

soetan dengan teliti tentang adanja mas
di Witwatersrand oleh satoe Staatscomdi- missie. Boeat koeatkan rentjana voorstel-
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in World
.

“ Minister van Financien dari Egypte telah
voorstelkan boeat serahkan satoe
dengan betoel, sekalipoen ia soedah berdjoemlah
besarnja 34.000 pond sterling
kali-kali peringatken pada isterinja jang
tida memenoehken perdjandjiannja. Oleh pada achliwaris-achliwaris dari Lord Carsebab itoe ia minta pertoeloengannja navon, boeat pekerdjaan jang soedah me-

ra lebih lama teroekir perkataan itoe,

hala,

Prof. Warren Thompson pengarang da-

roentoengan djadi terhalang. Dibawah ini |

bagaimana tja- soedah serahkan satoe rentjana voorstel
pada Parlement di Afrikra Selatan boeat
voorstelkan soepaja dilakoekan pengoe-

nang bagaimana keadaan tanah air Indo- toetoep hampir poekoel

laloe, telah memberikan karangan

bahoea ia soedah memenoehi perdjandjian

rapat, perempoean

diri disamboet orang dengan tepoek jang ranja pengoeboeran itoe soedi datang merioeh karena orang ingin akan mendengar lihat, tetapi pergi kesana itoe boekanlah
pembitjaraan toean terseboet, karena me- memboeat optoch atawa perarakan, memang pembitjaraan spreker ini disoekai lainkan datang sendiri-sendiri sadja. Hamorang dan meresap kedalam

York Times dd, 28 Maart jang

baroe

kepoetoesan:
laki2 itoe dilepaskan dari
toentoetan mentjoeri,
tapi sebaliknja

ketika Landraad periksai perkara
dimoeka

makanan jang lazat lazat sebab ia telah kita koetip kabaran tentang banjaknja tai
mengetahoei bahwa makanan itoe boekan mas jang didapati di-Witwartersrand.
makanannja.
Di Timoer dan Barat dari Johannsburg
Selain itoe banjak lagi jang ditjeritakan dibawah batoe karang sebelah bawah
spreker ini. Sebab hari telah hampir poe- sekali, ada didapati satoe tempat mas jang
koel 2 spreker menjoedai pembitjaraannja. locasnja beberapa kilometer. Keadaan mas

entjik2 jang akan melihat

New

pengadoean palsoe, djadi Landraad ambil

Pada
itoe,

toe peringatan ditanah lapang
dimoeka
pertoeloengan soerat kabar.
Begitoelah
Sir Robert Kotze, seorang
Dipersilakan kembali toean M. Jamin 'Oranje Hotel dimintak kepada toean-toean bekas ingenieur tambong dari pemerintah

akan berbitjara, baroe sadja toean ini ber

pintoe

jang menarik dalam satoe conferentie tentang immigratie-politiek dari AmerikaSarikat.

gi sedang orang hoekoeman itoe achirnja kemoedian mereka ditangkap oleh recher-

mengoeboerkan Pemoeda Soematera uiba-

Wenman

toetoep

Barat, berhoeboeng
dengan rajat dan
expansie karena kepentingan? territoriaal,

tan dan perkawinan telah dilansoengkan.

kita kemenakan dilawah loetoet namanja latan dimana mereka soedah dapati boekan
jang hendaknja masa sekarang tak ada la- sedikit briljant2 jang berharga, akan tetapi

Tepoek rioeh.

toean

terinja dengan perdjandian bahwa sesoedah perkawinan dilansoengkan, maka isterinja tidak boleh membikin pergaoelan atau
bitjara dengan orang-orang jang tidak disoekai oleh tocan Wenman begitoepoen ia
wadjibkan dirinja menjinta dengan setia
pada isterinja dan ia nanti tidak akan berbocat apa-apa jang memboeat koerang senang terganggoe perasaan atawa menjakiti
hati isterinja.

kedoeanja soedah kembali bersidjilat-djila-

Eropah soedah beroentoeng bertemoe
kan dirinja. Beginilah keadaannja, sebagai dengan seboeah goea batoe di-Afrika Se-

mati dalam koeroengan sebab tak maoe
makan walaoepoen diberikan kepadanja

dengan

terdjadi ketjilakaan bagi publiek. Sebalik- ada Kellogpact, djoega oleh kepentingan2
Landraad.
Sebeloem perkara diadili oleh Landraad, nja tocan Wenman soedah mengikat is- militair.Soealjang paling penting di- Pacific

orang moeda itoe, bahwa orang inilah jang

po-

dengan

dari logar,

masoek

kamar

Nieuw Guinea (satoe bagian dari Indonesia) oentoek mengasi tempat pada kele-

Voorzitter meoetjapkan terima kasih dan sehingaa onkost kerdjakan itoe akan lebih
Iygamie jang mana kepoetoesan ini sebeloemnja vergadering ditoetoep diberi banjak
mengoentoengkan. Disitoe ada
pergi terpendam harta jang tidak dapat dihitoeng
akan disiarkan dengan seloeas-loeasnja tahoekan sebentar lagi kamiakan
berpendapatan

versiteit di-Ohio, menoeroet verslag dalam

mengasi

nja dari hal-hal jang tidak disangka dari
fihak ia poenja soeami.
Begitoelah ia
soedah membikin perdjandjian
dengan
toean Wenman
jang ia akan menerima
60 roepiah saban minggoe sebagai gadji
djongos dan 12.000 roepiah satoe tahoen
sebagai voorzitter dari seboeah perkoembali djoega dalam oeroesan politie di Ko- poelan jang ia dirikan bocat memberikan
jang pertama, apabila ada
tanopan dan
sampai di verwijzing ke pertolongan

tetapi orang hoekoemanitoe berkata bahwa
saja tidak akan lari. Disini terpikirlah oleh

telah merarai bagaimana rasa orang hoekoeman
jang telah mendjadi darah daging
meriwajatkan tentangan
mana pembitjaraan ini olehnja hingga ia tak maoe memerdeka-

polygamie jang
hampir bersetoedjoe dengan pembitjaraan
entjik Djoesair jg. djoega toeroet djadi

mentara fihak istrinja tidak memenoehkan
itoe dan menoentoet padanja kerena tidak
mendjalankan perdjandjian itoe semoestinja, adalah satoe perkara baroe dibawah
matahari dan selandjoetnja akan terdjadi

maoe.

didalem

orang, hilanglah akal Tjindoer Matoakan pakaian dalam perdjalanan seperti itoe.
soeara Boendo |, Permintaan tidak pikir pandjang lagi
tetapi setelah terdengar
Kandoeng, bangkitlah hatinja mengalah- oleh silaki-laki dan dia teroes serahkan.
perempoean
itoe svedah poetar
penjamoen2 itoe.
Inilah
soeatoe tamsil Disini
kepada kita pemoeda-pemoeda Indonesia haloean dan ambil djalan lain teroes rap
kalau soemangat telah mendatangi, terbit port pada politie disana. Kemoedian kem

kepoetoesan
Landraad
terhadap pada
boeroeng elang datang menjembarnja. Sesiperempoean.
menjoeini
keadaan
melihat
itoe
moeda
bab pembitjaraan sprekster telah menjimSepatoetnja, hal ini mendjadi pemandapang dari azas jang pertama, voorzitter roeh lari orang hoekoeman itoe. Orang
ngan
pada kaoem iboe teroetama jang
bahwa
berkata
laloe memperingatkan.
Sprekster laloe hoekoeman jang terseboet
tinggal
didoesoen.
saja
tiada
akan
lari
dan
kalau
kiranja
memoehoenkan dengan doa kepada Toehan
“Sebab
lidah itoe tidak bertoelang, djadi
togan-togan
tak
dapat
menjeberang
biarjang mahakocasa soepaja pendirian Indonesia Moeda jang dilantik hari ini akan lah saja seberangkan sambil menjeberang- perkataan jang keloear itoe wadjib ditimmendapat keselamatan sampai diachirnja kan oeloebalang jang terseboet. Sesoedah bangmatang2 bagaimana boeroek baiknja
jang bergoena oentoek kemakmoeran dan perdjalanan dilandjoetkan kiranja roemah (Corr. S.D.)
kesedjahteraan
rajat Indonesia. Tepoek koerosngan jang ditoedjoei soedah terr
.
3
.
koentji dan haripoen malam.
ramai.
Disini orang moeda itoe berkata lagi
Toean M. Rasid berbitjara diatas na-

manja Sarikat Soematra tjabang Padang
mengoetjapkan selamat atas berdirinja
Indonesia Moeda tjabang Padang jang
dilantik hari ini.
Sesoedah itoe berbitjara Orangkaja

malam harinjonja Wenman soedah. tidak

—0—
Berhoeboeng seorang soeami, jang membikin perdjandjian boeat mengasi oeang
Keperloean Japan
kolonisatie.
jang berdjoemlah pantas dan menoeroet
Prof, Warren Aa
S.
menda
perentah dan boeat menjinta istrinja hing- dari ,Scripps Foundation for Research in
ga ia penoehkan dengan sebetoelnja, se- Poputation Problems“ pada Miami Uni-

ikan gemboeng enak rasanja,
sanak boekan saudara boekan,
kalau ketawa manis bibirnja

lain tetapi ditanah kita ini jaitoe keradjaan

reka itoe sebetoelnja ada soeami-istri, jg.
dengan pertolongan advocaat-advocaat
h mesti berhadapan moeka dimoeka
pengadilan.
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penglihatamnja koerang terang,
kita
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Dan sedia mendjocal mesin itoe, ketjil dan besar.

K.

62

3 Prins Hendrikstr.

atau potongan

0

LAM EL
WA
6

TT
Bt

4
TKA Aa
IA ATT

N

F

Rool
dibikin

membersihkan

iToelis.

toes bisa
Afdeeling

N.

B.

Djoeal

dan

dan

memperbaiki Mesia

beli Mesin

Toelis

2de

'hands, sekarang -sedia djocal Mesin Tociis 2de
«hands merken,

REMINGTON,

ROYAL

OLI-

« VER, LINDETEVES,CORONA, EDIAL daa
Machine Giling padi. Kita kasihGrantie satoe

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

'Toean-toean datanglah persaksika
Mesin Toelisnja harga boleh berdame.

asean

PETA RRGYTNNTN

8 BAROEMOEN, Oudemarkstr. No. 59 Medan '
Manna

E

L

pada:

D”"

« menjenangkan publiek. -

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

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
88 MEDA N

n

..

—A

I

sendiri

Adres:

MPI

Ditanggoeng pekerdjaan kita

00000

(met electrische

Oostkust van Sumatra bika terima Abonnement

Pekerdjaan rapi dan bagoes.

KESAWAN

Dick.

(getah) Mesin Toelis jang
kembali baroe.
Didalam

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

”»——w—

Tel. No. 1177. Medan

'Gramophon en Edison
kracht of Zonder) enz.

Ibocat

pakaian jang paling bagoes dan netjis, tjoema didapat

R

NAITO.

B. BAROEMOEN van WELTEVREDEN. SI
?22—5———......ag
REPARATIE ATELIER:
Mesin Toelis, Graphotipe, Addressograph,

1 SI

0000

lebih doeloe.

Tanjalah keterangan lebih djaoeh pada:

Pesenan banjak dan sedikit, kami terima dengan senang hati.
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en

kasaran.

TOKO

dan

EDWIN

dikembalikan.
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tidak setoedjoe dengan barang jang

matjam
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soedah

Sedia bermatjam
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Didalam kapal terseboet tidak ada banjak sekali. pada begrooting tahoen
1931, sebagaimana dilakoekan pada perorangnja,
'
teroetama diantara sekatan itoe
loeasan politie dan marine-Etablissement.
Di
tanggal
6
j.
b.1,
dari
mijnlegger
terUban Gema
deradjat boedi manoePengawasan lebih tinggi atas Provincie2
sia djoega, Sebagian besar dari manoe- seboet orang lihat kapal Jeanne itoc jang dilakdekan oleh technisch inspec.
sia Ini'toendoek kepada nafsoenja. Ba- kadang-kadang ,,timboel“.
tiebureau boeat sementara
ditiadakan.
rargkali pada maatschappij jang terhoeCommandant dari kapal perang KraDjabatan
seorang
hoofdambtenaar
koem oleh monogamie itoe akan banjak katau masih mentjoba mendekati pasi- B.O.W. tidak diisi dan perloeasan Onkedapatan kawin diloear nikah (overspel). sir, tetapi berada terlaloe djaoeh dari da- derwijsraad ditiadakan.
Tetapi barangkaii itoe masih diiringi' ratan, hingga sebeloem daja oepajanja
—0—
oleh tanda tanja besar.
berhasil pada djam 12 malam, kapal |esoedah tenggelam.
Seorang laki2, tiga orang perempoean
Bagaimanakah keadaan sekarang, koe- anne
Orang menganggap kapal itoe soedah
dan empat orang anak2
rangkah terdjadi jang demikian itoe?
dimakan manoesia.
etapi kita insjaf bahwa terdjadinja hilang sadja.
—0—
Orang makan orang
hal itoe, boekan karena hidoep jang berIndonesische Studiefonds.
di-Nieuw Guinea.
dasarkan monogamie, melainkan karena
Bestuur dari Fonds itoe terdiri dari
rendah deradjatnja bnedi manoesia djoeBetawi, 26 Mei. (Aneta Radio). Correstoean-toean: Prof. Dr. Hoesein Djajadi- pondent
ga.
Aneta mengirim kawat dari
sebagai eerevoorzitter, Soejono, kapal ,, Camphuys" dengan ambil perhoeSebab itoe berseroelah kita sekarang, ningrat,
hidoeplah monogemie. Hip, Hip, hoera!! voorzitter, Dr. R. Tumbelaka pl. verv. boengan pada radiostation Dobo, bahwa
Voorzitter, Hadiwidjojo, Wiranatakoe- satoe patroli bersama dengan Assistent
”.
soemah, Moeh. Hoesni Thamrin, TjokorSebagai djoega dengan r. Sjarifah Na- de Raka Soekawati, Dr. Mohamad Saaf, Resident Rugebregt Kaimana baroe ini
soedah
bertempoer
dengan 200 orang

lantaran

ini

djoega

sebagai

njata

dari verslag. Komisi besar dari Indonesia
Moeda
mengambil
satoe
kepoetoesan
boeat njatakan tidak setoedjoenja pada
perkawinan (setjara) polygamie dan lain
dari itee tentang kawinan paksaan.
. Dalam sementara itoe toean Jamin ma-

leden,

Mr. Hadi, secretaris-

masoek

Dengan
didalam

makan habis oleh orang jang makan mahoesia itoe, antaranja jang dimakan mere-

ini tjara, oeang

fonds lagi,

hingga

ka itoe, jaitoe seorang

bisa digoenakan menoeloeng lain studenten lagi.
—0—
Gedoeng baroe Dep. van Justitie.
Weltevreden, 26 Mei. (Kawat D. Crt.)
djoe kedepan membatjakan iapoenja bePendirian gedoeng baroe dari Dep. van
berapa patah sjair jang ia perboeat ketiJustitie dioendoerkan dalam tempoh lima
ka itoe djoega seperti berikoet:
tahoen lagi berhoeboeng dengan haloeroeBermadoe:
san menjelesaikan kepindahan Kantoor van
Hari gelap semalam itoe
Arbeid.
—0—
Gelapnja kelam bertjampoer,
hoedjan
Sehingga sedepa berdjalan dahoeloe
Beberapa penghematan.
Ada mendengar tiada kelihatan
Weltevreden, 27 Mei. (Tel. D. Crt.).
Joelage
boeat K.N. I. L. M. dikoerangi
Karena hari malamlah soedah
Pintoe djendela dikoentji

laki2, tiga orang

perempoean dan empat orang anak2, sedang seorang perempoean dan
seorang

anak jang masih hidoep jang disediakan
mereka oentoek makannja pada siang hari,
dapat ditolong oleh patroli.
Patroli itoe ditembaki dengan panah

oleh pendjahat itoe, kemoedian dilepaskan
tembakan kepada mereka itoe. Pendjahat
itoe lari dengan meninggalkan tiga orang
jang mati, diantaranja seorang jang djadi
kepala mereka itoe, sehingga perdjalanan
dari pendjahat2 itoe oentoek melakoekan
penjerangan baroe dapat dengan lekas
dihalangi.

Willisstraat No. 2. 3 Tel. 1352

Medan.

»Apa toean
ada mendjoeal

Gramafoon denga: n plaatnja compleet?"
»Ja,

intjik

,,The

Roelam

Company”

kasih datang Gramafoon dari fabriek-

tenggelam.

Orang dari fihak pelajaran mewartakan
pada Het Nws, bahwa seboeah bekas
ketika mengSelatan dari

oefening,
tetapi tjoema boeat menjeret
kapal toea itoe Sadja, jang berada lama

di Tjilatjap boeat pembelaan
karang

lagi,

orang

maka

menganggap

kapal

toea

itoe ditarik ke

Lotery Baroe & Lotnja soedah sedia!
besar, namanja:

»BATAVIASCHE KINDERZIEKENHUIS”
Besarnja

f 2000.000.—

Prijs
- prijs diatoer
sebagaimana biasa.

Tariknja

sebegitoe
terdjocal

lekas

lot-lot

habis.

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

baiklah hari ini djoega kirim
Spoed Postwissel f 11.35 oentoek
pembeli lot terseboet, kepada:

M. K.KASIMAN
Batikhandel
&
Lotendebitant,
Dijalan Djaparis 197
Medan.

MATI KARENA
(Soeatoe tjerita jang

LAKI-LAKI.
terdjadi didalam

pergaocelan anak negeri
Sumatra Barat).

di

r

00000 sma
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ia loepa akan dirinja: Oentoenglah pada ketika
itoe ia meoetjapkan ..Astagafiroellah” sehingga
ingatannja jang baik lekas kembali.
Pada koetika itoe dipandangnja wadjah moeka
Sitti

Anizar

dengan

hati jang amat sedih, karena

pada sangkanja ta'adalah harapannja atas tjintanja

“Sekarang ditahannja sadja- hatinja
itos, dan de-

00000

Telegram adres

Moelai sekarang di kita poenja Toko ada djoeal Lotery
Oewang besar namanja, BATAVIASCHE KINDERZIEKENHUIS, besarnja F 2000.000 Perys-perys diatoer sebagimana biasa, Tariknja sebegitoe lekas Lot lot terdjoeal
habis, Harga di loear Kota Medan. Kirim sadja Spoed dengan
Postwissel F 11.35 Kita tangg oeng sampei di Toean poenja
roemah.
dengan hormat.

Sumatra Gramophoon Coy. Tel. 1452 Medan.
agent:

S. PALAR.

Aloer Gantoeng

Siti Aniza.

Anizar poen demikian poela halnja, serasa ta
poela ia didalam doenia ini rasa badannja, tetapi

diramasnja djantoengnja menaanak moeda itoe
memandang pada kolam itoe
Anizar dengan matanja jang
poela keadaan Roestam. Apa

bila Anizar memandang pada boenga? jang toemboeh

dihalaman

kamar

mandi

itoe,

dilihat

oleh

Anak ikan, dimakan ikan,
anak tenggiri didalam lao et,

Kapal

bilang

atas oedara,

Gikandoeng awan.

Brandan.

4

Boeat beli banjak -boleh

dengan hormat.

Sitti Anizar,

Soenggoeh tidak sanak saudara,
tjinta tertoempah kepada toean.
Roestam mendjawab lagi:
Lajang lajang atas djerami,
pisang tembatoe masak diperam,
Djangan ditompang perahoe kami,
bidoek tiris.menanti karam
Anizar membalas poela.
'Teloek Bajoer nama labochan
pasang pelita atas talam
Djika karam perahoe toean,
soekalah saja sama tenggelam
Djawab Roestam :
Soetan Ibrahim radja di Siam.
Resident doedoek di kota Padang.
Djika soeka sama tenggelam,
mana tandanja boleh dipegang
Anizar mendjawab lagi:

TOKO OBAT & AGENT MECCA GANGERS

S.M. NAWAW
55

PADANG

I ALMANDILI
MEDAN-DELI (O.K.S)

BOELANWEG,

Sang kakek loepa akan kegaekannja. Ia berdandan-dandanan
indahnja. la pelesier kemana-mana dengan tiada kalanja.

seindah-

Sang pemoeda-pemoeda bingoeng melihat pekertinja. Dari sehari-kesaharian, sitoea-bangka itoe tambah ranggi kelihatan. Keheranan hati mereka
sesoedah

berapa kali lipat ganda

lama ta' poenja lama

jang hampir berobah itoe nikah

KALAU

ORANG HENDAK TAHOE, DJAWABNJA
0? 0? MEMBIMBANGKAN HATI!!

OBAT

KOEAT

IALAH :

,SAFOEFHIDJAZI"

Obat jang tiada berimbang tentang kemoestadjabannja!
Baik sekali oentoek

orang

toea: apalagi

pemoeda-pemoeda!

Harga per blik .

f

080

Beli banjak oentoek didjoeal lagi dapat korting jang mengoengtoengkan sekali.
Menoenggoe pesenan dengan hormat,

000000 0000000000000000000000

40
termasjhoer teroetama di Soematra Timoer
Telah

mendapat poedjian (diploma) dari

PASAR

MALAM

MEDAN

tanggal 9 September 1923.
jalah

Ketiap Tiap Matahari
Djagalah

tjap jang toelen, jaitoe:

1. Pakai toetoep kaleng merah
dikepala botol.
2.

TEPENKONGSTRAAT.
MEDAN. DELI.

Pakai toetoep lak merah di
kepala botol.

Anitak

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

54

Jang poenja fabriek

WENG

|

Toapekongstraat 16

MEDAN

.Aha," kata Anizar, seraja memalingkan moekanja
pada adiknja Noersilah.

Pada waktoe itoe, Roestam mendjadi goegoep,

ta'dapat berkata sepatahpoen, maloelah ia, karena
mana pantoennja jang pengabisan itoe amat
moekanja kelihatan merah padam, peloehnja me-

ngalir pada dahinja. ia poen diamlah, seraja menoendoekkan kepalanja, ikan jang beratoes riboe
didalam kolam itoe ta'tampak olehnja lagi, kolamlah doenia ini dipandanginja.

SENG
Telefoon Nos. 403 & 567.

Roestam:

Roestam heranlah mendengarkan

perkataan Ani-

zar itoe, kemoedian berkatalah ia, tetapi soeara
tertahan tahan karena berasa takoet dan maloe:

orang jang ditjintainja

djawab Roestam. Mendengar djawapan Roestam
jang ringkas itoe, Anizar djadi terperandjat,
dan

loepalah ia akan dirinja. seolah-olah orang jang
kena ilmoe sihir adanja.

Moekanja poetjat seperti

rang telah lepas, akan dibenoemd mendjadi Hulp boelan kesiangan. lemahlah segala sendi anggotaOnderwijzer ditempatkan di
2
ja, air matanja kelihatan berlinang? dipipinja.

kota di Tikoe.

marilah doedoek dalam pang

bahwa

mana 7"
»Dari Padang Pandjang,” djawab Roestam.
»Apa pekerdjaan toean disana ?' tanja Anizar lagi.
».Djadi moerid, di Normaal School. Dan seka-

Kalau tanda jang tocan minta,
badan dan njawa saja serahkan.
labochan kapal dari Belawan
Kalau benar kata begitoe,

»Di Bengkoelen,” kata Roestam menjamboeng”
perkatainnja.
Adoeh!" teriak Anizar. ..Mengapakah ke
Bengkoelen engkau ditempatkan. Alangkah baiknja djika disini dapat...... bertemoe setiap hari
dan melepaskan rindoe dendam ...., ?”

.Siapakah nama a,.....” Sedjoeroes lamar
Anizar tiadalah mendjawab sebab bimbang,
moedian menjahoetlah ia dengan soeara jang meitoe maloe karena ia tertawa.
Dengan diam? datanglah Anizar pada bangkoe njatakan kesedihan hatinja, piloe hati mendengarkan:
.Anizar," katanja ..Dan nama:... siapa?"
tempat Roestam itoe, dan doedoeklah ia sebelah
-.Roestam,” sahoetnja.
kirinja.
Maksoed Anizar hendak memanggilkan kakanda,
Alak moeda itoe tiadalah tahoe, bahwa gadis
jang ditjintainja itoe telah berada disisinja, karena tetapi berat hatinja menjeboetkan perkataan itoe,
kesana kemari, entah poen karena Roestam tidak memanggilkan adinda.
fikiramnja melajang
Berapa lamanja kedoea merpati itoe berpandangkeatas oedara.
Pada ketika itoe, dipalingkannja moekanja ke- pandangan, seolah-olah hendak mengetahoei apa
kiri, seraja memberikan tangannja alamat akan ber- jang terloekis dihatinja masing-masing, sedjoeroes
bertanjalah Siti Anizar: ,,Bilakah
salam. Sigi Anizar dengan lekas menjamboet tangan kemoedian
anak moeda itoe, seraja mengoetjapkan
selamat ka.... akan berangkat ?"
Roestam
maa'loem, bahwa Anizar maloe me.
bertemoe.
'Sedjoeroes lamanja kedoea anak moeda itoe ber- manggilkan kakanda, karena dia tiada menjahoetpendang-pandangan tiada berkata-kata, kemoedian kan adinda.
..Doea hari lagi, jaitoe sesoedah hari raja besar."
berkatalah Anizar, katanja: ..Toean datang dari
Sitti Anizar tahoe,

penoeh berisi emas intan,

Periiman

000000000000100

00000000000000
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Dari Padang datang kereta,

Sanak boekan, saudara pcsen boekan,
diharap boedi bersangkoet pacet.
Pantoen Roestam itoe dibalts oleh
demikianlah sahoetnja:

44 Pangkalan

0 0 GEN

ngan moeka jang bersoeka tjita ia memandang pada
ditahannja hatinja,
han tjintanja kepada
Apabila Roestam
dilihatlah oleh Sitti
boelat itoe. Begitoe

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

Menoenggoe

35

Sumatraphoon.

Di kita poenja Toko, bisa beli dengan Huurkoop (ansoer)
terkenal dalam pergaoelan
GRAMOPHOON
merk jang
ODEON,
dari harga jang
doenia dagang, ia itoe, merk
harga
jang
setinggi-tingginja.
semoerah moerahnja, sehingga
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.

Sub

pertjoema.

(empat poeloeh tahoen)

SUMATRA GRAMOPHOON COMPANY
Oudemarktstr. 2 Medan.

Menoenggoe

barang - barang klontong.

1

Tanja ketera ngan pada

i

sedia

perhoeboengan

bikin

Lekas

Roestam dengan soedoet matanja, terkadang-kadang
6
oleh: B.
bertemoelah pemandangan kedoea asjik (dan maBaroe sadja ia masoek kedalam pekarangan kos sjoek itoe, laloe sama? tersenjoem.
Sekarang njatalah kepada kita, boekanlah Roeslam itoe, tampaklah oleh Anizar anak moeda itoe
sedang doedoek bertopong dagoe diatas sebocah tam sahadja jang sangat bertjinta kepada Sitti Aniangkoe, Boeoeoerrrr, boenjinja darah Sitti Ani- zar, lebih lagi Anizar amat rindoe memandang pada
zar, badannja gementar karena kegirangan sehingga wadjah moeka Roestam jang gagah itoe.
Warna moeka kedoea merpati itoe telah beroeNoersilah heranlah melihat lakoe Anizar demikian.
Koetika itoe Roestam hendak poelang, karena hari bah mendjadi berseri-seri, sebab terlaloe kegirangan,
telah moelai petang. Baroe sadja ia berdiri hendak tetapi kedoeanja sama-sama maloe akan moelai
meambil kereta anginnja, tiba tiba bertemoelah pe- berkata?
Akan tetapi lama kelamaan, berpantoenlah Roesmandangannja dengan Sittt Anizar, sehingga Roesdan kereta jang tam begini boenjinja:
tam terdoedoek kembali kebangkoe,
ja itoe lepaslah dari tangannja djatoeh
pokok baringan jang dibelakangnja itoe,
Darahnja berdebar? amat kentjangnja. bampirlah

99
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D2 ALKISSAH£

»Baik intjik, saja segera perloekan”.

»Nah, kirim dan satoe boeat saja”,

perloe

“Advertentie.
wang

ansoeran”.

negeri. Se
tida

Soerabaja.

Lotery

Djoega

0000

jang

ongkos

Keoentoengan

oeang.

keloear

oesah

00 0m

kapal tarik toewa Jeanne

diseret oleh kapal perang Krakatau
dari Tjilatjap ke Soerabaja. Ini boekan

dengan

ke-

toean - toean

kita kasi rabat jang pantas.

000 » ama

Java, telah tenggelam.
Oentoeng tida ada djiwa manoesia melajang.
Kemoedian terdapat kabar, kapal itoe
boekannja kapal perang, tetapi hanya)

tentoe intjik bisa dapat

dengan harga jang paling moerah apa
lagi intjik boleh bajar dengan djalan

n 0000
0 0 0 MM
006 0 ca

tarik oleh satoe mijnlegger.
adakan
oefening dipesisir

seboeah

nja, dus soedah

Marine, jang di

mata

dengan gadis jang moeda belia.
@Pemoeda-pemoeda jang aksi itoe bertambah tertjengang. Masing-masing
@ tanja bertanja sinjongnjong apakah jang dipakai si kakek itoe?

ada satoe-satoenja toko dikota ini jang

dari Kon.

tidak

00000000000000

HALLO-

kandoeng

Sehingga terdengar
kanan dan kiri
SiBoejoeng beroelang memanggil ajah
Tapi bapa tida diroemah.
Karena poelangkeiboe tiri. (Radio)

sehatan
ta'

bertambah

Toko en Drukkerij ,, THE ROELAM COMPANY"

Waktoe itoe menangis
si Boejoeng
Menangis didoekoeng boenda
jang

kapal perang

ta jang tjotjok oentoek

sang kakek

pelita tiada berhenti-henti

Kapal Marine

Sanggoep periksa katja ma-

.mati

Dibilik soeatoe roemah
Menjala

MEDAN

Menjediakani segala roepa katja mata.

hoeloe soengai Tjemara.
Dari Mimika soedah diserang dan di-

Oeang toendjangan jang diberikan pada
student-student, dihari kemoedian moesti

dibajar kembali.

No. 3.—

pemakan orang (menschenesters) disebelah

penningmeester.

djadi

Co. Markstraat

000000000000000000000000000000000

Dan

Dr. Kayadoe,

TJIN TONG

000000000000000

wawi, entjik Djoesa'ir jang berbitjara ini
dapat tepokan tangan jang ramai dan lama sekali, alamat banjak jang menaroeh
perhatian
atas
iapoenja
pembitjaraan.

dan! barang klontong

Roestam.
. kogan.

-Dimana 1, tanja Anizar lagi.

(Akan disamkoeng,

