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(Ini hari diterbitkan
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da dan ambtenaar-ambtenaar
ment

Antaraan Bestuur Europa
dan Bestuur Boemipoetera dengan Volkshoofden.

Gouverne-

itoe.

Oleh sebab itoe, didalam kedoedoekannja, Kepala-Kepala anak negeri, berkedoedoekan
Sebaliknja,

selakoe
wakil anak negeri.
dari pihak anak
negeri, me-

mandang poela Kepala-Kepala itoe selakoe
wakilnja, dan tempat ia mengadoe.
Dengan melaloei Kepala-Kepala inilah,
segala

perintah

dari atas. haroes disam-

congres

ini.

Djika ia tidak mengindahkan orang dibawah, akan soesah hidoepnja dikam-

Adalah tiga pasal jangamat penting 'di- poeng. Djika ia mesti menantang orang
kemoekakan, jalah:
diatas, akan roemit kedoedoekannja sela1. kedoedoekan anak negeri dalam dja- koe Kepala jang berhadapan dengan Be-

batan Bestuur.
2. kedoedoekan Bestuursambtenaar anak

stuursambtenaren.

negeri didalam negeri jang disoesoen setja-

soalkan didalam Regentcongres jang akan
dilansoengkan dalam boelan dihadap ini,

ra adat.
Antara Bestuur Europa dan Bestuur anak
negeri.

Ketiga

fasal

ini, terandoeng didalam

pertanjaan-pertanjaan
koetipkan :

berikoet

ini kita

Oleh sebab itoc, soal jang akan diperadalah soeatoe soal jang penting!
Bestuur-Bestuur
anak
negeri, jang
membentoek
Congres
itoe, kita harap
akan dapat memetjahkan soal ini.

Kita

harap

bercongres,
soal

ini, berdjalan

le. Bagaimanakah haroesnja perantaraan be- memikirkan

stuur

Eropah dan bestuur Boemipoetra?.

Apakeh pekerdjaan dan kepangkatan bestuur
Boemipoetra memenoehi pada kemistiannja?

“Tjoekoepkah pertanggoengannja!

Diloear Soematera
jaitoe

diloear

Timoer dan Atjeh,

daerah-daerah

jang ber-

'Zelfbestuur, amat terasa bagaimana pen-

Bestuur
akan

hadja.

dapat

anak negeri jang
memperhatikan

ditengah, dengan tidak

kesenangan

bagi

dirinja sa-

Djika Bestuur anak negeri, akan men-

tjari senang bagi golongannja sendiri,
meloepakan
kepentingan
kedoedoekan
Kepala-Kepala anak negeri, kesoekaran
tiada djuega akan dapat dihindarkan dari
lapangan pekerdjaan sehari-hari.

tingnja jang

akan dipersoalkan didalam
Berboeat kesenangan bagi diri sendiri,
Regenten congres itoe.
dengan tidak mengindahkan kesoekaran
Didaerah-daerah jang mempoenjai soe- bagi orang lain, achirnja kita sendiri
soenan: dibawah
afdeelingschef dan akan beroleh soesah!
onderafdeelingschef, ada Districtshoofd, onderdistrictshoofd dan Negerihoofden, amat
terasa

pentingnja

kedoedoekan

Bestuur

erlja

anak negeri itoe, berhadapan dengan
Volkshoofden kebawah, dan dengan Eur.

Iimoer.

Lo

Zoel'hidjah 1348.

Tahoen

orang berangkat pagi-pagi dari Tjilitan,
oempama djam setengah enam pagi, hing-

lai.

Dr. KRAEMER.

Atas meninggalnja
membawa soeat

orang dibawah, sedang ia doedoek

dite-

.SINARDBLI"

jang s0

1

Singapore.
Tentang tarief penerbangan

ke Medan

sekarang beloem dapat.
—0—
dan doeka
Verkiezing Gemeenteraad.
ndoedoek Deli,
Sekarang
soedah dekat waktoenja akan
ah bergoeroe
dilakoekan pemilihan leden Gemeenteraad.
u

ini,

tentoe

Pihak Indonesier nampaknja beloem ber-

ke

I.

Soeara Ramai.

Saja tidak pertjaja di Voor'Indie akan terdjad ga pada hari itoe djoega tidak akan boleh
pemberontakan besar, sebab. pemerintah Inggeris dapat penjamboengan sama Bandoeng, ——
pergerakan dimoe- seperti halnja dengan lijn terbang sama
berlakoe amat tactisch se:

Banjak
kan
dan

ngah-tengah.

Teegram adres

1174

Telefoon No.

mmk

TJATELAN.

Moelai dari. tanggal 13 sampsi tanggal
Juni jang akan datang, akan dilangsoengkan congres Regentenbon di Jacatra.

haroes pandai-pandai mendjaga diri, didalam oedara antara orang diatas, dengan

Medan.
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paikan:kebawah. Djika-perimtalmitoe,
menjenangkan anak negeri, sang Kepala teroetama

benar masaalah jang dimadjoejang akan dibitjarakan didalam
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Journalistiek main kajoe.

Sesoedah

poeas berperang

pena, antara

tocan Kwee Kek Beng,
Hoofdredacreur
Sin Po dengan toean Oh Sien Hong,
Hoofdredacteur Perniagaan di Betawi, kedoeanja: sama meletakkan
(lebih betoel: meninggalkan mesin toelis)
— laloe memboelatkan

Biasanja,

tindjoe.

Journalist

jang 'memboeat
perdjoeangan
boksen,
tetapi
di Kedai Doc- gerak memadjoekan candidaatnja, sedang verslag
pihak
Eropah
sedjak
beberapa
lama
soedah
sekarang
Journalist
sendiri
jang berbokseorang
rian, ahli Sihepeng Kana
bersedia.
sen, dan Journalist itoe poela jang memgoeroe agama jang terWemoeka djoega
Seperti kita ketahoei, bahwa merekaitoe boeat
Verslag.
2
dibahagian Deli ini, sogdah meninggal
Verslag pertandingan ini, batja dala
doenia. Meninggalnja boleh dikata dengan sampai sekarang masih mempoenjai beberapa partij politiek jang tetap mempoenjai Sin Po, antara lain-lain kita koetip:
tiba-tiba djoega.
.£
organisatie
jang teratoer koeat. Dari maDjadi dalam tiga boelan jang achir ini,
Zonder perlindoengan dari kongsol
sing2 'partij itoe soedah memadjoekan cansoedah tiga orang toean”Sjech ahli TaWollanda, zonder bawa secondant dan
didaatnja
sebagai
berikoet:
panoeli di Deli, goeroe dgama jang terlain nonsens kemarin dengan sendirian
LE.V. (Indo Europeesch Verbond) metoca jang sdedah meninggal doenia.
kita telah samperin hoofdredacteur dari
madjoekan
toean-tocan
ir.
Lantzius
dan
—0—
Perniagaan“
di iapoenja sarang senSuer.
Pertjobaan-pertjobaampenerbangan
diri dimana ia ada begitoe poenja gaga
V.C. (Vaderlandsche Club) memadjoekan
5
ke Medam:
boeat tjolong poekoel pada kita, detocan-tocan Slager, Spetter, dan ir. Valngan waktoe
kita lagi dipegangi
Corr. Loc, dari Bandogng toetoerkan: kenburg.
Kita dengar kabar,
Kifa-kira boelan
oleh drektor itoe koran jang maoe
LK.P, (Indische Katholieke Partij) mempisa-in.”
Augustus j.a.d. pertjobaanspertjobaan pe- madjoekan toean-toean Groenewegen dan
nerbangan djoeroesan Medan didoega Thuring.
Tadi pagi hoofdredacteur ,,Perniagaakan dapat dilakoekan. Sekarang orang
an” kirim soerat pada kita boeat belaP. E. B. beloam lagi memadjoekan cantjoema menoenggoe padarapport-rapport didaatnja. Tapi kita doega ia akan setoega minta kita pilih ,doea secondant”"
dari sepoeloch
Japangan'terbang,
doea joe, kepada candidaat dari Vaderlandsche
akan bertaroeng
dimana kita sendiri
berani soesoel padanja dikantoornja
diantaranja jang terbesar ialah di Lahat
ub.
sendiri zonder banjak tjingtjong kita
dan Pekan Baroe, dan diantaranja delapan
Dalam minggoe ini djoega bestuurs dari
rasa ia djoega bisa naik doea tangga
lapangan
terbang kctjil boeat mendarat partij-partij itoe akan memboeat perte»Sin Po" boeat ,,ketemoe" pada kita.
kalau terpaksa
oleh keadaan.. Keadaan moean lagi boeat meremboek, siapa-siaPerbantahan dikertas koran dengan
dari tanah-tanah itoe katatfja ada sangat pakah jang mesti dimadjoekan, soepaja
ini djadi abis, sebab kita tidak akan
baik. Pemeriksaan atas tanah dilapangan kelak tidak berlawan-lawanan soeara sebatja lagi koran ,,Perniagaan" jang kita
terbang di Pekan Baroe berhasil bagoes. waktoe pemilihan. Artinja siapa jang diakan negeer sama sekali hingga kaloe
Sedari boelan Maart jang- baroe laloe madjoekan soepaja teroes terpilih.
—0—
Oh Sien Hcng maoeapa-apa tidak goena
orang selaloe bekerdja membereskan laia berkaoek dikorannja, sebab kita toch
pangan terbang itve dengan
pakai 120
Belasting dagang.
tidak bakal batja.
orang Tionghoa.
Dikembalikan
sebab
Datang sadja dan bilang apa jang ia
Pemboeatan dari bebe:
lapangan
terlaloe banjak dibamaoe dengan ,persoonlijk“ dan ,,monterbang tidak akan makafftongkos terlajar.
deling" pada kita kaloe ia rasa perloes
loe besar. Sebab di Sum:
“tanah-tanah
Dengan Staatsblad No. 134 tanggal
kira-kira poe-

boleh dikatakan moerah, tjoema didekatnja tempat-tempat besar sadja — harganja

20 Mei, soedah keloear peroebahan
ordonnantie belasting dagang tahoen 1925

balasannja tidak oesah ditoenggoesampai besok keloear koran, tapi dengan

contant.
tanah sedikit tinggi, tapi orang boleh mem- tentang oeroesan tantieme personeel.
Punctum.
boeat
lapanganterbang
ditempat
djaoehMoelai dari perhitoengan boekoe tahoen
Toean-toean Sjech Roekoen Bindjei
nja
kira-kira
6
atau
7
K.
M.
dari
kota
beLebih djelas:
Demang di Tapanoeli
1924, belasting jang dikenakan atas tendan Sjech Hasjim Kedai Doerian
Demikian verslag dalam Sin Po.
sar, hal mana tidak akan keberatan soe- tieme personeel jang dihitoeng masoek
mempoenjai kedoedoekan antara Contromeninggal doenia.
atoe apa. Padaachir boelan Juni, toean keoentoengan bersih, sekarang dikemba- Verslag dalam Perniagan lebih panleur dan Assistent Resident dengan KoeMalam Selasa tanggal 26 djalan 27 Mei, Dr. W.L. Groeneveld Meyer, kepala dadjang.
riahoofden.
kira-kira poekoel 12, toean Sjech Roekoen ri bureau boeat dienst penerbangan dari likan.
Verslag boksen jang biasa, biasanjaDi Soematra
Barat selain dari pada
Oentoek mendjaga soepaja djangan
Eur. Bestuursambtenaar, Demang berha- di Bindjei, seorang goeroe agama jang departement Gouvernements Bedrijven, memboeang waktoe dan soepaja dengan ditoelis sadja apa jang dilihat, apa jang
terkenal, asal dari Batang Toroe—Tapa- akan pergi keSumatra sendiri boeat ladapan dengan Negerihootden. Demikian
lekas dapat dilakoekan perhitoengan kem- didengar, apa jang.terasa, tetapi verslag
noeli
soedah
berpoelang
kerahmat
Allah.
sama Journalist berboksen,
koekan
pemeriksaan
atas
lapangan-lapadjoega di Palembang dan diberapa banjak
bali, maka perloe badan-badan jang mem- Journalist
Meninggalnja
boleh
dikatakan
dengan
Citoelis
dengan
memakai djoega ,,bokser'"
ngan
terbang.
daerah-daerah lain.
poenjai hak atas penerimaan kembali betiba-tiba, karena pada malam itoe djoega
Sampai sekarang, kessedahan lijn ter- lasting itoe memusoekkan permintaannja jang dari soerat kabar jang dimoesoehi.
Djika perintah jang datang dari atas, beliau masih toeroet lagi sembahjang bang Singapore ada sangat baik, dengan kepada Inspectie van Financien.
Didalam sa'at jang modern ini, roepanja,
tiap-tiap penerbangan diangkoet kira-kira
—0—
jang dari Assistent Resident djatoeh ke Isja dimesdjid.
Sesoedahnja sembahjang Isja, sewaktoe 50 Kg. mail dari Soerabaia,
Journalist
mesti djoega mempoeujai tinSemarang
pada Controleur, dan dari Controleur
Vakschool boeat gadis-gadis.
memoelai mengerdjakan amalan dan Batavia.
djoe jang besar, dan toelang roesoek j.
djatoeh kepada
Demang, dan Demang akan
Kemarin soedah selesai dilakoekan oenDoenia dagang jang doeloe telah min- toek mentjapai diploma oeroesan roemah xoeat, kalau soedah bosen main pena,
mendjatoehkan poela perintah itoe kepada wirid, beliau pergi mengambil air semAssistent Demang, kemoedian baroe teroes bahjang kekolam mesdjid itoe. Disini ta soepaja penoetoepan post boeat Hol- tangga (hulp in de huishouding) bagi kemoedian main adoe toelang alias....:
main kajoe.
land dari lijn penerbangan boeat Medan
kepada
Kepala
Negeri atau
Kepala beliau merasa peroetnja sakit.
Sakitnja itoe kemoedian sampai naik Sebab sekarang di hari Kemis orang ma- moerid gadis-gadis jang dibawah pimpiSoeatoe diantara perobahan JournalisKoeriah, — djika
perintah jang djatoeh
nan njonja Botter-Kamp, sebagai direc- tiek di Indonesia, jang dinamakan ,,kesih boleh kirim mail boeat Soerabaja, hal trice sekolah itoe.
itoe disamboet dengan senang oleh orang kekepala.
madjocan", jalah berikoet
ini :
Karena tidak tahan lagi pada rasa be- mana ada satoe perbaikan besar, dari
jang dibawah, dan dengan gembira poela
Jang mendapat diploma ada 11 orang
sebab
sekarang
orang
tidak
oesah
balas
disamboet oleh raiat, toean-toean jang liau2 meminta kepada ma'moen jang sama
gadis, jaitoe: lenke Vredevoogd, Marie
Journalisten 20 atau 30 tahoen
jang
doedoek memerintah itoe, bolehlah ber- berada dimesdjid itoe membawa beliau berat menoenggoe Sampai mai! jang-akan Koelewiin, Manginar Loemban Tobing, laloe, pena dihabisi dengan pena, apa
girang-girang didalam roemah dan dida- keroemah.
balik.
Magdalena Siangan, Zahar3 Loebis, Jousra jang terdjadi diatas kertas, selesainja diberhadapan keatas.

lam kantoornja.

mendjoempai

kali

lebih

kehidoepan,

kita tidak ada

kesenangan

banjak

Sampai

sahadja. Kerap

djoemlah kesoesahan

dari pada kesenangan.

Apakah sebabnja
atoe pergeseran

jang

dengan

hebat antara ConDemang

atau

Assis-

tent Demang (Bestuur anak negeri).
Apakah sebabnja sering menerbitkan
perkara jang besar, karena pergeseran an-

tara Demang atau Ass. Demang dengan
Kepala Negeri atau Kepala Koeriah.
Didalam penghidoepan sehari hari, kita
djoempai perkara-perkara
jang berikoet
ini.

Kepala2 Negeri di-Soem. Barat, Kepala2
Koeriah di-Tapanoeli, dan Pasirah2 diPalembang, dipilih oleh anak negeri kedalam kedoedoekannja. Soeara anak negeri

jang terbanjak, jang mengangkat dia kedalam djabatan itoe.

Dibeberapa “daerah, kita djoempai keangkatan Kepala Anak Negeri itoe, karena
ketoeroenan darahnja selakoe bangsawan,
dan dengan sendirinja, soedah terangkat

mendjadi Kepala. Tetapi, keangkatan seroepa itoe, adalah

sakitnja

semakin be-

Lijn oedara jang via Lahat

dan Pakan

Besoknja hari'Selasa djenazahnja dikoe- waktoe berhenti sama sekali ada 11 djam.
boerkan.

Boeat

000000000000000

2 0000040104992

didalam

familienja

ia

endjadi Kepala, sedang familie itog, terdiri poela dari beberapa familie. Dan
dengan demikian, dengan perhoeboengan
familie. (ketoeroenan), ia mewakili familie
tekampoeng itoe mendjadi Kepala, berhaGowvernement Belandapan- dengan

Weefit

Tyre

Loebis,

Jannie

Goh,

Moi Nio Lim, Tang-

Baroe ke Medan pandjangnja kira-kira koe Walisjah dan Tengkoe Sharsizat.
Empat orang moerid tarik diri sebe1500 Km. boeat mana orang akan terbang
loem
examen. Seorang diantaranja sebab
kira-kira
10 djam lamanja, dan dengan
lijn itoe

boleh

djadi nanti perloe

pernah terdjadi, soe-

troleur atau Ass. Resident” (Eur. Bestuursambtenaar)

diroemah,

rat, hingga malam itoe djoega kira-kira
poekoel
12 beliaupoen menoetoep mata
jang penghabisan.

00000000000

Didalam

2.

00000600000000

Bestuursambtenaar

Rerubbering

sakit tidak dapat toeroet examen.

Gadis-gadis ini ialah moerid pada voorbereidende

peladjarannja lagi dalam vakklassen.
Deli Planters marah.
Arbeidsinspectie

Journalisten

main kajoe,

uceloe,

tidak

sanggocp

sebab oemoernja toca-todie

belaka. Toelang tidak koeat, mata
rang terang, roesoek soedah lemah.

kce-

Marhoem Datoek Soetan — Maharadja,
Hoofdredacteur Oetoesan
Melajoe
di Padang,

meskipoen

pendekar,

tetapi

dalam tahoen 1917, tidak koeat lagi menjepak dan menerdjang, sebab
soedah

—0—

Co.

»
»
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(Dioedjoeng Hakkastr.)
»
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»
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»
»
»
»
Band Boeroek
Soedah Diperbaiki
»
Apa toean merasa senang dengan REPARATIE tocan poenja band?
»
Djangan berikan oentoek memperbaiki
pada jang tiada mengerti.
Bawalah pada kita, dimana kita kerdjakan tperoet peratoeran Europa.
»
»
Memperbaiki dan Memperbaroei »
»
Itoelah
Specialiteit
Kita.
“
Band boeroek kita bisa bikin baroe.
»
Selamanja kita poenja kerdja atas djaminan oleh kita.
“
75
Tanjalah keterangan!!
»
09000000009000000 00000000000 ?

klas, jang mesti meneroeskan

atas kertas djoega.

di

Deli.

.... kolot.
Demikian djoega Mangaradja Salamboee, Dja Endar Moeda,
Lim Soen Hien.

Deli Planters marah terhadap circulaire
jang dikeloearkan oleh Kantoor van Ar-

Journalist toea jang “masih hidoep sedalam cir- karang, jalah toean-toean J. Koning dari
culaire mana ada diseboet 12 punten jang Pelita Andalas. Soetan Parlindoengan,
perang pena,
memberikan hak boeat lakoekan inspectie Djaparlagoetan: oentoek
beid pada inspecteurs di Deli,

dionderneming-onderneming zonder mem- toean-toean ini kira-kira tidak akan moendoer, asal ada kertas, tetapi boeat main
beri tahoekan terlebih doeloe.
Circulaire ini ada dirahasiakan, tapi kajoe..... sabar doeloe!
antaranja telah

dapat diketahoei.

Antara lain-lain ada ditentoekan, bah-

Roepanja ini djoega

jang mendjadi-sa-

pemeriksaan dari satoe toe sebab, Jounalisten jang soedah beroe-

wa kalau satoe
perkara poekoel atau penjerangan didepan landraad ternjata, bahwa jang mendjadi korban penjerangan itoe telah me-

ojebabkan

timboelnja

dibilangan

diri.

Satoe ,,kemadjoean” !

perkara itoe, jang

berwadjib akan lakoekan inspectie dengan
tidak memberi tahoe terlebih doeloe.
Dalam tahoen 1928, pada 70 onderne-

mingen

moer toea, lekas menjingkirkan

Deli,

telah

onderneming dimana . terdjadi penjerangan itoe, dengantidak sikorban bersalah:

Pemberian

terdjadi

tempat

tinggal.

penjerangan.
Dengan angka ini, orang
dapat
ketahoci
bahwa
pada 1/5 dari

Pada sebagian besar onderneming, pada
djoemiah ondernemingen akan dapat di- kaoem koeli diberikan tempat tinggal lebih
lakoekan

ri

tahoe

masih

iaspectie dengan tidak membe-

“dikoerangkan

dengan

baik

dari

tempat tinggalnja didesa-desa

ini di Java. Tapi djoega ada ondernemingdjoemlah onderneming jang kapitaalnja tidak terlaloe

terlebih doeloe. Djoemlah

tempat tinggal Soangkoepon

Examen Klein Ambtenaar.
Dalam advertentie no. 113 jang dimoeat

dan .H. 'N. Arifin.

. Kalau ini ternjata dalam
inspectie pertama jang soedah diberi tahoe-

Pelentjongan dari Indonesia,

Leiden, 27 Mei, Toean Professor Hui-

kemarin dalam Sinar Deli, ada dibocat
Tournee Te Tapanoeli dan
kan terlebih doeloe, inspecteur Arbeid
pemberi tahoean, .bahwa pasa tanggal
Soematera Barat.
ada hak boeat lakoekan pemeriksaan
14 Juli dan hari-hari berikoetnja bakal
dengan tidak diberi tahoekan terlebih
Membitjarakan Provincie Sumatra.
diadakan oedjian Klein Ambtenaar digedoeloe tentang kedatangannja.
doeng ste Openbare Europeesche Lagere
Kemarin petang, toean Manharadja So- School
dikota ini, moelai poekoel 4.30
Pengobatanpadakoeli-koeli.
angkoepon, telah berangkat ke Tandjoeng sore.
Bagi
mereka jang hendak toeroet
Dalam tahoen
1927 telah terdjadi se- Balai.

zinga—telah menerima permintaan “dari
Bond van Nederlandsch Indische Kunst
Kringen, oentoek mengadakan pembitja-

bil — menerangkan,
nama,
pekerdjaau,
tempat tinggal dan tempat lahir.

dengan hormat telah diperhentikan. Moelai pada tanggalterseboettoean professor
Scheltema menerima djabatan itoe.

raan-pembitjaraan pada: beberapa tempat

diantara Kerstmis dan Paschen.

HADIAH FR. 15-kepada

barang

balikan:

siapa

dapat mengem-

1 VULPEN-POTLOOD

dari

perak merk: ,EVERSHARP": jang mana
Angkatan pada Universiteit.
ada tertoelis dibatangnja potlood itoe
Leiden, 27 Mei. Toean J. Drastelector, »9 APRIL 1929" kepada kantoor
telah
dibenoemd djadi hoogleeraar pada SINAR DELI di Moskeestraat No . 5,
dalam
oedjian
itoe,
hendaklah
memaorang Boemipoetera padaseboeah onderDari sini beltau akan meneroeskan perneming dibilangan Atjeh terserang penja- djalanan ke Tapanoeli dan Soematera soekkan soerat permintaan dengan soerat bahagian wiskunde.
.
05
Amsterdam, 27 Mei, Pada professor Medan.
diatas zegel sebeloemnja tanggal 14 Juli
kit dysenterie.
Molster,
Barat.
moelai
pada
tanggal
kepada
Gewestelijke
Secretaris
ataupoen
15
SeptemOnderneming itoe tidak mempoenjai roeGan
GD
Di Sepandjang .djalan, akan diadakan dengan datang sendiri menghadap, sam- ber jang akan datang, atas permintaannja
mah sakit dandokter. Administrateur merawat

Orang

itoe menoeroet tjaranja

sen-

vergadering2, oentoek

membitjarakan

hal

diri dan biarkan sadja sampai beberapa ha- Provincie Sumatra.
ri menggeletak. Ketika sakitnja mendjadi
Vergadering-vergadering akan diadakan
semakin berat ia soeroeh bawa orang itoe

keroemah sakit didekatnja, dimana orang
itoe ternjata tidak dapat ditolong lagi dan
laloe meninggal. ,
Kalau hal seperti sekarang terdjadi kembali,

menoeroet

peratoeran

inspecteur

Arbeid
ada hak boeat lakoekanippectie
zonder memberi tahoe terlebih dahoeloe.
Dendaan.
Dalam circulaire itoe djoega diseboet
tentang dendaan. Kalau dalam inspectie
pertama jang soedah diberi tahoekan, inspectie dapat kenjataan bahwa kaoem madjikan sengadja djatoehkan
dendaan. ia
akan ada hak boeatadakan inspectie zonder memberi tahoe terlebih doeloe. (J.B.)
Disebabkan ada tersiar kabarnja bahwa

soeatoe circulaire

rahasia

van Arbeid, dalam

mana ada

dari Kantoor
diseboet 12

di:

van

perhoebeengan antara Kantoor

Arbeid

dan

Plantersvereenigingen

Menoeroet

memberi

tahoe,

bahwa

dalam

per-

sidangan Volksraad, directeur van Justitie
telah wartakan instructie itoe atas dasar
dari mana plantersvereenigingen di Deli
telah madjoekan keberatan-keberatan terhadap pada perobahan instructie, sebeloemnja mereka terima circulair itoe. Pada

kepala

dari

Kantoor van Arbeid sampai

sebegitoe djaoeh beloem ketahoean apaapa, jang mana circulaire itoe ada mendatangkan
kesoesahan-kesoesahan.
Se-

Soengai Deli, jang mengalir

tengah kota jg. permaiini,

Pegawai

ketengah-

semendjak

perhoeboengan jang tidak
antara plantersorganisaties

dan Kantoor van Arbeid tidak ada terdapat sama sekali.

—0—

Part. H. I. S. P. Brandan.
Di
Pangkalan
Berandan
telah
berdiri seboeah
.,Comite” Particulier
H.LS.

jang

dipimpin

oleh —

toe-

an-toean pegawai Gouvernement dan pihak B. P.M. djoega. Dari seorang jang
lajak dipertjajai kita mendapat tahoe, bah-

wa Comite terseboet akan mengadakan
Openbare Vergadering dipanggoeng Orion Bioscoop P. Berandan pada hari Mingjoe ddo.
1/6—1930 jang akan datang.

'aksoednja jaitoe akan membitjarakan
dimoeka publiek tentang berdirinja H.I.S.
itoe.

disampaikan

setiap

hari

kotoran

Den Haag.

Negeri,

itve diha-

Soerat

terboeka.

hara di India.

Dacca, 27 Mei. Dari 44 orang jang di-

pelihara

didalam

roemah

sakit telah me-

ninggal 10 orang bangsa Hindoe
orang bangsa Islam.
Bombay.

Bendhibazaar

27

Mei.

soedah-

dan 4

Pesoeroehan

timboel

dalam

kembali.

diterangkannja

jang

orang

dengan

terang-terang.

Critiek Voroshiloff terhadap
litiek Stalin dalam Minggoe
soedah sampai dipoentjaknja
bitjaraan pada Partijconferentie

ROEPA? KABAR.
Pertempoeran

antara

dengan

Frankfort,

27

kepada pojang laloe
dalam pemdi Moskou.

.
nationaal

Communisten.

Mei.

Communisten

Pertempoeran an-

sesoedahnja oetoesan dari politie berdjanmilitaire patrouile akan ditarik

diterima kabar tentang pertempoeran itoe.

an
terpaksa lepas-

kan tembakan.
Sebelas orang mendapat loeka berat.
Dari bahagian lain dari Keradjaan itoe

Di Berlijn, Overheid membeslag tempat
persimpanan sendjata dari kadem NatioPesoeroehan j. terdjadi pada pagi hariitoe naal Socialistisch, dalam mana ada keda-

ini diperhatikan oleh Gang

Congres Sumatra Thawalib.
perhiasan dada beliau. Di Sinar Deli
Dari Fort de Kock Aneta kawatkan, menjatakan jang marhoem itoe lebih berbahwa dalam Minggoe ini: , Sumatra Tha- djasa dari Marhoem Hadji Abdul Moewalib“ mengadakan Congres oentoek pen- thalip. Menoeroet toelisan itoe saja pikir
dirian sekolah-sekolah Islam. ,,Sumatra djasa itoe tidak berhoeboeng dengan keThawalib“ ada sebagai berlawan dengan pentingan
Kampoeng dan djalan Gang
Mantri,

dapat

pikir adalah maksoednja soeatoe larangan
bagi Voroshiloff boeat toeroet bertindak

teroes, sehingga Politie

Penoelis batja lagi dalam Pewarta Deli dji jang
& Sinar Deli jang baroe keloear tentang kembali.

di Djawa.

tidak

Toedjoeh orang peroesoeh
Perdjalanan terganggoe doea djam lamanja. Tengah hari keadaan itoe djadiaman
kembali sesoedahnja
leider2dari kaoem

Mantri. Betoel Hadji2 jang terseGemeenteraad,
oentoek menghindarkan boet nama-namanja disoerat chabar itoe
pendoedoek dari antjaman penjakit,
dan pendoedoek
jang lama, di-Gang Mantri dari sebab kaoem Islam moelai melempari
tjarilah tempat pemboeangan
kotoran, dan kemoedian datang Mantri Politie dan politie dan militer dengan batoe. Gewapende politie melepas tembakan. Seorang
jang tidak sampai mengganggoe keama- Mantri Goeroe bertempat disitoe.nan pendoedoek.
Di Pewarta Deli ada terseboet tentang Europeesche brigadier dari politie karena
—0—.
djasa Mandiang Soetan Mangkoeto dan koerang hati2 kena tembak pada tangannja.

Mohammadijah

dinjatakannja kekesalan hatinja sebab tidak dapat berhadir, karena hal-hal jang

tara nationaal Communisten dan Commudapat Ioeka. nisten sampai hari Selasa
masih berdjal

Islam mengoendjoengi district itoe, dimana

-.Pro Hadji Abdul Moethalipweg.-

penjakit mata dan dysen-

Perloe sekali hal

pembitjaraan

INDIA.
Hoeroe

Boeat pengganti pedatonja itoe, maka
Voorzitter membatjakan sepoetfoek soerat

ini dari Volkscommissaris van Oorlog, dimana

Vlissingan, Amsterdam, Leeuwardem dan
Diangkat mendjadi Commies le klasse
pada P.T.T dienst D. J. Pattiwael, tadinja lain-lain kata dengan .,Prinses Juliana" dari
Stoomvaart Maatschappij ,,Zeeland”.
tw. pekerdjaan itoe di Bengkalis.
Besok akan dilandjoetkan lagi pertjoPolitie.
baan itoe lebih djaoeh.
Dipindahkan dari Algemeene politie afd.

Belawan.
Soengai Deli, jang mengalir ditengah O.E.
Idem dari Openb. Eur. 2e Lagere School
tengah kota, mendjadi soeatoe tempat jg.
di
Medan ke openb. Eur. 2e Lagere di
bergoena bagi pendoedoek disepandjang
soengai itoe, goena tempat mandi dan Sawah Loento (S.W.K.) onderwijzer 2e kl.
pada openb. W.L. Onderwijs E. T. Kuiper.
tempat mentjoetji.
aan aan
Air jangsekotor itoe dipakai oentoek pen-

terie.

hari

menjenang-

dengan radio-telefoon dari ' Den Haag,

njoetkan ke Soengai, Sang nadjis, melan- Opium Recherche di Pangkalan Brandan
tjoeng dari hoeloe soengai, melaloei kota, ke Veld. politie di Kota Pinang (Asahan)
dan teroes temasja ketengah
laoet di politie opziener L. van der Maas.

berapa hebatnja

27 Mei. Tengah

dengan keadaan jang sangat

PT.T.

kota Medan, dikoempoelkan mendjadi satoe, dan

radio-telefoon dengan kapal-kapal.

kan telah diboeat pertjobaan

be-

mentara itoe telah dimoefakatkan akan
bitjarakan soal ini dalam conferentie 6 tjoetji, dichawatiri akan meroesakkan keboelan sekali, jang akan diadakan diachir sehatan.
Djika pendoedoek disepandjang soengai
boelan Juni atau dipermoelaan boelan Juli.
Lebih djaoeh Mr. Vreede njatakan dengan Deli diperiksa, akan diketahoei
kelak
pasti, bahwa
begitoe baik

jang

Pembitjaraan

Pemboeangan nadjis manoesia.

djadi tidak baik Aneta telah tjari kete- berapa lamanja, didjadikan oleh Gemeentangan pada Kepala dari Kantoor van Ar- te mendjadi tempat
pemboeangan nadjis
beid bagaimana
ada doedoeknja perkara manoesia.
jang betoel.
Nadjis manoesia,
dari segala soedoet
la

chabar

AUSTRALIA.

Peroebahan dari Gemeentewet.

Penerbbangan Amy Johnson,
Den
Haag, 27 Mei. Tweede Kamer
kepada kita, bahwa B.P.M. elftal telah
Sydney,
27 Mei. Amy Johnson soedah
Sibolga: 1 Juni (malam)
mengadakan Vergadering di soos ,,Senang" telah menerima dengan 64 lawan 17 tiba di Cloncrry dalam
bilangan OostPadang Sidempoean: 2 Juni (malam) (Krani) disini. Dihadiri oleh semoea Be- soeara, peroebahan dari Gemeentewet.
Ovueers
land
dalam
perdjal
anannja
menoedjoe
Jang tidak setoedjoe Anti-revolutionaiKota Nopan: 5 Juni (siang)
stuurs dari Voetbal Vereeniging jang ada ren, de Kerstianen, Ds. Lingbeek dan toean ke Longreach.
di B.P.M. Kepoetoesan Vergadering Be- toecan Krijger Tilanus dan Lou de Visser,
Fort de Kock: 6 Juni (malam)
stuur dari elftal terseboet terdiri dari:
Padang: 7 Juni (malam).
Ds. Lingbeek dan Lou de Visser tidak RUSLAND.
rr
tocan R. Biran Leider tevens Voorzitter setoedjoe karena adanja kesempatan bah- MeRaaae
Stalin contra Voroshiloff,
Didalam perdjalanan ini Redacteur kita, toean Atas, Secretaritoean Mohd. “Arif wa satoe pendeta dapat dibenoemd djadi
Penningmeester.
Moskou,
27 Mei. Ada tampak alasan jang
raadslid dan djadi burgemeester.Hassan'Noel Arifin toeroet sampai ke
Dan ,elftal Comntifije”-Jang dirahasiamenjebabkan timboelnja soeatoe pertikaian
Padang, dan hadir dalam tiap-tiap ver- kan oleh Bestuur.
'Concessie Bataafsche dan Koloniale.
pikiran jang hebat antara Stalin dengan
gadering.
Den Haag, 27 Mei. Telah diterima Voroshiloff, volkscommissaris van Oorlog,
Atas pimpinan toean R. Biran ini moedah-moedahan B.P.M. efltal itoe landjoet rantjangan oendang-oendang jang dima- disebabkan tidak hadirnja Voroshiloff pada
Tentoe pembatja Sinar Deli akan ber- oesianja. Tentoe Commissie itoe terdiri soekkan tentang concessie pada Bataafsche Congres Tentera Merah di-Leningrad,
dibelas boelan dan pada Koloniale mana tadinja Voroshiloff soedah ada niatan
poela dari seorang jang tiada mempoe- lima
oleh berita perdjalanan ini.
—0—
njai keneratjaan tjondong sebelah, itoelah enam boelan sebagaimana menoeroet advies akan memboeat perpedatoan.
dari. Volksraad dari 4 September 1929.sama-sama kita nanti.
Soengai Deli jang permai.

punt, pada mana boleh dilakoekan inspectie zonder dikasi tahoe lebih doeloe menjebabkan

—0—
Sport di P. Brandan.

tetapi

digolongan

Dia dibawa keroemah sakit.

ig.

Bombay,
27 Mei. Djoemlah orang
mendapatbahaja dalam pesoeroehan di

patan djoega pelor dumdum.

Engeland, Malka, Italie.
Rome, 27 Mei. Pers di Malta mengabarkan, bahwa minister oeroesan Pendidikan, tocan Sir Augustus Bartolos merierangkan kepada Londen, bahwa Italie
menjatakan

keinginannja

pada

Malta,

Bhendibazaar
hari itoe 4 jang mati dan dimana Italie memandang Malta itoe seba136 jang loeka,
dimana mereka dirawat gai satoe bahagian dari Italie.
Diterangkan,
bahwa
kenjataan dari
diroemah
sakit. Doeabelas orang politieSir
Augustus
itoe
dipandang
sangat tidak
Onderwys dienaar djoegaloeka.

adil, hanjalah bererti boeat menimboelkan
Leden dari Sumatra Thawalib ini di amatlah dihargai orang djasa dan bintang
Bombay, -27 Mei. Dalam Bheudibazaar hal
jang tidak mengenakkan bagi Malta.
Soematra Barat ada beriboe-riboe orang, itoe, Begitoe djoega tentang perhiasan pagi hari semoeanja aman. Kedai-kedai
dan telah mendirikan beberapa boeah dada beliau. Mandiang itoe dianoegerahi masih beloem diboeka. Lebih dari 5000.
Perlombaan koeda di Calcutta,
Kitapoen mengharap djoega, moedah- sekolah Islam di Padang Pandjang dan bintang perak oleh sebab beliau radjin orang kaoem Islam toeroet dalam peroeCalcutta, 27 Mei. Djoemlah ceang taroeh
moedahan
peroendingan ini akan dapat telah mempoenjai lebih seriboe orang dan tjakap,dalam pekerdjaan dan setia soehan itoe. Doea orang jang loeka medalam perlombaan kbeda di Calcutta ada
pada Gouvernement.
toendjangan dari pendoedoek di Berandan, moerid.
ninggal didalam roemah sakit.
900.000 pond sterling. Dikira, bahwa prijs
Congres ini dilansoengkan adalah terjang semata-mata soeka menjokong: tenToean-toean Hadji dan Marhoem Soetan
Rangoon,
27 Mei. Sekarang semoeanja nomor satoe akan berlipat tiga kali.
pandan
g
sebaga
i
oentoek melawan Cong- Mangkoeto sesoedah mendapat tempat ditang maksoed toean-toean jang berharga
senjap, tetapikeadaan tetap dikoeatiri. Ini
Saban-saban eerste prijs akar terdiri
itoe. Kita pertjaja djika Berandan maoe res Mohammadijah jang baroe ini diada- sitoe tiada ingat akan meloeaskan kampong hari 520 orang
jang dirawat diroemah
bekerdja bersama - sama tentoe kita poen kan di Fort de Kock.
dan djalan itoe, hanja Mandiang Hadji sakit sementara masih ada 420 orang jg. dari 129.000 pond sterling. Harga2 koeda
jang toeroet berlomba sampai ada 800
Penonton sangat ramai.
tiada merasa ketinggalan tentang memaAbdul Moethaliplah jang bekerdja keras berkeliaran didjalan-djalan. Djoemlah jang
Ez
Gedon
g
Biosco
op tempat Congres itoe menfbesarkan kampong dan memperbaiki mati beloem dapat ditetapkan. Kota di-: pond sterling.
djoekan perkara ,,Onderwijs” dinegeri kisesak.
penoeh
ta. (Corr. S. D.)
djalan disitoe dengan soesah dan pajahnja
fabrik-fabrik berhenti, toko2
—0—
“ Lagi hoeroe hara di Indo Chima.
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sendiri, .Waktor Serteere-mengadakani tinggalkan,
dan
Kedii2
semoea
tertoetoep.
aa,
n
i
Karen
| Parys27 Mer Partij Communist menjerah
a f 300 soedah...
Loetjoe.
..o
halan dari Julianastraat menoedjoe kerail
Hanja
beberapa
kantoor
jang
diboeka,
kan kepada wakilnja toean Pera boeat
Djoealan dikera- x Ketika. opgnbane-yarag “9
dalam kereta api jang letaknja djalan itoe disam- dimana pegawai-pegawai dengan pintoe memadjoekan pertanjaan kepada mumsws,
maian kawin..uyas
vunggoe jang berselang di Medan, oen- ping roemah Soetan Baheram Ez Penghoe tertoetoep bekerdja.
van Binnenlandsche zaken dan Minister vat
sanga"
toek
Fonds Nationaal hanja terkoempoel loedi Soengai Rengas, beliau djoega toeroet
Pada malam 25510 Tang telah lalce
tjampoer tangan dalam hal itoe.Militer, politie dan pasoekan India ber- Kolonien tentang penangkapan dan niaSeorang Tiong Hoa Toke Kedai dipekan £3000.
Dengan keterangan jang ringkas ini saja djaga pada tempat-tempat jang dirasa tan-niatan boeat mengoesir orang-orang
Persatoean jang terbit di TaroeBandar (Pem. Siantar) mengadakan perrasa Mandiang Hadji Abdul Moethaliplah berbahaja.
Politie diperkoeati
dengan Indo China jang terdapat oleh Politie
kawinan goena isteri kedoea, oleh karena toeng mengeloeh:
jang lebih berdjasa dari jang lain-lain, Europ.
vrijwilligers jang bersendjata pada tatkala berarak dengan setjara meitoe menoeroet doegaan kaoem perdjoeSajang, seriboe kali sajang, boeat walaupoen Mandiang itoe tiada mempoe- berdjaga-djaga didjalanan. Semoea ver- noentoet kebangsaan disebabkan hoekoealan disini soedah barang tentoe ada
kita orang desa, jang sedesa2nja, mesti njai Groote Silveren Ster Voor pleegsters dan dokter diminta dengan man jang dikenakan kepada Yenbai.
keramaijan jang menjebabkan djoealannja
mengoetjap : Sajang sekali! !
Paroua en Verdienste. Djikalau Ge- sangat akan melakoekan kewadjiban daKeoentoengan roepa2 paroesahaan,
mendjadi lakoe nanti, apa lagi terdengar
Orang soedah lantas mengoekoer meente Medan mendirikan nama Hadji lam roemah sakit.
oleh mereka chabar jang Toke ini akan
Amsterdam,
27 Mei. (Aneta), Keoenbathin kita dalam perasaan kebangsaan Abdul Moethalipweg di Gang Manmangadakan,
ronggeng
Bandjar oleh
jang begitoe tipis, setipis-tipisnja
tri, itoe soedah sepantas-pantasnja.
Rangoon, 27 Mei. Pada pagi hari ke- toengan (dividenden) jang terseboet diba!!
sebab itoe mereka ini bermasak-serba
Tentang keadaan Tjong A Fieweg di djadian beberapa pertempoeran jang he- wah ini, hari ini soedah disahkan, jaitoe:
Negeri Deli, tempatnja orang-orang
matjam koew€2 dan minoeman2 oentoek
Datoestraat jang bat-sckali
ini diantara Indiers dengan Scheepvaart Unie 11.3 pCt. Landbouwperlente, negeri emas, tempat berme- Kampoeng Dalam dan
ersediaan djoealannja pada malam tersemaatschappij Oost Java 50 pCt.
ga-mega dan plesier, tidak maloe atas letaknja diantara Firma-firma Goldenberg Birmanen. Militer dan politie memasang
t, akan tetapi apa latjoer setelah tidan Cornfields Magazynen, tjobalah toe- api. Beberapa orang Indiers loeka.
Derma begitoe ketjil
??
Suikerfabriek
ok Kidoel 28 pCt'culba pada malamnja hal ini ta kedjadian,
Lain matjam kalau dikota ketjil atau an-toean selidiki dahoeloe.
tuu Maatschappy
Gempol kerap 25 pCt,
boekannja
kawin
jang ta' kedjadian
Rangoon, 27 Mei. Menoeroet kabar 10 Landbouw Maatscha
Segala djasa-djasa almarhoem Hadji
desa, itoe kita tidak maoe tjoeriga teppy
Ketanen, doea
hanja keramaiannja jang ta' diadakan, setapi kalau ditempat jang begitoe besar Abdul Moethalip jang saja terakan diatas orang Indiers jang mati, waktoe peroe- poeloeh
procent. Mij. tot Exploitatie
bab menoeroet chabar dari jang lajak didan kaja, tentoe tidak habis-habisnja ini minta diperhatikan oleh Gemeenteraad soehan Indische Birmaansche jang ke- van de Suiker fabriekan Sentanelor c.s.
pertjaja perkawinan centoek jer Eedoen
dan segerakanlah
mendirikan
Hadji djadian pada tengah hari. Sampai seka- enam belas percent, dan boeat aandeel
omelan kita.
(meng
lijgamie) tidak
patoet dirang ada 54 orang jang soedah mati seAbdul Moethalip Weg.
biasa sembilan belas percent Nederlandsche
Ga
Pena
menoeroet
soedah peroesoehan terdjadi.
Orang Medan boleh tjatet ini dimoeka
Indische Zuiker Unie pada preferente aanNakomeling.
adat Tiong Hoa.
pintoe, boleh kelihatan ketika hendak kedeel enam percent dan aandeel biasa
JAPAN.
Sitoekang djoealan jang telah menjedia- loear pergi nonton.
19 setengah percent, Cultuur Maatschappij

|

kan berbagai

ragam djoealannja itoepoen

boekanlah sedikit kesalnja.
—0—
Soemoer minjak baroe.

DARI PEROAOELAN.

Chabar Ka

wat.

Beberapa hari j. laloe, kata S. Post, oleh

B.P.M., dekat Rantau Pandjang dalam
Masa jang achir ini, saban kita menghadiri verbilangan Perlak, soedah digali lagi soea- gadering-vergadering jang beroepa apa sadja, asal NEGERI ,BELANDA.
toe

Soemoer

mMinjak jang baroe dengan

menoedjoe kepada

kepentingan

oemoem,

boleh

di-

"
Meninggal doenia.

katakan sebahagian tempat bervergadering didoemenghasilkan 150 ton minjak saban hari. doeki oleh kaoem iboe.
Den Haag, 27 Mei. Toean-toean
“
" Kemoedian hasil itoe soedah toeroen
Im masa sepoeloeh tahoen jang liwat, hampir Masthoff—assistent-resident
jang
tidak ada kaoem ibpe jang berani “Bing masoek pensioen dan H. Meinsz viceapreses
mendjadi 100 ton sehari.
laki-laki
Penghasilan seperti terseboet kemoedian ketempat
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ditetapkan-bah-

TOKO

Sedia bermatjam-matjam

Jne

jang di-

““TOEKANG

poekoel

80'/,

TIONGKOK.
Kemenangan dari tentera oetara.
Peiping,27 Mei. Pasoekan dari Kwang
si, meninoaikan Tongking pada 26 Mei

kekalahan

1930,

140”,
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Begitoe djoega, diwaktoe sehabis makan, kaloe pake
Peperment ,MULFORD”,
bisa dapat banjak bantoean atau kesenangan bagi hantjoeran makanan.- Selainnja, poen membikin moeloet toean, selamanja didalam perasaan seger.

PEPERMENT

.,MULFORD”

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

pakain:
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Samarinda dari soetera Shanghai no. 1: A f 10.- f 15.Terdjoeal diantero toko

f 27.50 dan f 35.—

Saroeng seperti diatas djoega no.
f 250.- f 300.- f 500.- danf 600.Saroeng Boegis pakaian
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SENG-MEDAN

Bykantooren

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

YORK.

Alleencertegenu: N. O. I

oemoe,: &f 4.- f 10- f 15.- f 20.- dan f 35.-
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bisa terdapat didalam pekerdjaan kantoor atau didalam perdjalanan, kaloe orang
lantas ambil.
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BOORHAN

Boeat didjoeal lagi:

Soepaja toean-toean tertentoe dapat lot dengan harga tidak naik,
baiklah hari ini djoega kirim
Spoed Postwissel f 11.35 oentoek
pembeli
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Harga

Saroeng
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Besarnja f 2000.000.—
Prijs
- prijs diatoer
sebagaimana biasa.

BOEGIS

Tjoraknja teratoer dengan pantas dan memaniskan pada pemandangan, mmoeroet kesoekaan didjaman sekarang 5 kleurnja
bermatjam roepa seperti: hitam, copy, blauw, oemoe, hidjau,
gandaria, chocolade, poetih dan lain-lain
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namanja

dan

jang toelen ?!

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

SAROENG

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

wang
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dan soeatoe

TOKO SAROENG TENOENAN ASLI
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Post Box 72.
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matjam barang dari tembaga seperti talam, priok, lampoe dan
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segala barang dari tembaga menoeroet
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orang jang pesan asal sahadja
ada tjonto atau gambar.
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Awas! Batja Teroe
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IRMA HADJI MOHAMAD TAIB & SONS
Medan

Belawan

Paleisweg Soekaradja.
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jang
kita.

baroe,

:|

Telf. 42.

BERDAGANG
Papan dan
Meranti dan
Iroepa-roepa
oleh Fabriek
lengan harga

roepa-roepa
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seperti
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Siapa-siapa toean-tocan
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menginap,

penerangan
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tjoekoep dan senantiasa
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dapat angin baik. Makanan saban waktoe dapat jang masih baroe. Minoeman dari
Soesoe mentah dan Air Lemon, sedia seteroesnja. Kamar-kamar mandi, menjenangkan bagi tetamoe. Tjobalah koendjoengi Roemah makan kami !!

Menoeggoe dengan hormat.
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BRILLANT dan INTAN

Kami berdjandji menerima

soeka

tolong

pereksa

dengan
tiada ' memoengoet
ongkost.
Menoenggoe kedatangan toeantocan dengan hormat,

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

n lain-lain.

tetamoe, dengan Sabar dan Hormat.

KIE HOEI SENG & Co.
Toko Katja Mata dan Toekang Gigi
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ISMAIL
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teroetama potongan Tham-

tempahan,

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

Samarinda, saroeng Batoe Bahra, saroeng Djokdja.
Pajoeng soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak
matjam jang lain.

Harga moerah, barang bagoes.
Menoenggoe dengan
Telegram adres:
ISHAK ISMAIL
22

Mode paling baroe.
hormat,

Adres soerat-soerat dan pesanan:
Medan.
H. ISHAK ISMAIL.
" Oudemarkstraat 2 Medan.
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ak kajoe, bamboe Siam, atap Nipah

2

perkakas

dengan katjanja sehingga peng-

brotti- brotti dari kajoe |
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bisa dipanggil dilain tempat, tentang bajaran boleh berdamai lebih doeloe.
Dan sedia mendjoeal mesin itoe, ketjil dan besar.
Tanjalah keterangan lebih djaoeh pada:
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Machine Giling padi. Kita kasihGrantie satoe

Kesawan

Batikhandel merk H. ABDULHAMID

Inilah satoe perkakas jang dinamakan Electro Sathy Apparapus, soeatoe pendapatan dari Mr. Noishiki Electro. oeatoe perkakas electrisch, jang dapat me-
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Kembali tentang tanah pemboeangan di-Digoel
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Didalam ,,Soer. Hbl,“ ada dimoeat soeatoe toelisan tentang daerah Boven-Digoel

dan sekelilingnja jang antara lain-lain seperti berikoet:
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tanah

ke ketjil sekali.

bermaksoed
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Kalau oempama

disana.
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kan, tentang hal ini, berhocboeng dengan
pertanjaan beberapa leden, telah dinjatakan didalam volksraad:

»Penghapoesan dari tanah pemboeangan Bover-Digoel tergantoeng pada beberapa factor, jang tidak ditangannja peMerintah atau siapa poen, jatah: kai-
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telah
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Gowverneur dari Filippynen.
kans besar boeat ditangkap.
pe
lagi "ketempat asalnja tidak selalocada
Menoeroet
A. i. D. dibikin persediaan
Tapi
ada
sedapnja,
sebab
dengan
peraakan membahajakan lagi.
hoe jang koeat dan besar dari Kaja-kaja. goena perkoendjoengan dari gouverneur
Seperti baroc ini telah terdjadi, bebera- orarg dengan teroes bisa sampai kelaoet. dari Filippynen, tocan Davis.
Menoeroet B. N. di Bogor, orang tidak
Lari sepandjang soengai Digoel boeat
pa interneeringen soenggoeh telah dihasesoeatoe apa tentang hal itoe,
dipasisir,
tida bisa.
Dan lagi tahoe
poeskan, artinja beberapa orang bocangan sampai
gombinis telah diidzinkan balik ketempat orang akan sampai didaerah bangsa Map- hingga bisa djadi perkabaran itoe tidak
pi jang socka menebas leher orang.
betoel.
asalnja lagi.

jang

boleh diper--

selamanja pakai systeem

boleh

berdamei,

ditanggoeng

,,hati-hati'"

menjenangkan

hati.

dengan hormat,

MACHMOEL

pp. H. HASJIM.

MN

Malta, sebagai Digoel bagi Toerki,
Djerman dan Mesir.

hingga ambtenaar-ambtenaar jang bergas|

pasisir, dan kemoedian menjebrang ke kan atau mengetjap poela zegels itoe, meAustralie. Baiknja keadaan tanah, toen- noeroet peratoeran dari lid ke 2 dari artikel
djangan dari rajat, sama seperti didalam 123 dari oendang2 zegel 1921,semoeanja biperdjalanan kekali Fly, tetapi ada baha- sa diberikan oleh Directeur van Financienn.

chauffeur

AUTOVERHUURDERIJ

dji f 750.— seboelan keatas boleh melakoekan
perdjalanan
diklas satoe dan

Masih ada lain kans bocat lari jaitoe kertas zegel atau mengekarkan plakzegel
kedjoeroesan Selatan-Timoer ke Soengai jang dipakai oentoxk soerat2 jang soedah
Byan, ialah perdjalanan 6 hari sampe dipakai. kewasaan itve boeat menoekar-

sewa

dan

oleh

Menoenggoe

bisa menghimatkan banjak. Atoeran perdjalanan baroe itoe akan diatoer demikian,

partement van Financien, kabarnja telah
diperingatkan, bahwa oleh inspecteur van
financi#n tidak dapat diberikan kewasaan
oentoek menoekarkan atau metjap poela

auto-auto jang masih baroe dengan sewa pantas.

Didjalankan

perdjalanan

bagi itoe, tidak lama lagi antero reisregeling, itoeakan dirobah, hingga negeri djadi

nebas leher orang, hingga orang boeangan jang lari ke djoeroesan itoe boleh
dipastikan akan dipotong lehernja.

Vrij auto poclang balik, motorboot
dalam dan locar kota boleh toeroet,

AUTOVERHUURDERJ)

dari pemerentah.
)
ngan-perhoeboengan djalanan,
tentang
dari
oeroesan
perawatan orang sakit, dan
Het Nws. mewartaken reisregeling
watas-watasnja tanah peimboeangan,
oe- itoe pemerintah, “pada mana perdjalanan
moemnja ada — ditentoekan, bagaimana didlam klas satoe dikapal 2akan dirobah, ja- |
besarnja kans akan orang lain dari daerah itoe berhoeboeng dengan keadaan tida baek
jang tidak dikenal, Didalam hal ini haroes dari begrooting tahoen 1931. Djikalau
dibedakan apa orang itoe lari dengan sen- contract-contract jang berdjalan dengan
dirinja atau bersama dengan banjak kon- kongsi-kongsi kapal Nederland dan Rottertionja.
damsche Lloyd, tidak mendjadi rintangan

Berhoeboeng dengan hal-hal terseboet
diatas, dengan teroes orang bisa membilang bahwa djoeroesan Barat dan Octara tidak memberikan kans sama sekali
pada orang-orang pembocangan akan lari.
Watas-watas tanah pemboeangan disitoe

15 orang Toerist, baroe berang-

f5.—

sembilan.

lebih djaoeh :
»Penghapoesan oemoem atau individucel dari internceringen, tjoema bisa di- terdiri dari Belanda jang loewas, perhoe- ambtenaar-ambtenaar jang bergadji lebih
lakoekan, kalau ada
kepestian bahoea boengan-perhoeboengan tidak diketahoei rendah mesti melakoekan perdjalanan dianggapan orang-orang jang diboeang itoe dan seteroesnja ke djoeroesan Barat da- dalam klas doea.
—0—
soedah berobah djadi baik kembali sama erah terseboet tidak bisa dikawatkan sama
sekali.
Dan
djoega
bangsa
Mappie
jang
Kertas
zegel
dan plakzegel.
sekali, atau kaiidaan politiek telah betinggal di daerah itoe masih soeka men
Pada
ambtenare
dibawah ressort derobah demikian hingga kalau merekaitoe
diberi poelang ketempat asalnja, tidak berbahaja lagi atau,.isme"nja tidak mendjangkit
kelain orang.

Pemimpin:

rikan satoe Iyceum di Soerabaja. (Sw. P.
—0—
Atoeran

seorang

TOERISCA

Ada diniatkan, nanti disitoe akan membikin djoega satoe comite boeat mendi-

Kansboeatlari

seronok. Tjoekoep

Telefoon 1300. Djuega bisa dapat keterangan pada t.t. Hassan
Noel Arifin, Telefoon 1174 dan T. Roelam Moehiddin, Telefoon
1352 Mcdan. Siapa maoe toeroet boleh lantas beri kabar.

Lezing itoe akan dibikin didalam Kunstkring nanti Rebo tanggal 14 April djam

katanja ada

Boven-Digoel itoe.
Keadaan tanah pemboeangan, anggaPenjangkalan dari doegaan itoe soedah pan rajat jang tinggal
disekelilingnja
tjoekoep dilakoekan. Banjak orang berpi- tanah pembocangan,adanja — perhoeboemaoe diketahoei sendiri keadaan
Lain tidak.

Betawi

Bajaran

dan
makan.
Orang
Segala Bangsa. Laki2-perempoean.
Adres soerat dan wang sementara: p/a Moskeestraat 60 Medan,

Lyceum.

bitjaraan tentang pendirian sebocah Iyceum
adalah bocat karang
mengarang
dalam kot aini jaitoe roemah pondokan,
dimana moerid-moeridnja dapat meneri.
ma pengadjaran gymasium atau H.B.S.
bocat persediaan sekolah tinggi.

pemboeangan

boeat menghapoeskan tanah pemboeangan

kir, bahwa selainnja banjak rapport dari
anibtenaar tentang Boven-Digoel sekarang

kat,

beberapa pendoedoek

di

...di pantai. berenti sebentar makan dan........ kembali.

Soenggoeh

Lain hal ada itoe, apa boeat orangorang jang tidak maoe obah anggapan
communistnja, jalah jang ,isme”nja tidak
bisa diobati lagi, tempat
pemboeangan
Prof. mr. Jb. Zeilemaker dari Welteterseboet perloe dipindahkan kelain tempat, hal mana berhocboeng dengan ke- vreden telah menjatakan soeka membikin
adaan kesehatan ditanah pembocangan itoe satoe lezing tentang hal ini.
Prof. Zailemaker
pembikin dari Carjang sekarang ? Idal ini djoega berhoeboeng
dengan adanja kans ocntoek orang-orang pentier-Stichting itoe di Weltevreden, pada mana djoega ada berhuebocngan deboeangan akan lari kelain tempat.
Dahoeloe
telah dibilang, kans boeat ngan socatoe Iyceum.
lari dari

Digoel: orang telah membajangkan

dan

saja jang toea."

Oleh

kedoea.

Indonesia.

tolong me-

toean

ngoeroeskan, sabab'saja tidak sanggoep menda'wa

Oentoek

Lembar

harap

CLUB ASIA “ND96
s.d

Ambtenaar belasting: Adakah toean atau isteriisteri tocan, toeroet berhak atas harta benda jang

Pembajar

TOERISTEN

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
ke..
mocara, poesing pinggir laoetan, masoek moeara kembali

0. cc...
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(Oleh Al-Fata,

Correspondent ,,Sinar Deli").

Sebeloem perarg besar mendjadi-djadi,
telah oemoem padamasa itoe banjak benar
negeri-negeri jang
dibawah
penilikan
Britannie (Inggeris). Banjak poela leiderleider dari negeri-negeri jang dibawah
penilikan itoe jang soedah mendjadi korban

Kalau

tocan tidak tahan, pena toean jg.

begitoe tadjam, toean djangan ragoe bakal diasingkan. Lagi saja dimintak djangan
terlaloe keras kalau bikin lesing dimanamana.

Hari

12 Maart

1917, itoelah satoehari

Kebanjakan dari leider-leider bangsa jang ta” dapat saja loepakan dan jang
Turky, Djerman dan Mesir diasingkan soedah saja tjatet. Hari itoe lepas makan
kepoelau Malta ini.
saja dengar soeara kaki jang teratoer.
Berbagai keadaan dan pemandangan Saja tidak ragoe tentoe itoe soeara kaki
dipoelau Malta itoe dapat diberitakan dari orang jang bertangan besi. Pintoe ter-

oeraian seorang leider Mesir jang telah boeka, 3orang kelihatan masoek. Mereka
diasingkan kepoelau Malta oleh keradjaan dapat saja kenali seorang kepala dari
Britannie dalam beberapa tahoen jang laloe mata-mata Inggeris,
seorang Markas—
Atha Hoesni Beyk, begitoelah namanja Efendi Fahmy dan seorang Captain Ingleider jang telah diinterneer kesana itoe. geris.
»Saja,“ oedjarnja, terkenang pada keaSesoedah mereka terangkan maksoeddaan
ditahoen 1907. Hari mana ketika nja, laloe diperiksai segala apa jang ada
saja beradadi Paris. ,,Saja,“ berada disa- ditempat saja. Iimpat djam mereka bekerna boekanlah karena ingin mengetjap ra- dja keras menitikkan peloeh, seperti tidak
sa enaknja doenia, bahkan tidak lain, tidak merasa penat teroes meneroes mereka
asing dari membela segala tjatjian dan bekerdja keras. Soerat-soerat saja mereka
hinaan pers Inggeris dan Perantjis pada angkoetempat peti besar banjaknja.
tanah
air saja (Mesir.) Dengan menoelis
Pemeriksaan beloem berachir disini sapadi berbagai pers disana djoega dapat- dja, saja serta djiwa saja mesti ikoet kelah
saja sapoe segala koeman-koeman tangsi Kasr Nil, tidak dengan naik kereta
jang ditoedjoekan pada wathan saja.
api, tapi naik motor. Disini terasa oleh

Soeatoe hari ketika Soeltan Mesir jang saja satoe kebesaran, dari karena baroelah

$5J—.

mangkat
tengah berada di Paris, orang saja seorang dari poetera Mesir jang diminta saja datang ditempatnja. Atas segala oendang kesini, meski boekan dioendang
ridha hati sajakoendjoengi marhoem itoe. kepesta.
Satoe boelan saja djadi tamoe

AWAS!

AWAS!
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Moelai 16 Mei sampai 31 Mei 1930

Inggeris.

Tahoen 1914 saja kembali moentjoel di
Europa. Tahoen itoelah permoelaan api
peperangan doenia berkobar. Disana sini
oleh beberapa keradjaan didjaga keras.
Tambah lagi saja ketika itoe sedang dalam perdjalanan keNapel.

maoe

djoeal

matjam-matjam

moerah

barang

Diperselakan pada
moerah.

segala roepa

maoe

dan sobat-sobat

laloekan

kain-kain dan tjita-tjita, kaoes

datang ditoko kita

barang-barang

dibawah harga pokok.
Lekas datang !! Djangan

|

pendjoealan semoea

seperti

lain lagi.

Toean-toean
Kita

barang-barang

lama,

boeat dapatkan

kaki, topi dan

ber-

|J

barang-barang bagoes dengan

sebab itoe kita Petoel-betoel maoe djoeal moerah,

kasi liwat ini tempo jang berharga

101

ngoendjoengi

Empat

djam

saja,

itoe

sebagai

angin me-

ngemboes rasanja. Tidak tempoh, teroes
sajapoen digiring kestation Mesir. Tidak

djadi keheranan kalau didjalan saja dikelilingi

politie-politie dan pembesarnja.

Waktoe saja masih di tengah2 negeri
Lima hari lima malam kamipoen samorang, ketika saja beloem sampai ke Rome, pai ke Malta, Setiba kami disana, lalne
keradjaan Britannie soedah tjampoer da- ditempatkan disatoe tangsi. Dalam tanglam peperangan. Inilah satoe halangan ba- Si ini djago2 politicus Mesir diasingkan.

gi saja jang masih dalam perdjalanan. Ter-

paksa saja poesing haloean, dan saja tidak

Kita

meringkoek disini. — -

Kemoedian
sekali saja dapat kabar,
waktoe sajatelah didahadapannja,
wak- bahwa saja djadi candidaat orang asingan,
toe saja soedah bitjara pandjang lebar de- entah" kemana saja tidak tahoe.
ngannja, baroelah marhoemterseboet teraSepoeloeh hari lagi saja bakal meningkan maksoednja pada saja. Saja diminta- galkan Mesir, tiap hari saja dioendang
nja
doedoek dikoersi redaksi ,AI Dja - kekantoor politie pocat bereskan ini dan
waib” satoe soerat kabar jang terbit di itoe. Semoea dioeroes Inggeris, kesoeltaMesir. Soerat kabar ini sebetoelnja hidoep nan Mesir tidak tjampoer disini.
-'
dengan
soeboer.
Dahoeloe
disini
Beresok hari saja akan berangkat, hari
doedoek
Chatib Beyk Matraan. Toe- ini saja diizinkan mengoendjoengi roemah
djoean soerat
kabar ini soedah terang saja, dan familie saja, boeat kasih oetjapadanamanja, jaitoe goena
pendjawab pan selamat tinggal pada anak-anak saja
dan pembela Mesir dari segala kataan pers jang soedah menanti diroemah. Merekapada Mesir. Djoegas.k. ini mengandoeng poen soedah tahoe ,,bapanja" ini bakal
Politick pemerintahan dari karena waktoe diasingkan — dan
inilah — oetjapan
itoe Mesir beloem lepasdari Inggeris.
selamat djalan jang penghabisan. Kalau
Melihat tingkah lakoe saja, lebih-lebih terpaksa inilah poela djadi oetjapan j. pengcritiek-critiek dalam Al Djawaib pada habisan sekali. Beloem tahoe boelanbila,
Inggeris:
menjebabkan saja diintai dan tahoen mana bapanja akan kembali lagi.
didjagai dengan rahasia oleh mata-mata
Teman sedjawat saja poen datang me-

teroeskan perdjalanan, takoet kalau2 sampai djatoeh ketangan politie Inggeris.

harga

rw

|

TOKO

Saja sendiri tidak ketahoei apa maksoednja.

Memang mereka kenal pada perkataan
saja dalam Al Djawaib itoe.
Dengan mengambil djalan dari Istana
saja poelang ke Mesir.
(Costantinopel)
meneroes saja tinggal di Mesir
'Teroes

Ned.

Indonesisch Verbond
Mangkoenegoro

Berhoeboeng dengan

kawat

dan
Aneta.pe-

rihal Indonesisch Verbond dan Mangkoenegoro, Loc. mendapat kabar, bahasa
Mangkoenegoro tidak mendjadi lid dari

persarikatan itoe, djoega tidak mendjadi
beschermheer, pendeknja tidak mempoeTelegram apa sadja sangat didjaga keti- njai perhoeboengan apa-apa pada verbond
Costan- terseboet.
ka itoe. Kiriman telegram saja ke
tinopel meskipoen
tidak kandoeng kedja—0—
hatan mendjadikan kekoeatiran Inggeris
Perawatan pada orang-orang
pada diri saja. Inilah poela menjebabkan
pemadatan.

sampai tahoen 1917.

diri saja terantjam

“ Doea-

Beyk.

kali

Tiap

,

setiap menit.

saja dikoendjoengi Plideves

Telah ditetapkan satoe ordonnantie boc it
mengatoer pemberian subsidie oento:k

kali ia katakan pada saja: merawat orang-orang

pemadatan.

LAIN ORANG, LA-

Chauffeur itoe laloe membawa ke hotel

Palembang sesampainja dimoeka kedai ko- IN PERASAAN.
pi dekat simpang empat, sedang auto itoe
berdjalan keras orang Kongfoe itoe berte- Perasaan ada berlainan
riak meminta auto itoe distop. Sebelonnja

Lain

auto itoe sempat diberhentikan orang Kongfoe itoe teroes sadja membatjok, kebetoelan

njatakan perasaan tidak senang, tjara pemilihan Kepala2 dan raad2 dikampoeng-

kampoeng. Diseboetkan, bahwa pemilihan
itoe dibawah pengaroeh Bestuur,
Oentoek

soeatoe

tjonto,

dari

Han

Atas teriakan orang jang dibatjoeknja
itoe dan soeara fluit
politie
agent
jang djaga disitoe, kedengaran lain politie
agent soedah
datang
memboeroe dan

menangkap pada orang Kongfoe itoe jang

ini teroes dibawa

berikoet

soeatoe kedjadian dibilangan Palembang,
kita koetip

Perasaan ada berlainan
Seorang leider telah kena bantrasan
Perkataan kamoe dan kau ia pakaikan
Menimboelkan perasaan koerang menjenangkan
Lain orang lain perasaan
Pembantrasan berlakoc dengan sewenang-wenang
Ditoedoeh orang tida mengindahkan
Itoelah adat orang jang tidak senang
Keadaan ini telah djadi kebiasaan
Saban-saban orang menoeroet perasaan
Soenggoeh jang bertjakap dengan niatan
Menoendjoekkan karibnja dalam pergaoelan

pertemoean

Po.

Sesampai

berlaga

kepolitie posthuis.

dipolitie

minta

posthuis

minoem

dengan

kepada

politie.

Lain

»Abdoel
Aziz.“ Djadi njata sekali bahwa
diantara tt. j. djadi pantjang tsb. t. ,, Azislah j. lebih soeara.

Sebab

barang soedah logisch

(soedah

tentoe) mata pilih menjeboetkan namanja
Azis, biar dia tidak soeka sekalipoen, ten-

toelah terpaksa djoega, karena masalah ke-'!
pala-kepala terseboet menoedoeh kepada|
batang Kelapa", jang tidak dapat berkata-kata seperti seorang machloek manoesia, sedangkan jang masih terdiri sekarang
sebagai pantjang jang No. 1, toean ,,Azis-|

lah."

Sehabisnja itoe, laloe toean Voorzitter
memanggil keenam mata pantjang terseboet bescrta dengan semoeanja anak raiat
jang ada disitoe bocat berkoempoel mendjadi satoe, serta satoe-satoe memasangkan telinganja dengan hati-hati siapa diantaranja jang akan mendjadi
Pasirah

Marga Madang Soekoe I tersehoet. Tnean
Voorzitter laloe menerangkan dihadapan
orang banjak serperti begini:
Diantara anak bocah pantjang ,,Abdoel
Azislah" jang terlebih banjak soeara, djadi

moelai

hari

jang akan djadi

ini

ama

j. terseboet, jaitoe :

,,Abdoel—Azisiah"

Pasirah

Marga

Soekoe I, beserta mengatakan

Madang

soeka! bis!

tanda

mata

(souvenier)

pada toean

Roosendaal, directeur Mulo di Palembang
jang akan berangkat dari sini, anak-anak
moerid sekolah Mulo, telah memindjam

tempat

diclubhuis

L.E.V.

Sebagaimana

biasa antara anak-anak moerid Mulo itoe,
sama membikin pidato poedjian dan berterima kasih atas didikannja directeur
terseboet dan tentoe sadja saban habis
bitjara disamboet dengan tampik sorak
(applaus)

oleh

kawan-kawan

jang

lain.

Sementara anak2 itoe sedang bergembira
dan riang hati memoedjikan directeurnja
dan mendapat balasan jang baik poela dari
beliau, mendadak sontak perasaannja telah

diloekai oleh soeara seorang Belanda Indo
jang djoega ada hadlir pada perkoempoelan
itoe dengan perkataan ,,koeboe“ oentoek

adres

kali djangan bocat demikian

sekali-kali mendongeng

sekali.

anak2 Indonesier jang bersoerak-

soerak tadi. Tidak dapat disalahkan bahwa
anak2 itoe djadi mendidih darahnja, dan
mengasih djawaban biarlah Indoitoe soeka
menoenggoe balasan sebentar lagi.

melainkan ngan voetbal,kelepak-kelepoek kedengaran

soearanja karena tendangan dan tindjoean.

—0—
Pergerakan ini boeat memakai barangta memang tidak boleh berkata begitoe der
Hoekoeman mati dihapoeskan.
ngan sembarangan sadja. (Pertja Sel.) barang bikinan negeri sendiri, sekarang
—0—
dilakoekan dengam perantaraan pers, plakLagerhuis
Inggeris
telah terima baik
kaat
dan
vergadering.
Nationalisme
ecovoorstel
akan
hapoeskan
hoekoeman maBijzondere Normaalleergang Fort
de

nomische berdjalan begitoe djaoeh hingga
pemakaian thee dam koffie dari loear negeri
jang ingin melarang dan hendak menggan-

Kock.

Toelatingsexamen atau oedjian oentoek
masoek Bijzondere Normaalleergang ke-

Sebeloemnja

leergang jang terseboet mendapat tempat
diam, makan minoem dan alat-alat beladjar dengan tjoema-tjoema (gratist,) djadi
tidak membajarsatoe

perang,

Turkie

ada

dengan

satoe

tembakan,

nja perkara kita ini bisa toetoerkan

dibawah ini :

seperti

Orang Kongfoe itoe dari station soedah

naik seboeah auto jang dikemoedikan oleh
seorang nama Boedjang bersama seorang
knechtnja akan pergi ke pasar boeat menfjari satoe hotel. Sesampainja dimoeka

hotel Melati, chauffeur itoe soedah memperhentikan

pada orang

autonja dan

mengasih

Kongfoe itoe bahwa

tahoe

tempat

itoe ialah hotel. Tetapi orang ini tidak
maoe memalam disitoe dan minta diteroeskan ke lain hotel sadja.

|

atau

militair jang lari dari

dari

pasoekan-laoet,

wijk jang ramai

soea-

Didoega

toe negeri jang loear biasa enaknja, karena penghidoepan
disitoe manis dan
moedah.
Orang
mengeloearkan
wang
zonder memikir lagi dan zonder mengingat
pada hari kemoedian kita poenja negeri

apa.

Soerat permohonan oentoek toeroet beroedji, hendaklah dikirimkan selekas-lekasnja dan siapa-siapa jang telah masoek soerat, datanglah dengan tidak dipanggil lagi

L oear-Negeri.
Perlindoengan Turkie.
Pemerentah
dari Angora
dimasa ini
sedang memperhatikan teroetama kemadjoean economie negeri, begitoe corres-

pondent Loc. toelis dari Stamboel.
Sedjak Turkie mendapat kembali iapoenja kemerdikaan politiek, madjoenja economie hanja bisa dilakoekan pelahan sekali dan
inilah jang mendjadi bahagian
paling penting didalam program dari mi-

bala-

peneri-

dikota itoe.

ongkosnja itoe gedong-gedong

tidak koerang

dari

100 millioen dollar

hingga dalam tahoen

ini di district itoe

djadi nanti dipakai ongkos-pendirian paling besar dari

doeloe-doeloe. (P. S.)

000000000000000

000000000000000
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PADANG

Sang

kakek

BOELANWEG,

loepa

akan

kegaekannja.

Ia

berdandan-dandanan seindah-

Sang

pemoeda-pemoeda
sitoea-bangka

bertambah

melihat pekertinja.

bingoeng

itoe tambah

berapa kali lipat ganda

Dari sehari-kesa-

ranggi kelihatan. Keheranan hati mereka
sesoedah lama ta' poenja lama

sang kakek jang hampir berobah itoe nikah dengan gadis jang.moeda belia.
& Pemoeda-pemoeda jang aksi itoe bertambah tertjengang.
“Masing-masing

Tindakan pertama dari pemerintah akan
melindoengi keradjinan nationaal adalah
tarief duoane jang baroe, jang didjalankan
sedari boelan October 1929,
bea-bea
Manajang tinggi ada sebagai toendjangan

@

tegoeh bagi industrie Turkie, jang moeda.

:

i

penting djoega Soetra dari Broessa kembali
moelai terkenal.

»
»

tanja

bertanja sinjongnjong apakah

KALAU
5

OBAT

Oudemarktstr. 2 Medan.

Di kita poenja Toko, bisa beli dengan Huurkoop (ansoer)
GRAMOPHOON
merk
jang terkenal dalam pergaoelan
doenia dagang, ia itoe, merk ODE ON, dari harga jang
semoerah moerahnja, sehingga harga jang setinggi-tingginja.
Tiap-tiap beli satoe mesin, dari seharga f 100.- (seratoes)
keatas dapat 5 bidji Plaat extra, lagoe lagoe boleh pilih, menoeroet sekehendak Toean-toean, Modelnja kita tanggoeng menjenangkan bagi perhiasan roemah tangga.
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 tanggoeng sampei di Toean poenja
roemah.
dengan

hormat.

J

Sumatra Gramophoon Coy. Tel. 1452 Medan.
Sub agent: S. PALAR. Aloer Gantocug # Pangkalan Brandany-

LAMA... ———ki/ SNN

9000

si kakek itoe?

KOEAT

,SAFOEFHIDJAZI"

& Obat jang tiada berimbang tentang kemoestadjabannja!
?

Baik sekali

oentoek

orang

toea, apalagi

pemoeda-pemoeda!

?
4

Harga

per blik .

Beli banjak oentoek didjoeal lagi dapat korting jang mengoengtoengkan

Menoenggoe pesenan dengan

:
0000000

sekali. »

hormat,
|

|

0000000000000000000000 »

4

0

.

(empat poeloeh tahoen)
termasjhoer teroetama di Soematra Timoer

0000

COMPANY

jang dipakai

ORANG HENDAK TAHOE, DJAWABNJA IALAH:
02 0? MEMBIMBANGKAN HATI! 5588

perhoeboengan

GRAMOPHOON

Menoenggoe

I ALMANDILI
MEDAN-DELI (0.K.S)

indahnja. Ia pelesier kemana-mana dengan tiada, kalanja.

» harian,

nisteri Ismet Pasja. Sekarang ini dilakoe-

NAWAW

kan pergerakan keras oentoek productie
dan pemakaian penghasilan negeri sendi-

—
—

Telah

—

ad

mendapat poedjian (diploma) dari

PASAR MALAM MEDAN
tanggal 9 September 1923.

0 0 0 Gm
96 6 @ @EEED

Kemoedian

veldpolitie jang soedah dibikin loeka lengan kanannja itoe, soedah membikin pengamoek itoe tiada berdaja lagi. Doedoek-

0000

N

vaccienateur dan veldpolitie agent.

4 6 0 ma

Lahat soedah mengamoek disini dengan
.meloekai 7 orang, diantaranja : Demang,

tentara

maan mana dilakoekan dengan 219 lawan
135 soeara dan itoe hoekoeman mati diganti dengan hoekoeman tuchthuis.
toe sekolah tempatmendidik Goeroe De- njak terdapat di Anatolie.
Didalam soeatoe vergadering propagan- ! Minister peperangan ada menjatakan
sa, akan diadakan di Internaat sekolah itoe
da
boeat memadjoekan industrie kebang- itidak setoedjoe dengan itoe voorstel, tadi
Fort de Kock moelai tanggal 10 Juni
saan
baroe ini ratoesan perkoempoelan Ipi ia serahkan pada Lagerhuis akan am1930 jang akan datang ini.
Pemoeda-pemoeda jang hendak toeroet bersoempah akan memakai semata- mata 'bil satoe poetoesan (P. S.)
—0—
oedjian itoe hendaklah mempoenjai tam- barang-barang Turkie boeat perhiasan,|
Tetapi
kelihatan
perempoean-perempoean
Gedong tinggi.
mat beladjar sekolah klas II beroemoer 15|
a 20tahoen, bertoeboeh tegap dan sehat| itoe tidak bersetia pada mereka poenja
»General Utilities Company“ di Newberkelakocan baik, soeka mendjadi goeroe soempah.
"York ada bermaksoed boeat dirikan saBerhoeboeng
dengan
andjoeran
keradesa kelak dan membawa soerat keteratoe kantoor-barce dari 73 tingkat.
ngan dari Kepala Negeri,
bahwa kela- djinan nationaal, orang berdaja akan memInilah ada gedong pertama dari lainbikin rajat berlakoe himat, jalah doea hal
koeannja baik.
lain
gedong baroe jang tinggi sekali di
Moerid-moerid
Bijzondere 'Normaal- jang bertentangan satoe sama lain.

Telegram sdres Sumatraphoon.

2 6 5» c.mm.&

Dari M. Enim correspondent H. P.
menoelis:
Menjamboeng kawat kita tentang pengamoekan
itoe bisa diwartakan lebih
terang, begini:
Malam Djoemaat jang baroe laloe, seorang bangsa Kongfoe pendoedoek dari

bikin

SUMATRA

ti bagi orang

poenjaan Kweekschool Islamiah, jaitoe sa- ti dengan thee dan lindebloesem jang ba-

5

Pengamoekan jang menggemparkan.

padri-padri

orang banjak

oewang apabila pesta. Gementeraad dari
Adana soedah moelai mengadakan peratoeran keras jaitoe
hoekoeman
denda
jang berat pada orang2 didalam gemeente
itoc jang kalau merajakan pernikahan memakai lebih dari tiga auto atawa kereta.
Semoca
peratoeran
itoe .sebenarnja
adalah soeatoe persedian akan menetapkan valuta Turkie, kasenabaroe ini soedah
didirikan bank negeri.

propaganda.

mengerti perobahan djaman, soedah berka-

memberi pemandangan bagi oemoem. DjiOentoenglah
ada salah seorang politie
Di Stamboel ada terdapat sedjcemlah
ka memang soedah tentoe maksoed atau
ketempat itoe, boeat besar tempat-tempat kerdja jang tjoekoep
angan-angan
»Pemerintah
akan Belanda datang
mendjadikan
si A, menoeroet pikiran pe- membikin keadaan aman kembali. Belanda lengkap dimana orang menenoen wol.
noelis boeat apalah lagi ,,Pemerintah" me- politie itoe poen roepanja seorang jang Industrie koelit, teroetama sepatoe ada
ngadakan ,Pasirah Verkiezing“. Sebah
menveroet pemandangan penoelis tidak
ada goenanja lagi, karena maksoed ver000 00 cun
0 0 Gamma 40000
kiezing, jalah akan dipilih oleh mata pilib,
Siapa jang pandai atau pantas dan siapa
jang lebih soeara, itoelah jang didjadikan
»Pasirah“.
Tanja keterangan pada
—0—

Lekas

Ramazan

kepentingannja perhimatan.

bikin persaingan ini berachir, maka dilakoekan pergerakan besar, dengan
djalan

Dengan
mengadakan
tentoonstellingdan Verkiezing sekarang saja toetoep,
Betoel sadja, waktoe Belanda Indo itoe, tentoonstelling dari penghasilan nationaal
beserta berdjabat tangan dengan tocan
terpisah dari kawan2nja teroes diseret dikota-kota besar ditjoba akan membikin
Abdoel—Azis
menandakan
kegirangan
kesalah satoe soedoet dan disitoeia dihadjar rajat berjakin, bahoea banjak
barangtoean Vuorzitter itoe, dan leden jang telah
sampai mintak ampoen, toedjoeh toeroenan barang bikinan negeri sendiri ada sama
mendjadikan Abdoel Azissebagai Pasirah
tidak berani lagi. Bagaimana anak2 Mulo harganja seperti boeatan Italie, ChechosMarga terseboet,
soedah hadjar Belanda Indo itoe seperti lowakije atau Japan.
Industrie soetera,
Djadi disini penoelis hanjalah memberi
djoega iaorang mendjoempai bola dilapa- wol, koelit dan kajoe diwaktoe ini
ada
pemandangan sedikit, dengan maksoed ti-

dak

Selama

moesti mengoendjoek pada

seboet.

Tadi malam, boeat dapat kesempatan
memberikan
poedjian dan menjerahkan
satoe

madjoe

saboen dan wangi-

djadian dan hanja beberapa barang jang
tersohor karena merknja bisa didjoeal di
sini. Harganja tentoe sadja lebih mahal,
sebagai kesoedahan bea invoer. Lain-lain
barang masih bisa lakoe karenasipemakai
lebih soeka barang jang mahal sedikit,
asal kwaliteitnja lebih baik: Akan mem-

poekoel 8 pagi, pada tg. 10 Juni jang ter- |

Antara moerid-moerid Mulo
Indonesier dan Indo.

wangian

0000000000000

samapantjang

Pembikinan

»

soeka

rajatnja.

bagoes.

Saingan loear negeri terhadap barangDjoega diniatkanakan membikin oendang
barang diatas boleh dikata tidak bisa ke- ocndany boeat menetapkan pengeloearan

Pada tanggal 8 Mei didoesoen Rasoean Pintoe koeroengan laloe diboeka oleh salah
Marga Madang Soekoe 1, Onderafdee- seorang agent jang djaga disitoe dan se- Didalam doenia tempat kedoedoekan
orang
Kongfoe
itoe Salah sangka salah tangkapan
ling Komering Oeloe Martapoera, soedah ketika djoega
dengan
ketjepatan
loear
biasa
soedah
Dicritiek orang sebagai masehatan
dilangsoengkan pemilihan Pasirah. Pemi-

kelewang sang agent disitoe
lihan terseboet ada amat gandjil boeat menjambar
Demang, jang
pendapatan
rajat. Kira-kira poekoel 8, | jang teroes membatjok
berachir
dengan
loeka
ditangan
kanan
datanglah tocan Assisten Resident dari|
sebeleem
sempat
apa-apa,
orang
Tionghoa
Batoeradja, toean Gezaghebber dari Mar-|
tapoera. Demang
dan lain-lainnja. Di.| itoe dengan lekas soedah melarikan diri
Balai doesoen jang terseboet, soedah di- poela kedjoeroesan Talang Djawa, ditesediakan
medja
dan koersi-koersinja | ngah djalan soedah poela meloekai 3 orang.
Beberapa orang politie jang terdiri da
beserta lengkap dengan anak mata pilih-|
nja koerang lebih 31 orang kepala-kepa-| ri Ass. Demang, vaccienateur dan veldla, dan dihalamannja soedah penoeh se- politie teroes mengedjar pengamoek itoe.
Tetapi sebeloemnja
dapat ditangkap, ix
sak dengan rajat,
membatjok
poela
lengan
kanan seorang
Sesoedah tucan Voorzitter beremboes
(Vergadering)
dengan
anak mata pilih veldpolitie jang sedang menangkap pa(kepala-kepala) laloe dipanggil anak mata danja, kemoedian laloe mengamoekan
pantjang dan ditanja keadaan satoe-satoe | kelewangnja pada vaccienateur itoe jang
dari hal asal oesoelnja, serta Assisten me- berachir dengan loeka-loeka enteng. Seia meloekai orang lain lagi,
ngatakan
toenggoe kabar. Kecnam anak beloemnja
pantjang tadi, laloe toecroen kebawah oen- veldpolitie jang soedah loeka itoe dileoek mendjaoehkan diri. Tocan Voorzitter, ngan kanan, soedah keboeroe melepaskan
kebetoelan
tepat
keningnja
leden, dan anak-anak pantjang mata mem- tembakan
(voorhoofd)
dan
dengan
begitoe
pelor
bikin
vergadering
lagi jang dinamakan
ia tidak bergerak
»Geheime vergadering“. Roepanja verga- itoe soedah membikin
dering jang terseboet soedah mendjatoeh- lagi.
Ramainja orang jang berlarian kesana
kan 5 orang mata pantjang, sedang orang
mata pantjang tidak diberi tahoe oleh Voor- kermari adalah seperti berperang kefjil,
zitter, apa ia dipilih atau tidak, dan ting- Didoega orang Kongfoe itoe ada seorang
gal lagil pantjang dengan rahsia. Anak ma- jang berotak tidak sehat atau memangta pilih ini laloe disisikan djaoeh
- djaoeh nja ada sakit hati dari doeloe pada knecht
itoe dan chauffeur auto. Lebih djaoeh kidengan berkoempoel
Sesoedah berkoempoelbaroelah t. Voor- ta mendapat kabar, pengamoek itoe ada
zitter memanggil satoe persatoe makapilih mempoenjai isteri doea anak jang masih
dengan berk ata berbisik2 serta mengatakan tinggal di Lahat.

goer, tetap kwaliteitnja masih djaoeh dari

» 000000000000000000010000000

diadakan

orang lain perasaan

00

Jang tidak menjenangkan.

soesah, Tetapi kebiasaan doeloe itoe jang
moea
ini kedjadian dengan bantoean boros orang beloem dapat boeang:
dari tariefgdouane, kerena mana negeriKeinginan itoe akan kelihatannja lebih
negeri asing tidak bisa memboeat persa- njata
darihal sebenarnja dan pemingan.
borosan oewang itoe tidak karoean, telah
Lebih djaoeh di Stamboel ada berbagai memberiken pengaroeh boeroek pada pengbagai fabriek tjoklat fabriek marcaroni hidoepan oconomie dari negeri.
dan makanan didalam kaleng. Djoega
Begitoe pemerintah Toerkie mengambil
banjak dibikin minoeman keras dan ang- poetoesan boeat mengadjar himat pada

Keadaan ini telah djadi kebiasaan
Didalam doenia tempat kedoedoekan

antara tepat dibelakang kenechr itoe dan kemoetocan Soangkoepon dengan beberapa pen- dian sang chauffeur dikiri kanan moekanja
doedoek di-Medan, beberapa orang me- dengan golok soedah kena poela.
Tatkala

itoe soedah mendjadi miskin. Wang ada

c
&
S

Jang dinamakan Pemilihan di-Desa.

masoek industrie meubel, jang berpoesat
di Stamboel ada amat loeasnja, tetapi se-

jalah

Ketiap Tiap Matahari
Djagalah tjap jang toelen, jaitoe:

1. Pakai toetoep kaleng merah
dikepala botol.
2.

Pakai toetoep lak merah di
kepala botol.
Boieh dapat beli disegala tempat :

Pesanan

boleh

WENG
16

LAGI
Adiak

djoega dengan rembours.

54

Jang poenja fabriek

Toapekongstraat

TEPENNONGSTRAAT
MEDAN. DELI.

MEDAN

SENG
Telefoon Nos. 403 & 567."

- ADVERTENTIE
000000000000000
$

Boekannja

omong

kosong,

an

A
$

'

was

1
..

P

'

@ boleh tjoba bikin pakean sama, @

Maoe tjantik ?

Yan ing selat SIT

atangialah
Ld tastraat No. Lal"
Datang
n di di Calcut
3I- Medan

?

1 Marker

&

eloon

alis

Po,

Pa

ti

?

sisik

. Maoe gaja ?

Ini toko Speciaal Kleermaker,

e

jang

soedah

biasa

kerdja

dan sengadja

di

toko

baas

Cornfield

dan

?

?

$
&

Ditanggoeng bagoes serta pas 3
Polongannja menoeroct model 8

Pekerdjaan
Menpan, aa dan
ana
sedia segala kain- ain seperti palmbeach - lenen-flane

»
&

dan kemaoean orang zaman se»
Karang dan sedia kain-kain.
»

dan keper poetih. Harga bersaingan sama toko
- toko
iang lain. Pesanan dari lain tempat dikirim dengan

&

Diloear kota Medan kita bisa @

?

kinm dengan rembours.

6

Menoenggoe

dengan

hormat.

&

000000000000000

mempoenjai kepandean jang tjoekoep.

|

rembours.

z

Menoenggoe

dengan

&

SOO

TOW

?

hormat.

FILIAAL

1

BAROE

Wilhelminastraat 70
Telefoon 208

SIANTAR
Ioeoooooo000

Fotograaf

»
»
?
»
»
»
»
»
»
»
?

.atelier

Y.EBATA
Kesawan

No. 68 Medan
mass

Telefoon 1346

Sedia djocal Pathe Baby Cinema toestel
Bioscoop, dan bisa didjalankan dengan Electrisch Battery motor dan Dinamo bagoes

dipakai

8

dalam roemah tangga dan dibawak

dikebon - kebon dan bermatjam - matiam film

|

»Librarij” moelai 30-60-300 kaki pandjangnja.
No. 10278 Billy at Home
» 10124 Harold Waiter

»

(Harrold

10222 Charlie's Double (Charlie Chaplin)
10123 Snub is Sciontifie (Snub Piollar)
Datanglah toean-toean dan ankoe-ankoe pereksa dimana tempat
jang terseboet diatas, serta banjak lagi film jang tersedia jang
tidak seboet namanja disini.

N

Menoenggoe

8 00000000000 ?
@
Toko TIMBANGAN
»
»
merk HAP LIE
Terdiri
“
Pachtstraat No. 29 MEDAN.
dari
tahoen »
»
Telefoon No. 998. 1927.
»
(belakang toko Bombay Besar)
»
»
Selaloe ada persediaan tjoekoep roepa-roepa:
£
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
piring tembaga, dengan batoe
timbangan berkisar:
10,
Timbangan Medja pake piring
tembaga, batoe-batoenja com5,
pleet berikoet:
Timbangan Medja merk HAP
LIE pake batoe berkisar-kisar,
dari pada besi semoea:

Lloyd

10297 Tailaring (Charlie Chaplin)

46

0 GM

8

kita
kita

»
»
»
»
»
»
»
»
0
»

25,

2.
15

dan

10,

15

25

Kilo.
|

50

dan

dan

25

100

Kilo.
Kilo.

8

Timbangan Medja Ideaal dari
pada besi djoega pake batoe
25 Kilo.
berkisar-kisar, medjanja ketjilan:
Timbangan Besar merk Amerika Fairbank: 200, 250, 300 Kilo.
Timbangan boeat Maas berikoet batoe-batoenja: 250, 500, 1000 gram.

»
»
»
»
Gantang Beras berikoet kikis kajoe dari: ",, 1, 2, 5 Liter.
»
Djoega bisa dibeli satoe-satoe bidji.
»
Tjanting Minjak dari: 5, 1, 2 Deciliter.
“
Oekoeran Kaen-kaen, Meteran, matjem-matjem dan ada djoega jang
bisa dilipat ampat.
»
Boewat orang jang akan mendjoewal kombali dengan membeli
(3
banjak-banjak bisa dapat oeitoeng baik dari
potongan harga moerahan.
19 “.
»
mm 0 000000004104 ?
» 00000000000

dengan hormat.

PALING-OETAMA

SANGGOEP

MENJEMBOEHKAN:

Paris Beauty (menjantikkan moeka)
Syrup Sohbet Djiwa (sakit batoek, dada, napas
Anggoer

obat

tjap

sesak,

Boelan

batoek

kering, asthma, koerang darah, demam

lsina, koerang koeat kepala, sakit djantin).
Obat Mata (Oentoek segala matjam penjakit mata,
dengan obat disapoe dari loear).
Minjak ramboet (centoek memandjangkan

ram-

boet dan menghitamkannja serta mendinginkan kepala.
Syphilis (penjakit perempoean, keloear nanah darah

Foam badanibean kperoes lerlalbe,

"|

|

mihoemlah Anggoer obat jjapBoelan
l yo
epa
sehat
Hulgi Fen,soIngga

an

selalbe.

em

"sdentjegah — roepa roepa penjakit dalam
dan loear badan.

Paling banjak
Minoem

saban

hari

ada 'seoempama orang

3 X

kctor dan perasaan

Obat
sadja).

tersiar dan paling

Anggoer

menaboeng

obat tjap Boelan

banjak

satoe ataw.

Djika
toean

D

THAI

FOO

2 glas ketjil sebeloem makan

nasi,

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

|

SENG KIE

- Dispensary

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

"

Ada

djoeal -djoega

SATIJRIN,

obat koeat

jang paling

toean mentjari tabib jang dapat memberi pertolongan bagi toean.

kita ada mempoenjai soerat soerat poedjian, mempoenjai
soerat-soerat
boekti, beberapa banjak orang jang telah
disemboehkan dari penjakitnja jang
berbahaja,
jang
berada diantara hajat dan mati.

Hoofddepot:

POO

dimakan doea boengkoes
.

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

lakoe.

kesehatan.

tidak enak).

Medjen (tjoekoep

Kalau tidak baik ocang

”

terkenal.

S. R. B! RAM

"J

India
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GRAMOPHOON ULTRAPHOON

Baroe"

Made bij Indonesier sedjats
apa
itoe ?

Berboekti
Apakah sebabnja jang moelia sri padocka
Serdang, beli Gramophoon ULTRAPHOON pada
Itve, ada satoe boekti jang Gramophoon
kwaliteitnja patent, dan veernja didjamin koeat.
Toean-toean dan intjek-intjek jang beloem
lekas beli ULTRAPHOON, apalagi Maartha &
(Huurkoop) pada toean-tocan jang ternama dan
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Co. soeka kasih ansoeran
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Keoe ntoengan

»Apa toean

dengan plaatnja compleet?”

lagi intjik
ansoeran”.
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bajar dengan
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LESS
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»Nah, kirim dan satoe boeat saja"

merk CHAMPION
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voetbal
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kniedekker
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Toengganglah
Motorfiets — merk
NEW HUDSON dan MATCHLESS jang toean soedah ketahoei
kebagoesannja.
Djoega kereta angin merk MAG-
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SANSEY & Co. mepan —
Huttenbachstraat No. 6 Telefoon

BATTERIJ

KELIN

Tjap ,SANSEY

6 Co.”

Bisa simpan lebih satoe tahoen.

271 Kesawan

No.

jang kita sediakan

»Baik intjik, saja segera perloekan”.
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dan MATCH-

en T. dan la in-lain jang ada sedia
dalam kita poenja toko.
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boleh

Menoenggoe dengan hormat.

dengan harga jang paling moerah apa

Batjalah
Sinar-Deli.

Gan

oeang.

ada mendjoeal

»a, intjik ,The Roelam Company”
ada satoe-satoenja toko dikota ini jang
kasih datang Gramafoon dari fabrieknja, dus soedah tentoe intjik bisa dapat

Pesanan dikirim rembours dan bajar sendiri
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Toko en Drukkerij ,, THE ROELAM COMPANY"
Willisstraat No. 23 Tel. 1352 Medan.
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Boleh toekar katja jang
tjotjok
lagi
dengan
besar bagi toean
- tgean.

ta'

merk

ongkos

Djoega: sedia barang - barang klontong. Boeat beli banjak
kita kasi rabat jang pantas.

Beli banjak boleh berdamai
Hamzah
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Sanggoep periksa katja mata jang tjotjok oentoek kesehatan mata toean
- toean

Harganja tjoema f1.Pesanlah
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Menjediakan segala roepa katja mata.

bahasa ddo. 17 Mei 1930, Maartha & Co.
dan dirobah menoeroet ACTE NOTARIS

soedah di boebarkan,
didjadikan
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apabila
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toean

NEET, tentoe tidak merasa tjape
ringan, ladjo e dan potongan bagoes jang terdapat keadaannja.

pakai,

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

Api Terang sekali matjam ini gambar
Djoeal atau pakai sama sama senang

segala motor dan pendjoeal arlodji merk

Tjarilah

SENG

& Co.
Telefoon 755 Medan.
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pepatah:

Sekarang telah

Selama

sedia

lagi

PENGHARAPAN

akoe bernafas,

L OTERIJ

!

akoe mengharap. |

BESAR

»Bataviaasch- Kinderziekenhuis”

baroe

Batavia

C.s.

Besarnja
£ 2.000.000.Hoofdprijs £ 150.000.2de prijs F100.000.dan 1072 prijs lain djoemlah f 1000.000.Harga per lot f 1l.- portof 0.35.Rembours tidak dikirim. Tariknja selekas lot terdjoeal habis.
pertjoem a
Lotery EIJKENSTICHTING soedah di tarik, dan toean-toean jang tidak dapat

Trekkinglijst dikirim dengan

prijs, djangan poetocs harapan, tjobalah lagi peroentoengan dengan lotery
baroe
ini. Ditahoen
jang sesoesah ini sengadja dengan lekas diadakan
lotery baroe, soepaja memberikan pengharapan dan kekajaan serta kesenangan pada toean.

Djoega sedia.
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Tjap
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Boeroeng
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Tjenderawasih.

TEL

Boleh pilih mana
jang ketjil.

:

katanja:

..Adoeh,

adinda seroepa ini.

Djanganlah

goesar,

karena

akoe

berangkat

dengan lekas ke Bengkoelen, sebab ma'aloemlah,

kekasihnja

itoe amat

lekas.

Melihat hal jang demikian itoe berkatalah Rocstam, katanja:
»Adikkoe

Anizar!

"Tiada pertjajakah adinda akan perkataankoe itoe,

hal orang jang makan gadji sebagai seboeah bola, akoe berangkat itoe boekanlah meninggalkan adik-

“terpanting kesana kemari.

koe,

melainkan

mendapatkan

kau,

tinggal disini selama-lamanja,

remoek-

kan kau.

Tetapi

apa

hendak

dikata, terpaksa moesti be-

segera disahoeti oleh Roestam katanja
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terasa

olehkoe

tjoema empat

minit sadia pe“

dangkan hatikoe 'beloem .poeas- bertjakap-tjakap
d
kau Rossum” hate Citti Anizar.

'“Akoewpoen merasa demikian” djawab Roestam,

apa

Ingi akoe ta'kan

lama tinggal disini, terpaksa

berarigkat ke Bengkoelen, menjeberangi laoetan behh malangnja

oentoengkoe

ini.

" sDjanganlah kau berkata demikian,” djawab Ani-

zar. Akan
dibelakang

akoe, entah apa jang akan terdjadi

kakanda berangkat

akoe poelang dahoeloe

Seorangkah soedah hatimoe 5” kata Roestam.
seraja memandang wadjah mcseka kekasihnja itoe

dikasihinja beloem
hari telah petang.
Adoeh Roestam,

41000000000

itoe.

keroemah, takoet nanti ka-

erai. Anizar memegang tangan R hn
tam
"
at, seraja memandang pada keti
seolah-olah hendak meloekiskan. paras" Koeskedalam hatinja, kemoedian ditariknja tangandengan pelahan-lahan, dan dilepaskannja takekasihnja, seraja berpanteen:

Ramai pasar peri Tinggi,
djerami lapstk diranggoengkan,

Djjke kakanda moengkirkan djandji,
badan dan njawa menanggoengkan.
Djawab

Roestam

Berlajar kapal dari Jaman,
Berlaboeh dekat poelau Djoedah,
Anak Radja poelang memoekat, "
Dapat anak, ikan tenggiri

Perahoe petjah didajoengkan,

Berdjandji berdjabat tangan,

Bersoempah berkalamoellah
Bersaksi dengan malaikat,
Djandji nan djangan dioebahi,

ada

diroemah,

karena

@

Melarat badan menanggoengkan.

Sesoedah poeas kedoea
ia
djalan bgsar. Anizar dan
ados menoedjoe
. roemah

lau boenda merasa koerang senang, melihat anak jang berpantoen-pantoenan,
djoega
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Kedoea merpati itoe bersalam salainan,

tam demikian itoe, karena bersetoedjoe, dengan
pantoennja dan kehendak hatinja
Sebocah lagi jang akoe masgoelkan, jaitoe pertemocan kita ini amat sidikit waktoenja. Betoel
soedah hampir empat djam lamanja kita disini, tetapi

& SONS
MEDAN

toeboehkoc ini,"

nja,
tam
nja
Anizar tersenjoem, mendengarkan pantoen Roes- ngan

sav.

dengan

SINGH

ammum

Orang Bantan menganjam tocdoeng,
dibawa orang, hendak ke Djati,
Sampai ke tikoe Pariaman,
Didalam noedjoem kita tenoeng
Adinda seorang tempat hati,
Jang lain soenggoeh diharamkan.

han jang maha besar, tiadalah akoe alkan mentjintai

orang lain, selain dari kau seorang,

tidak ada oewangf 11.- belilah

selekas-lekasnja.

No: 42

akoe

Tambahan lagi, adakah soedi adikkoe memperhambakan dagang jang larat ini?
rangkat dengan lekas, disebabkan besluit telah da»Adoeh!” sahoet Sitti Anizar
kemarin. Adinda tentoe lebih ma'aloem, djan- »Ta' dapatlah akoe mengatakan perasaan hatikoe
dji wadjiblah bagi kita menepati
pada toean,
Soenggoehpoen akoe berangkat kenegeri jang
sedjaoeh ito, demi Allah, ta' kan koeloepakan adin- kan: demi Allah takan meloepakan, itoelah seberasa senang, disebabkan kepcrda boeat selamanja. Hari pertemoean kita ditemlah hatikoe bertjerai dengan kau.

dengan

“Tetapi apa boleh boeat, soedah dengan kadrad
»Djikalau adikkoe beloem pertjaja kepad-i soem- 'Toehan djoega, boekan ?"
meloepa- pah kakanda jang tadi, dengarlah lagi jang kedoea
“Sebetoelnja kata adikkoc", djawab Roestam.
kali.
Demi Allah dan rasoelnja, bersaksikan Toe-Sekarang karena hari telah petang, baiklah

lagipoela

Hasjrat hatikoe, ta' hendak pergi dengan selekas telah bersoempah bahasa akoe ta'kan

itoe, biarlah

Hati lekat, pandanglah soedah,
Jang lain soenggoeh diharamkan.

Mendengar pantoen Anizar demikian,

kalau 1 tocan

jang soeka,

MOSKEESTRAAT

P2 ALKISSAH
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lemah lemboet

seleka s lot terdjoewal habis.

Firma HARNAM

pat. Pemandian ini, ialah hari jang sangat berba- tjajaankoe kepada tocan jang tiada hingganja,
hagia-bagikoe, oleh sebab itoe akoe akan menoclisApa lagi akoe sangat jakin, bahwa Toehan bersifat
kan hari, boelan, tahoen, djam dan minitnja ke- loeroes dan benar, ta'kan moengkir dari perkataan
dalam boekoe peringatan, soepaja dapat koclihat jang telah toean keloearkan itoe.
MATI KARENA LAKI-LAKI.
setiap sa'at.
Bila akoe melihat toelisan itoe, nisTjobalah toean berdjandji, bahwa tocan ta'kan
tjaja tergambarlah wadjah adinda jang manis itoc memandang kepada.
. selainnja daripada
(Soeatoe tjerita jang terdjadi didalam dirocangan matakoe.
adikmoe seorang ini.
.Adoeh adikkoe, djanganlah bermoeram doerdja, Hati adikkoe sangat chawatir
pergaoelan anak negeri di
ta'sampai hatikoc melihat adikkoe selakoe ini, re. Sebeloemnja toean berdjandji, jaitoe djandji jang
lalah akoc memberikan njawakoe asal kau berhati kelocar dari hati jang tocloes dan ichlas, dengan
Sumatra Barat).
soeka dan riang. Walaupoen akan berpisah ke bersaksi kepada Toehan raboel alamin
Bengkoelen, tetapi djika adikkoe soedi pandanglah
Akan adikmoe ini, demi Allah, Toehan jang me7
oleh: B.
sebilang waktoe berdiri disisi adikkoe.
ngetahoei hati segala machloek, ta'adalah pandangan
Melihat tingkah lakoe Anizar itoe, ma'aloemlah
Sitti Anizar tiadalah mendjawab, kepalanja se- koe pada jang lain, selain dari toean seorang se
Roestam, bahwa boekanlah dia sadja jang bertjin- laloe toendoek kehalaman stoe, 'matanja ditoetoep- bagai pantoen orang kita
takan Anizar, lebih? Anizar amat rindoe kepa: nja dengan sapoetangannja, karena air matanja
djatoeh berlinang ta'dapat ditahan lagi, karena sedanja.
Pajakoemboeh kota jang indah,
Oleh sebab itoe diboedjoeknja Sitti Anizar dengan dih hatinja mengenangkan pertjeraiannja dengan
Ramai ketika hari pekam,
jang

besarnja 100000.-

Lotendebitant.

565156)

djanganlah menangis, tiada tertahan hatikoe melihat

JA ARBEURS

Atoerlah pesanan

Huttenbachstraat No. 6 B (Telefoon 271) MEDAN
5 menit dari Station, jang selamanja
menjediakan kamar- kamar jang bersih. Ongkoskamar dari f 2.50
f4—
31

perkataan

N.I.

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

y
Dan Agent:

BAROE

»
terpaksalah kita akan berpisah. Agamstraat.
Baroe sekarang, akoe peyrtjaja dan berhati seRoestam menaiki
kerena hari telah petang, djika sekiranja dipat akoe
nang jang tiada hingganjad.
«Inilah seboeah lagif
sbempah,
seperti pantoen membeli waktoe, soekalah akoe menoekari barang belakang dos itoe.
orang kita djoega
sedjam lagi dengan segala pakaian jang lekat pada

kereta

asjik dan masjoek itde
berdjalanlah menoedjoe
Noersilah
iki dos
tangganja “di Batapg
anginnja

xv

berdjalan di-

(Akan disamboeng.)

