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kemerdekaan.

hendaklah

,
sedjadjar

Bean

beat

Kepada sekalian leden dari perkoempoelan itoe dimestikan memakai pakaian

asli, jaitoe khaddar.

dengan politiek.
Bolehkah Gandhi 1 mendjadi

tjontoh?

: kitamembitjarakan gerakan

Seorang India jang|

diakoei oleh Gandhi
pentjinta bangsa,
mesti dinjatakan dengan pakaian kebangsaan khaddar itoe. 3engan khadidar-itoe'

tidak perloe lagi bangsa

India memper-

Ga
kemerdekaan, tidak dengan goenakan pakaian keloearan negeri asing.
Djika pakaian negeri asing soedah tidak
sengadja teroes datang ingatan pada kita
bergoena
bagi bangsa India, malahan
akan
poedjonggo-poedjonggo
pembela
kemerdekaan bangsa dari tindasan impe- bangsa India sendiri soedah dapat memenoehi kewadjibannja oentoek oeroesan
rialisme.
Bagi kaoem pergerakan ditanah djadja- pakaian, tentoe persandaran hidoepnja
han, tentoe tidak akan loepa kepada Gandhi soedah berkoerang sebahagian besar kepadi India, tidak akan loepa kepada dr. Sun da bangsa asing. Pengaroeh bangsa asing
Yat Sen di Tiongkok, Kemal Pasja di Tur- soedah mendjadi berkoerang terhadap ke-

Krim di Marokko dll. jang pada India.

kye, Abdel

ema

—zn

Ke dari pad lg kg orang TIATELAN.
lapan belas tahoen, jang dimestikan mem- Boeat menga

lembar.)

telah sama termasjhoer namanja disegenap
pendjoeroe doenia, karena
poedjonggojonggo itoelah jang soedah mengekearkan
segenap kekoeatannja oentoek
membela bangsa dan tanah airnja.

Lain dari pada pakaian, perloe poela
keperloean hidoep jang lain, teroetama
seperti makanan dipikirkan sedalam-dalam-

1 Moeharam

—

1980

benteng

,
Minang-

(dalam soeratnja kepada P. H.)

mendjadi tjontoh ?“ Oentoek mendjawab
soal ini, kita serahkan kepada pemimpin

akan seroepa dengan gerakan jang dipim- penghasilan jang tidak dapat dikorek di- Soerabaja soedah berdiri bank Nasionaal
di India, begitoe djoega negerinja, maka Gandhi bertindak seke- Indonesia. Sajang, waktoe jang achir ini
gerakan pimpinan Moestafa Kemal
di Tur rasnja soepaja hasil jang diboeat dinegeri- sebagai soenji pendengaran kita tentang
kye tidak sedjalan dengan gerakan jang nja itoe boleh dioesahakan poela dengan gerakan pendirian bank itoe.
Inilah jang menjebabkan|
dipimpin oleh Abdel
Krim di Marokko merdekanja.
pin oleh Gandhi

koerang

dipikirkan oleh Gandhi. Ia ter-

kepada keadaan peratoeran pemerintahan

pandang

mendjadi leider

dimasing-masing negeri itoe. Selain dari
pada peratoeran pemerintahan negeri, haroes poela ditimbang tentang keadaan
anak negerinja, jaitoe kepada ketjerdasaannja dan kekoeatan economienja.
Bila dinegeri itoe, economie anak negeri soedah
koeat, artinja tidak berapa
perloe inesti bergantoeng kepada kehasilan 'negeri lain, dinegeri itoe moedah sadja akan memoetoes kemerdekaan, sebab
jang dipikirkan, tjoema oeroesan politiek
pemerintahan sadja.

Disana

orang

mesti

Pertja

beloem lagi padam-padamnja.
Tentang
boe

dan

oeroesan

kaoem

tani.

gerakannja

tani

Tetapi

tidak

dari beriboe-ri-

boeat

hoeroe

itoe, djika diperhatikan

hara

sadja kepada

anak

India, katanja kebanjakan soedah

biasa dengan kesenangan dalam segala pe-

bertempoar.

Tetapi kalau — economie ..sesoeaioe ri oeroesankehideepan, sekarang Gandhi
negeri, masiit Sangat-koeat bersandar ke- maoe bawa kembali kedasar jang paling
pada negeri lain, maka oeroesan menoen- dibawah sekali, tentoe tidak akan ' membawa
toet kemerdekaan ditempat itoe dari geng- kemadjoean jang meninggikan deradjat' ke
gaman imperialisme, sangatlah soekarnja manoesiaan bangsa India.
dan amat sedikit sekali harapan.
Sebagaimana orang ketah sei, kebanjis
Selain dari itoe, djika peri ketjerdasan

dimasing-masing tempat itoe, soedah di
pengaroehi oleh ketjerdasan dari setjara
pihak Imperialisten, soesah benarlah me
ngoebah kebiasaan itoe dari adat seharihari. Sebeloemnja kebiasaan Baratisme

tertanggal dari semangat bangsa Timoer,

P. Berandan dengan Onderwijs.
Ocntoek diperha-

tjara

didalam
soerat-soerat kabar
Inggeris,
teroetama dari djoeroe kabar Reuter,
tidak soenjinja terdapat tjela-tjelaan dan
critiek j. tadjamj. bererti melemahkan gerakan itoe. Katanja, segala gerakan Gandhi
itoe tidak lain oedjoednjaboeat mendjatoehkan kembali ketjerdasan India dan memnegeri.
Orang

Timoer.

djoega

semoeanja

tikan

seoemoem-

nja,

Sekarang disini Gouvernement mempoenjai 2 bogah Inl:, scholen dan

seboeah

Paboenoe Lagere School. Kalau dibanadanja

Tandjoeng Poera. Tetapi berapa oranglah
jang boleh diterimamendjadi" moerid disana.
Hampir setiap tahoen 'anak kuta tidak da-

boeit mem-

Kata orang
Belanda ,kleeren makan
den mensch" boleh diartikan djoega dengan lain maksoed, jaitoe dari kegemaran
memakai pakain ke Baratan, nistjaja hati

manoesia itoe sebahagian tertarik kepada
adat dan kebiasaan Barat. Sebab itoe dari
pakaian sadja perloe dioebah kepada pakaian kebangsaan sendiri soepaja tjita-tjita
hendak menaikkan nama

kebangsaan

itoe

semakin
hari semakin melekat kedalam
tokh bangsa itoe.
Tjara-tjara

seperti diatas

inilah satoe

dari pada oesaha Gandhi boeat menanamTan fjita-tjita kemerdekaan tanah airnja In-

dia kepada bangsanja.

000 000000000000

Gandhi sengadja mendirikan socatoe
organisatie 'jang bernama
,,AIl India

Association”

jang terdiri dari

kaoem toekang bertenoen jang merdeka.
Ledennja terbahagi beberapa kelas. Maksoednja oentoek memadjoekan pertenoenan
anak negeri sendiri dengan memakai perkakas

tenoen jang asli, jaitoe pakai tidak

pasok dipoesing dengan tangan, tidak lagi
mesin2 sebayai tjara diimporteer

dari
Ba
“1000

Tiap2 satoe”boelan,” bagi kelas pertama,
seogang lid memboeat benang

yard, dan bagi kelas kedoeanja di-

Tyre

Rerubbering
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Shanghaistraat 27
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Soedah Diperbaiki

Band Boeroek

Apa toean merasa senang dengan REPARATIE toean poenja band?
Djangan berikan oentoek memperbaiki pada jang tiada mengerti.
Bawalah pada kita, dimana kita kerdjakan toeroet peratoeran Europa.

Memperbaiki
Itoelah

Memperbaroei

Specialiteit

Band boeroek
Selamanja

dan

Kita,

kita bisa bikin baroe.

kita poenja kerdja- atas djaminan
Tanjalah

oleh kita.

keterangan !!

00000000000000000

00000000000
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magat kebangsaannja jang asli.

bersama.

persatoean intellectueelen Djawa.

Adi

Negoro

kepada

Parada

itoe,

tidak boleh diambil asing artinja lagi,
ma goena memperbaiki keadaan anak-anak melainkan toean Adi Negoro roepanja
kita dikemoedian hari. Jaitoe ichtiar kita soedah mempoenjai maksoed jang hendak
dengan djalan mendirikan Particulier H. merobohkan benteng Menangkabausche
I. S. disini. Achirnja djika boekti kita serta Javaansche intellectueelenblok.
telah ada: bila kita meminta bantoean
Tetapi dalam complot ini ada toeroet
tentoe pihak jang berwadjib soeka meno- Parada
Harahap. Parada tidak . dapat
long, sjoekoer sekali kalau kita dapat ber- moengkirkan, bahwa beliau djoega seichtiar sendiri.
toedjoe dengan actie Adi .Negoro jang
Bagi kita jang memang merasa seorang hendak meroesakkan
persatoean Nasiobapa, wadjib berichtiar dengan soenggoeh nalist Indonesia, jaitoe antara benteng
soenggoeh. tempat kemadjoean anak kita persatocan Minangkabau dengan benteng
Kitapoen amat pertjaja bahwa

toean-tocan pendoedoek disini, tiada koeDisini ternjata Parada jang roepanja
rang jang soeka bekerdja oentoek keper- soedah merasa amat kesal hati, karena

loean terseboet dan banjak poela bahwa toean Adi tidak djadi kerdja di. Bintang
diantara bapa-bapa sianak jang soeka me- Timoer, hendak mengoemoemkan kenonjokong maksoed ini, asal sadja ada tem- daan toecan Adi kepada publiek, tetapi
pat boeat anaknja beladjar. Kita sama sa- tjaranja
Parada precies sebagai tjerita

ma mengharap, moedah-moedahan oeraian doea orang makan koeah, dalam soeatoe
jang ta'sepertinja ini, mendapat per- boekoe
pembatjaan disekolah II di Parhatian dari pendoedoek Brandan, jang soe- garoetan jang telah dibatja oleh Parada

kita

ka memikirkan

perkara onderwijs oentoek

anak-anak kita dikemoedian hari,
—0—
Koerban kelantaman.
Dinding
roemah

semasa beliau beladjar disekolah terseboet.

»Seorang melihat temannja jang minoem
koeah, telah meleleh mengenai pakaiannja, ia menegoersambil mentjela-tjela
mengatakan temannia itoe
tidak pandai

sekolah-sekolah

do0000.0000000

napsoe

soerat

Beliau jang roepanja beloem mendapat
toekang2 apa sadiadi India soedah "lain, ta' patoet rasanja di Berandan ini
biasa kerdja dengan setjara machinaal, tiba2 ta" mempoenjai H.I.S. Ja, soenggoeh ka- peladjaran djadi soepir soedah salah tesekarang Candhi maoe bawa kembali ke- lau kita pikir sepintas laloe, anak-anakke kan pada versnelling boeat moendoer, sevega dimasoekkan H. LS.
dang mestinja ia haroes tekan boeat kapada tjara jang sangat primitief (sangat ke- kita boleh Giseg2

00020000000

maka

loem mendengar chabar jang tentoe. Tjoema tiada lain daja dan oepaja kita bersa-

kan

tjil
artinja), tentoelah bererti memoendoerkan negeridan pendoedoeknja.

kata Pok

kita dimasoek-

makan”.
djadi hantjoer.
Tetapi sipentjela itoe tidak sedar, roeKemarin sore, sesoedahnja spelers Inter panja badjoenja sendiri soedah
terseboet, tentoe
kita telah
sepatoetnja
penoeh
mengoetjapkan sjoekoer. Tetapi sebab kita, bertanding dengan Go Head dan beroleh berloemoerkoeah, laloe jang tertjela, mehidoep dizaman baroe, zaman madjoe. kemenangan poela 2—0, diantara bebe- ngatakan poela: ,,Engkau sendirilah jang
Tentoe beringin poela kita, memadjoekan tapa orang pergi bersama-sama ke Kam- tidak pandai makan koeah. Lihat badjoeanak-anak kita kesekolah jang boleh naik poeng Aur, boeat melepaskan lelahnja moe soedah berloemoeran dengan koeah,"
ketangga zaman itoe, menoeroet kehidoe- dalam seboeah roemah seorang crani.
katanja.
Seorang diantaranja membawa sebocah
pan sekarang. Sebaik-baiknja kita menjeSipentjela laloe diam -kemaloean.
kolahkan anak-anak kita moelai dari H. auto ketempat itoe dan berhenti dimoeka
Sekarang meski Parada bersorak menga
I.S. Sebab sekolah itoe mendjadi tangga toemah. Jang poenja roemah ingin men- takan Adi seorang jang hendak berchianat
dan banjak dimintai orang sekarang. Dji- tjoba djadi soepir, laloe naik kedalam kepada bangsanja, dan iabersoekoersebab
ka kita bandingkan dengan
negeri jang auto serta pegang stuur.
sipengchianat itoe tidak djadi kerdja di
dingkan dengan

Banjak lagi tjela-tjela jang diboeat ala:
pat masoek kesana, berhoeboeng dengan
san
oleh pihak jang mendjadi anti gera- ketiadaan
'tempat.
bela nama ke—Timoerannja sangat lekan
Gandhi,
soepaja
terhalang,
tetapi
mah dan menjebabkan harapan tidak ada.
Berapa sedihnja hati kita memikirkan
Sebab itoelah tiap-tiap seorang bangsa, Gandhi dan pengikoet-pengikoetnja tentoe
taroehkan
sadja
kesamping.
itoe.
Apa lagi masa sekarang karena
ia tidak loepakan keadaan kedoedoekan
Djika
dipikir
dengan
sepintas
laloe,
anak2
kitajang
telah masoek sekolah sore
bangsanja dinegerinja, apakah soedah
disana,
chabarnja
tiada dapat ditempatkan
memang
boleh
djoega
dibenarkan
timbamendjadi darah daging kepadanja kebiaboeat
beladjar
pagi,
padaawal Cursusini
ngan
itoe,
tetapi
Gandhi
jang
merasa
saan Barat, hingga loepa kepada kemoekarena
ketiadaan
tempat.
Kalau tiap2 taberkewadjiban
menghidoepkan
roch
dan
liaan jang asli dari bangsanja
sendiri.
hoen
penolakan
itoe,
bertambah-tambah
semangat
kebangsaannja,
ia
pandang
seDjika disana soedah melekat koeat akan
kebiasaan Barat itoe, perloe sekali ia be- gala tjara dan sijsteem jang diimporteer sadja, tentoe -anak2 kita kotjar-katjir
soea- achirnja kans oentoek anak2 kita makin
Toesaha menanggalkan itoe, dengan meng dari sana itoe, seroepa dengan
jang hebat menghinggapi sempit. Sebab di-Tandjoeng Poera boekan
hidoepkan
kembali roeh-roeh dan
se- toe penjakit

wempamanja,

Maoe kemana anak-anak

gelijk aan

is

HARAHAP?!
PARADA
De Jelas ia z00 goed als
2

kan. Oentoek dimasoekkan ke E. Lagere
Collega kita di Oudemarkt soedah baSchool, ta' ada harapan sama sekali.
njak
sekali memboeka kolomannja
(“-maksoednja. 'Wonfdredactie: Bintang
perhatikan
sagnggo
K
i
Timoer,
ang
doeh di Brandan masa sekarang”
Negoro
betoel kehaoesan perkara onderwijs. On- jang kedoeanja dimasa ini oleh kebanjakan
toeboeh bangsa India, jang perloe sekali derwijs jang mendjadi bekal hidoep, on- pers Indonesiers dipandang pengchianat
mesti diboeangkan dari adat dan kebiasaan derwijs jang menoeroet kemaoean zaman bangsa.
anak
negeri India. Disanalah baroe anak sekarang.
Kita dari Moskeestraat
masih sedikit
Dahoeloe disini kitapoen telah mende- sekali tjampoer halnja oeroesan kedoea
India kelak merasa ada tanah airnja
sedjati,
ada kehidoepan sedjati ngar chabar akan didirikan Schakelschool. toean2 itoe, sebab kita rasa, tiap:tiap se'Chabar itoe soenggoeh menjenangkan kita Soeatoe teriakan, nanti baroe diketahoei
dari kebangsaannja.
dan mengharap moedah-moedahan lekas- hasilnja djika soedah dipersaksikan dengan
perboeatannja.
Pada kepala toelisan ini, kita pakai lah berdiri sekolah tersebnet.
Tetapi sampai sekarang poen kita beMemang, kalau diartikan dari boenji
soeatoe pertanjaan ,,bolehkah Gandhi

Djika diperhatikan benar-benar tiap-tiap Sebagaimana dalam pergerakannja jang pepatah orang kita, semestinjalah- leiders
gerakan jang dipimpin oleh poedjonggo- achir ini, ia bertindak kepada peroesahaan kita tidak loepa, soepaja bertindak keras
poedjonggo itoe, njatalah tjaranja tidak garam. Meski terpandang satoe peroesa- dalam haloean nrenoedjoe economie. Djika
bersesoeaian, karena keadaan kedoedoe- haan ketjil, tetapi besar sekali artinja da- dibandingkan dengan gerakan politiek,
kannja ditempat masing-masing tidak poela lam kalangan penghidoepan. Karena garam sekarang memang kita soedah sangat terseroepa. Gerakan jang dilakoekan oleh itoe boekannja hasil jang dibawa dari tjetjer djaoeh pada kalangan economie.
Sun Yat Sen di Tiongkok, njata tidak negeri asing kenegerinja. boekannja satoe Sjoekoerlah oleh andjoerannja studieclub

sampai hari ini hoeroe hara di India itoe

mma
aa
—
mma
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S
speciaal menerima moerid dari
Li
Amdal.
0 ear a
Berandan, tetapi dari sekeliling daerahnja
“—A
dan Pangkalansoesoe joempah kesana, h——rkaa

ke-H.I.S, Tetapi tempat boeat menerima
&
moerid makin Kekorrangan,

hoofdredactic") kepada saja.
Adi Negoro

ke I.

Tahoen

1348.

bertamba
Orang toea2 sianak makin
intellectuee-|
kabausche serta Javaansche
a
an
anak-anaknj
menjekolahk
oentoek
sedar
|
serahkan
sekali
perloe
lenblok saja rasa

pemimpin kita jang lagi bekerdja menoenja. Hal ini Gandhi tidak djoega keting- djoc kemerdekaan Indonesia.
galan dalam menoedjoekan pergerakannja.
Boeat tjalak-tjulak ganti asah, ba' kata

Hal itoe bergantoeng kepada letak kedogdoekan anak negerinja berhoebveng
dengan kaoem jang memerintahkan dianja
atau dengan lain perkataan bergantoeng

i-

n
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sih hidoep

mesin

auto.

Dengan begitoe auto
doer dengan tjepatnja
dinding moeka roemah
Yi “goa disitve, hingga

itoe teroes moenlaloe menoebroek
batoe seorang tehantjoer sebaha-

Sia daan faggorong pintoenja kedalam.

Bintang Timoer malahan akan bertambah
kekajaannja f 1000.-, tetapi orang banjak
sampai tjoekoep pengertian, bahwa dalam
hal ini Parada poenja rahasia, soedah se-”
makin terang. Kalau ada diantara kawan
roepanja j. soeka berboeat chianat kepada

persatocan bangsa Indonesia Parada akan
terima sadja. Sebab, djikalau tidak begitoe
maksoednja, mengapa Parada tidak tolak
voorstel Adi

dalam soeratnja itoe? Malah

Parada setoedjoei ?
Pengertian oemoem

sekarang, roepanja

berada dise- Adi

Seorang anak

Negoro dengan Parada Harahap,
belah dalam dinding itoe, oentoengiat, pesadah ikat perdjandjian akan bekerdja
dapat berlari dengan lekas kalau tidak bersama:sampu»boeat merobohkan persaka
tentoe anak itoe akan mendapat bahaja tocan Minangkabau aaA
Javaansche
is
hebat.
tellectueelen.
Satoe

peringatan

soepaja

orang

jang

beloem tahoe akan sesoeatoe pekerdjaan,

Tetapi

pengertian

ini baharoeta Make:

dapat pada pengakoean2 jang berlakoe
djinganlah mengerdjakan pekerdjaan itoe.
setjara rahasia antara kedoeanja, sedang
—0—
benar tidaknja itoe akan teroes melakoekan actie jang terkoctoek itoe, beloem
Hampir terdjadi bahaja darah.
terboekti, karena perdjandjian antara
Kemarin malam pendoedoek
Gang kedoeanja soedah petjah.
Boentoe, gempar karena mendengar perSekarang orang bertanja, apakah nanti
kelahian doea orang moeda pendoedoek actie jang demikian, sesoedahnja petjah
Bankastraat.
djandji itoe, masing2 akan teroeskan? ApaKedjadian ini kira-kira poekoel 11 kah masoeknja Adi di Pewarta Deli akan
lewat tengah malam, didalam seboeah
roemah. Roemah itoe ditempati oleh doea

orang moeda, bangsa Indonessier.

Pada

malam jang terseboet diatas dan pada
djam itoe djoega, sedang seorang dari
kedoeanja
tidoer, jang lainnja koetjarkatjir tengah malam itoe, dan didalam
jang sedemikian
ia telah mengindjak
kaki kawannja jang sedang tidoer.

meneroeskan niatannja jang soedah dima-:
djoekannja kepada Parada? Itoelah nanti

akan terboekti pada pekerdjaannja.
Tetapi bagi kebanjakan orang jang
soedah mendengar hal ini, kita merasa,"
bahwa kebanjakan soedah dalam kekoeatiran. Artinja sekalipoen Adi nanti dalam
kedoedoekannja berlagak pada lahirnja

dalam

journalistiek sebagai

nasionalist

Kawannja
terkedjoet
laloe 'dangoen, toelen, tentoe orang soedah didalam kebertanja apa sebab ia mengindjak kaki- koeatiran padanja, - Karena orang ' tahoe
nja itoe. Jang mengindjak mendjawab,
ia kehilangan sebocah gambar.
Disini
terdjadi pertjektjokan
moeloet dengan
hebatnja antara kedoca pemoeda, tengah

malam itoe, sampai herdak mempergoenakan

sendjata.

Pendoedoek

djadi

terkedjoet

poela,

mendengar pertengkaran ditengah malam,
semoca gempar
keloear meninggalkan
roemah laloe datang melerai perkelahian
itoe,

lidah itoe dapat
tidak bertoelang.

dipoetar-poetar

sebab

Begitoe djoega tentang halnja Parada,
sesoedah petjah complot dengan Adi Negoro, kita beloem
tahoe apa tetap ia
meneroeskan ontwerp ' programma dari

haloean mereka.
Lain-lain perkataan terhadap “kepada
Adi Negoro, - sebagaimana collega kita
soedah tjapkan

padanja

dengan

ian Elberfeld, bocat sementara
djangan kita sertai dahoeloe.

Brutus

biarl.h

F
Oeroesan kadi di Pematang Bandar.

lain, 5 ac pads

lis. Tora
pikir, beloem
Gnjanperloe|" Orang2

diterangkan disini

m

Seorang pembatja menoelis:
| 'Oeroesan agama jang dilakoekan oleh " nalihat
adoehan:
rg adoehan jang
tocan-toean kadi dibahagian negeri Ban- terdjadi Sl
di Bd.Ga
ta' ada po" dar itoe, sebagaimana soedah dichabarkan litie, publiek sangat chawatir kalau-kalau
» dalam S. D. jang keloear
dd, 20—5-30 kelak terdjadi pergadoehan jang mengeitoe, sesoenggoehnjaada soeatoe perkara rikan Pertikaian agama.
“
pengadosan seorang perempoean
jang
Pertikaian lebih tentang agamapoen
soedah berdjalan 3tahoen lamanja, beloew ada djoega di Bd. Tinggi, jaitoe pertidjoega mendapat kepoetoesan sampai se- kaian antara doea orang. oeroe agama
karang.
Tentang

oleh toean

hoekoem jang - dipoetoeskan
Kadi di Bandar, itoe memang ba-

tentang mengiitikadkan,
Allah Taala bersifat ichtiar jang kadim, jang seorang
mengatakan wadjib mengiitikadkan jang
demikian itoe (Allah Taala bersipat ichtiar jang kadim), sedang seorang mengatakan haroes, sehingga mendjadi pembi-

njak soedah jang mendjadikan koerang
sedap pada perasaan orang-orang jang
bersangkoetan, hingga hal ini oleh Toean
Negeri Bandar sendiri soedah madjoekan tjaraan djoega antara publiek di Bandar
voorstel kepada J.M. Radja van Siantar, Tinggi.
soepaja sikap-sikap kadi-kadi dikeradjaan
Ckabarnja pertikaian ini soedah didaBandar itoe dapat beroebah kedjalan jang lam pemeriksaan Hoofd. Kadli Pematang
benar menoeroet sepandjang
hoeckoem Siantar, tetapi sampai sekarang beloem
agama jang sebenar-benarnja. Tetapi sa- ketahoean djoega entah faham siapa jg.
jang, sehingga hari ini, voorstel Toean benar.
Negeri Bandar itoe beloem djoega tamSoepaja djangan tinggal
pertikaian
paknja berkenan.
djoega, baik benar kalau hal ini lekas
Lebih djaoeh dikabarkan, bahwa salah

dibereskan oleh jang berhak.

seorang kadi dikeradjaan Bandar, terkabar
ada memindjam oeang disalah satoe bank
Kesoesahan
air.
di-Pematang Siantar dengan memakai
Selama moesim kemarau ini di Bandar
“ renten (boenga). Kalau benar hal ini, ten- Tinggi: scgala perigi (soemoer) hampir
"'toe perboeatan kadi itoe sangat tidak kering belaka, sehingga publiek banjak
baiknja oentoek mendjadi tjontoh kepada jang kekoerangan air, air mineem dan
anak negeri jang beragama Islam disana. air mandi. Di Bandar Tinggi betoel ada
Seharoesnja tiap2 seorang kadi itoe, doea soengai mengalir, tapi satoepoen
haroes mendjadi soeloeh kepada pendoe- tidak dapat dipergoenakan airnja, sebab
doek tentang kemaoean agama.
kedoeanja airnja boesoek dan kotor oleh
Selembar dari S. Deli jang memoeat kotoran nenas dari keboen H.V.A. jang
kabar ini, minta dikirimkan kepada toean dihoeloenja.
,
Controleur Simeloengoen. Terima kasih
Djangankan minoeman, memandikannja
toean Hooffdredacteur. (Permintaan toean poen ta" sampai himat. Soedah lama tersoedah dibenarkan. Red.).
betik chabar bahwa di Bandar Tinggi
—0—
akan diadakan pemerintah sebocah soeDjalan roesak, perhoeboengan,
moer boor soepaja pendoedoek djangan
terhalang.
kesoesahan amat apabila moesim kemaWnd. Gowverneur Atjeh memberi tahoe- rau. Tetapi sampai hari ini masih beloem
kan kepada wnd, Gouverneur disini, bah- djoega djadi.
—0—
wa djalan antara 30 K.M. mendjalang
Koetaradja mendapat keroesakan. Perhoe»KEBENARAN" akan terbit.
boengan terhalang 24 djam. Dima'loemkan Kita dengar kabar dipeloearan, bahwa moe
dengan opsil, perhoeboengan itoe sedjak lai boelan dihadap ini, dikota'ini akan terbit
dari tanggal 2 Juni dihadap ini poekoel 6 poela satoe soerat kabar baroe, jang akan
pagi dapat diboeka kembali.
diberi nama , KEBENARAN", atas pim—o—
pinan toean-toean

M.

iljas dan L.K. Chie.

Membetoelkan kesalahan.
Boeat sementara akan dikeloearkan 3
Didalam roeangan Sinar Deli, jang ter- kali seminggoe.
bit kemarin, pada koloman telegram NeKabarnja akan ditjitak pada salah satoe
geri Belanda, terdapat kesalahan sebagai Drukkerij Eropah dikota ini.
berikoet:
Telah diterima rantjangan oendang-oen-

dang jang dimasoekkan tentang concessie,
pada Bataafsche lima belas boelan, dan
pada Koloniale 6 boelan enz.
Sebetoelnja sebagai berikoet:
Telah diterima rantjangan oendang-oen-

Lahirnja s.k. ini, bererti tabahnja soea-

ra ramai goena membitjarakan

kepenti-

ngan oemoem. Tetapi memperhatikan

se-

karang dikota ini soedah ada 3 boeah
soerat kabar harian Indonesier, danseboeah soerat kabar Tionghoa—Melajoe,

kita

dang jang dimasoekkan tentang concessie rasa soerat Noord Soematera soedah mep?da Bataafsche lima belas boeah, dan madai, entah soedah boleh dikatakan terpada Koloniale enam boeah enz.
laloe banjak.

engan

Bandar Tinggi.
Sir menoelis:

Politie
ditiadakan?
Perloediadakankembali.

Kita boekan
tjemboeroe, kita boekan
takoet dapat saingan, tjozma kita chawa| tir kalau-kaiau toean-toean jang bergerak
menerbitkan soerat kabar itoe terdjadi

sebagai kata Pewarta Deli dengan ,,gembar-gembor“ mengelozarkan soerat kabar,
jang

achirnja mati poetjoek.

Hj—
Tidak diizinkan lagi berdansa.
Leerling verpleegster didjaga.
loe politie oentoek Bd. Tinggi, penoelis
Baroe2 ini beberapa orang gadis leerling
tidak tahoe.
verpleegster di Vrouwen Hospitaal dikota
Tetapi penoelis berpendapatan bahwa ini, roepannja dapat panggilan kedalam
oentoek Bd. Tinggi
perloe ada politie, soeatoe tempat perpestaan diroemah sesebab :
2
orang Belanda Indo, di Kampoeng Djati
Barangkali
diantara pembatja soedah Oeloe.
ada djoega jang mengetahoei, beloemseOleh karena nona-nona Indonesiers leerBeberapa hari jang laloe, politie di Bd.
Tinggi soedah ditiadakan.
Entah karena ada halnja atau entahkarena pemerintah berpendapatan tiadaper-

lang beberapa lama (selagi adapolitie) te- ling verpleegsters itoe roepanja — toeroet
lah terdjadi satoe pemboenoehan atas diri
berdansa-dansa disana, beberapa orang

seorang
Tiorighoa, toekang dobi di Bd.
Tinggi jang mana sampai Sekarangpoen
pemboenoehnja
beloem
djoega dapat
ditangkap.
Lain dari pada itoe, selakanlah pemba-

tja teroeskan membatja apa j. tertoelis be-

pemoeda Indonesiers jang melihat dari djalan, mengedjeki mereka.
Oleh seorang pemoeda Belanda
Ind)
jang toeroet mengepit-ngepit.nong
Indonesiers(? )itoe, mendjadi-narah sangat,

rikoet, sesoedah Bd. Tinggi ketiadaan poli- laloe datang meneegjar kedjalan besar.
Diantara pemoeda Indonesicr itoe, ada
tie.
1
jang
berani mempertahankan kehormaPada tanggal 15 Mei 1930 berbetoelan
tannja. Ia boekan
lari, tetapi ia menenhari pekan di Bd. Tinggi, telah terdjadi tang, hingga timboel perkelahian. Achirperkelahian antara doea orang Indonesier nja Sampai kepada jang berwadjib.
jerasal dari Sumatra Barat, sehingga seorang diantaranja,

telah patah doea boeah

giginja ditindjoe oleh lawannja.

Waktoe

perkelahian ini terdjadi, orang sangat
mengharapkan pertolongan politie, sebab
takoet dipekan
itoe mendjadi roesoeh.

DARI PERGAOELAN.

pemerintah

akan

kan) politie,

dah ditetapkan oleh pemerintah beberapa
tahoen

telah

fiwat,

bahwa

sekali-kali

tidak boleh orang disana berladang koerang 50M. dari pinggir soengai.
Apa sebab selaloe terdjadi pelanggaran
ra'jat pada peratoeran itoe?
Menoeroet doegaan kita ta 'lain sebabnja, karena penghoelganja koerang memperhatikan larangan itoe, artinja setiap-tiap
hendak

berladang,

penghoeloe

biarkan

sadja sesoeka mereka. Jang telah soedah2.
itoe, mereka

terhoekoem

lantaran Bosch-

wachter jang 'menangkap, apalagi terkadang soedah sempei 1 atau 2 th. mereka
soedah berladang pada tanah jang terlarang, dengan tevada mendapat tegoran
dari pihak penghoeloenja.

Kita sendiri pernah mendengar perkataan dari orang siterdakwa pada pelanggaran terseboet, jang ia berladang dipinggir soengai,. ialah dengan setahoe 'dari
penhoeloenja,
.

schingga

meninggalkan

pako2

tanaman-

nja jang soedah hampir memberi penghasilan padanja dan menanggoeng beberapa keroegian jang lain.

Pegawai

Negeri.

Pandhuis dients.

Ditarik kembali keangkatannja mendjadi
Beheerder 3dekl. di Manggar (Billiton)
onderbeheerder 2dekl. Mas Natadiredja
dari Indramnjoe.
Dilepas dari pekerdjaannja sebagai tw.
beambtelichter di Idi (Atjeh), Abdoel

Madjid.

Dipindahkan dari Koetaradja

Meulo (Atjeh),

tw. schatter

ke Lam
Moehamad

kita dalam perkara

ja, ada lagi jang

tara itoe Perkara Politiek“
Minister itoe, berkata seteroesnja, bahterhoede G.A.H. didalam zeneuwachtig, wa ia hendak membela penghidoepan maketjoeali centerhalf Witmer.
noesia, oleh sebab itoe katanja, ia akan
Bermain kelihatan lemas—tapi toch keras mengikoet advies persidangan Radio berdan satoe-satoe kali datang serangan di hoeboeng dengan djoemlah-djoemla jang
doel Intern. dan terdjadinja scrimmage ketjil: 80 procent jang ketinggalan h dibehebat, soedah membikin keeper Kamaroedin rikan kepada empat persekoetoean dan
djadi goegoep
oentoeng sadja membiarkan memakai djoemlah itoe detidak meroegikan.
ngan sepandai-pandainja.
Sipembitjara mengatakan bahwa baDemikianlah, sampai pauze permainan
berimbang—sedang stand masih nomer njak orang jang tidak setoedjoe dengan
pendjagaan

Starling. Hampir semoea ach-

katja matja (0—0.)

inister tida
Pada 2e Ronde, Intern. roepanja soedah "Miniser
ti k berm
rmalaksoed akan memoendjoek taktiek jg. loear biasa dan per- boeat kebanggaan, akan tetapi hendak
mainan selaloe diatas (koppen): ,,menje- berlakoe setjara adil.
Minister sedia akan beroesaha tentang
rang” tjara U rgruye dilakoekan dan
dari kiri kanan tjoekoep dapat bantoean meloeaskan waktoe pengiriman.
Hari ini diteroeskan vergadering itoe.
hingga G.A.Head sangat kepajahan, begitoelah Soemadi dari kiri dapat satoe kans

nganga stand djadi 2—0

boeat

Intern.

Telefoon Radio dengan kapal-kapal ,Zeeland”,

Den

Haag,

27 Mei. Kemarin sore telah

dilakoekan pertjobaan Radio dengan memberikan hasil jang baik, dari Den H
Vlissingen,

— Amsterdam,

Leeuwarden,

@,s.t. dengan kapal ,,Prinses Juliana“
kepoenjaan Kongsi ,Zeeland”, Hari ini
pertjobaan itoe diteroeskan.
Peperangan Chemis dan Bactriologisch,

Nederland
dan
erdamaian.
Den Haag, 27
Mei. Tweede Kamer
telah mensahkan, perdamaian Volkenbond
dengan tidak lebih dahoeloe mengoendi
soeara, tentang oeroesan Chemisch dan
bactriologisch. Regeering dengan mendjalankan atoeran, tag
perdamaian

itoe, seso

Djalannja bal kembali sama koeat, satoe2 dimadjoe edah melihat pertanjaan jang telah
kan kebeberapa negeri aa dikali voorhoede G.A.H. bikin penjera- teek
end, maka pensahan itoe dilakoekan
ngan seroe, sehingga di bagian doel Inter, 54 soeara lawan 23
soeara. Bahwa pepeselaloe terdjadi pergoeloetan jg. seakan rangan Chemisch
itoe
ditetapkan, tetapi
akan membahajakan gool: tapi tidak membactriologi dihapoeskan.
bawa hatsil, meski bokstel Intern kelihaJang tidak setoedjoe dengan kepoetoetan soedah ,,bermain goeloet“.
san ialah Socialisten Vr. Democraten,
Nafsoe G,A.H. boeat teboes kekala- Communisten dan
toean Floris Vos.
hannja roepanja semangkin keras, begitoeMendapat barang-barang zaman poerbakala.
lah satoe tempo di moeka lat gool terdjaidapati toekang
di scrimmage hebat keeper Kamaroedin
Break
opnikandi Breskena,
hing3 langkah
Soedah larikan bal sampa
i
reskens,
ei.
ng-toekang
ga refree njatakan straf-schop. Go A Head nangkap ikan,
telah menda
tengkorak
lantas ambil, tapi Intern masih nasip baik dan tandoek
roesa, jang melekat dipantjingdan tidak berhasil.
nja tatkala ia tarik dari dalam laoet. TengterbeDemikianlah sampai matahari
tetap seperti

stand

nam,

diatas Intern.

korak itoe tengkorak

bison pocus,

pada

zaman poerbaka
dan tandoek roesa itoe
Saleh.
boleh bergirang walau ta'ada harapan ...! ialah dari seek la,
roesa
or
jang sangat besar.
idem idem ke Meureudoe (Atjeh), tw.
Sekalia
nnja
terdapat
pada
zaman tertiair
schatter Seuman.
idem Palembang ke Muntok (Banka),
Perhoeboengan kaoem
intellect Belgie denggan
ee
schatter Mansoer glr. Soetan Toenamil.
idem Medan ke idem, tw. beambte
Den Haag, 27 Mei. Telah diangkat pada:
Moehamad Djoedin glr. Baginda Labih.
bahagian Nederland dari Commissie techidem Telokbetoeng k8 Soengsiliat (Bannisch jang tetap, boeat perhu
Aneta Radio.
ka), schatter Abas gir. Datoek Radjo
kaoem
terpeladjar antara Belgie dengan
Pemboenoeh seorang Assistent diperiksa.
Batoeah.
Nederla
nd
mendjadi
Voorzitter
mr. Jl.
Bodjonegoro, 28 Mei. Doea orang Inidem Moearaaman (Benkoelen) ke PangLinburg, dan leden hoogleeraren: Barge,
donesier,
seorang
bernama
Kartojono
jang
kal Pinang (Banka), schatter Titoes Silainnja Sabar, dari Toeban, dihoekoem Schrijnen, Roland, Holst, dan ahli Inmandjoentak.
dustrie
idem Soegeirampah (S.O.K.)ke Tan- 15 tahoen seorang, dan jang lainnja 20 diangkat C.T. Stork. Djadi Secretaris telah
referendaris dari Departedjoeng Pandan (Billiton), schatter Osman. tahoen. Kedoea orang ini disalahkan telah meut wan Smidt
Onderwijs,
memboenoeh
seorang
Assistent
dari
peridem Pajakoemboeh (S.W.K.) ke MangPenjakit perempoean pada anak kapal.
dengan djalan
gar (Billiton), schatter Bonifacius Tam- tanaman Njati Locallo,
Den haag, 27 Mei, Telah
dimasoekkan
mengiriai
Assistent
itoe
pada
11
Februari.
boenan.
tentjana oendang-oendang boeat disahkan,
Hozkoeman
dipotong
selama
kedoeanja
idem Terandan (Padang) ke idem, tw.
dari hal peremboekan Nederland di Brusd'dalam tahanan.
beambtelichter Soetan Mnehamad Djas.
sel dd. 1 December 1924 boeat memperidem idem ke Gantoeng (Billiton), schatPersekoetoean ahli-ahli memboeat kapal.
bintjangkan tentang anak bocah
dari
ter Titoes Japarlindozngan.
Batavia 28 Mei. Persekoetoean ahli- kapal perniagaan, soepaja
djaoeh
dari
peidem Kepahiang (Benkoelen) ke idm, tw. ahli memboeat kapal telah memoetoeskan njakit perempoean.
beambtelichter Adab glr Soetarn Malano. didalam vergadering jang "ilakoekan keidem Padang Pandjang (S.W.K.) ke Koe- marin doeloe, akan mengirimkan telegram Harta-harta jang masih terpendam di Zaan.
Zaandam, 27 Mei. Jang ketiga dari
taradja, schatter Mohamad Katib.
kepada Bestuur K.P.M. di Amsterdam,
orang
jang
terang pemandangan" itoe,
idem Bindje: (S.O.K.) ke Kepahiang (Ben- memintak soepaja didalam vergadering aantelah
meramal
kan,
bahwa seboeah peti
koelen),-tw. beambte Mohamad Joesoef. deelhouders jang bakal diadakan dibitjabesi
masih
ada
terpend
am. Penggalian
Aden
Medan ke Arnhemia (S.O.K.), be- takan tentang keoentoengan
tantieme
ambte Djingkat Ginting.
iang bakal dipoelangkan dalam tahoen dilakoekan kedapatan sebagai jang diraDiangkat mendjadi tw. schatter di Pa- 1925—26, dibajar kepada jang poenja hak. malkan oleh orang itoe jaitoe didalam
tanah telah kedapatan seboeah peti besi
jakoemboeh, kassier Abdoelkarim gelar
Ketoelaran penjakit pest dari Amoy.
jang
kosong, selain dari seboeah antingSoetan Piliang dari sitoe djoega.
Batavia, 28 Mei. Penjakit pest jang anting. Separoehnja merijangka, bahwa
idem djadi idem di Palembang, Mo- asalnja dari Amoy, kemarin telah habis.
pendapatan itoe ada diboeat-boeat.
hamad Sail, tadinja kassier disitoe djoega.

Chabar Kawat.

(doeloe kala sekali).

"

INDONESIA.

idem djadi idem di Terandam, Samah
gelar Kari Moedo, idem idem.

idem

djadi idem di Fort de Kock, Ha-

mid galar Bagindo, idem idem.
idem

SPORT.
Competitie

1 steklas.

Internationaal mentjoekoer Go Ahead.
Kemarin

sore,

dipadang

Hakkastraat

diperdjoedngkan antara Internationaal

dengan Go Ahead,

petitie le kl. jang

jaitoe boeat Com-

berkesoedahan

2—0

boeat keoentoengan Intern.
Intern. mempoenjai spelers dari Langsa.Centerhaf Ramli hari ini bermain
Bhiepday sekali dan bagian voorhoede
liftwing

Gouverneur Generaal ke Tjipanas.

Buitenzorg, 28 Mei. Kemarin Gouverneur
Generaal telah berangkat ke Tjipanas
boeat 4 minggoe.

Prof. Huizinga datang ke Indonesia.

Soemadi sesoedah pauze kasih

Perkara oeroesan oeang dari K.L.M.

Den

Haag, 27 Mei. Voorstel oendang-

oendang jang telah dikirimkan, berhoeboeng dengan subsidie boeat penerbangan,
telah diperkenankan.
Penerbangan
itoe

Leiden 27 Mei. Prof. Huizinga menerima mendapat 60 ct. boeat satoe ton kilomeoendangan dari Perkoempoelan Indische ter, dengan pemberian pertengahan dari
Kunstkring, boeat mengadakan pedato 1.700.000 ton kilometer. Pemberian itoe
didalam

beberapa

antara Kersmis

NEDERLAND.
Pertanjaan

tempat

dan Paschen.

djadi tw. kassier di Soengeiram-

pah, Boemi Simrtoepang, tadinja tw. beambtelichter di Karimoen (Riouw).

lihat hoekschapnja jang terkenal dan satoe val diantara itoe kemenangan ada dari
moezik, sepakan ini Candidaat Bondspeler jang

masa ini soedah binasa, diroesakkan

poenja serangan atjap kali membahajakan

zonder minta bantoean, bal ia bawa
sefdiri dengan satoe longshot djala StaerPerkataan orang
&#' memang kita per- ling bergojang.... stand moelai 1—0
tjajai sebab ta” moengkin diakal, seorang oentoek Teten
»Kkedjengkelan“ tjandoe bola selama ini
ra'jat memboeka.
perladangan dikampoengnja masing2 sampai 1 atau 2 th. sama Inter. kelihatan djadi kegirangan"lamanja dengan ta' setahoe penghoeloenja. Soemadi dipoedji sampai ke awan - sorak
Kalau memang peratoeran ini masih moelai bertaloe-taloe! Tanda sijmpathie.
berlakoe haraplah soepaja penghoeloe2
Dengan itoe sorak roepanja Intern. kekp. disini mendjaga ra'jat2nja djangan
sampai memboeat perladangarf dipinggir girangannja naik 12 graad -semoea invalsoengei soepaja mereka terpelihara dari lersnja oendjoek samenspel fair-Ramli kakesalahan, karena hal ini menjoesahkan si lihat keadplaijnja, begitoelah dalam
bagi raj'at sebab selain mendapat denda -1 menit sadja hembali'goal Go A Head
terpaksa djoega mesti mendapat oesiran kebotjoran- Koffie dan Volke sama .ter-

sijmphatiek. Ladi min sajap kanan beoleh pemoeda-pemoeda terpeladjar jang loem boleh dipoedji begitoe tinggi-boleh
(ditempat- beladjar Ba
na
dan
meloe- djadi veld Medan masih kakoe baginja. Jang
pakan ,ke—Timoer an",
lain,sebagai biasa,

memboektikan bahwa

di Bi. Tinggi perloe diadakan

Kesenian
pada

Na

'oe

ey

idem djadi idem di Padang Pandjang,
Habib
gelar Sidi, idem-idem.
Betapa
achirnja pertempoeran ini diidem
djadi idem
di Soengeirampah,
oeroes, kita beloem dengar kabarnja.
Tetapi sekarang dapat kita kabarkan, Hamzah, idem idem.
idem djadi idem Telokbetoeng, Saman,
bahwa konon segala gadis-gadis moerid
idem
idem.
verpleegster itoe soedah
dilarang tidak
idem
djadi idem di Moearaaman, Bais
boleh pergi lagi keloear-kelocar mengoendjoengi perdjamoean pesta boeat berdan- idem idem.

Tetapi karena politie ta' ada, perkelahian
itoe dapat djoega dilerai orang banjak,
sa-dansa, sedang kepada seorang pegawai
sehingga berachir begitoe sadja.
diroemah
sakit itoe diperingatkan soeItoe beloem tjoekoep.
paja
tidak
lagi
membawa gadis-gadis itoe
Sewaktoe penoelis berdjalan-djalan pada
soeatoe malam (24—25 Mei 1930), penoelis keloear dengan semaoe-maoenja.—
—0—
ada disalah satoe kedai kopi di Bd. Tinggi.
Ketoprak bangsawan Djawa.
Ketika penoelis hampiri keriboeatan
itoe, penoelis lihat seorang
Indonesier
Goena penjantoeni veg. Boedi Oetomo
dengan doea orang Tionghoa sedang ber- Medan, besok malam tanggal 31 Mei samtindjoe, seorang diantara Tionghoa ito pai tanggal 3 Mei, akan diboeat pertoendjoekan Ketoprak dalam panggoeng Oriensampai bengkak-bengkak moekanja,
etika jang seorang hendak memoekoel tal Bioscoop di Poeloe Brayan.
si Indonesier dengan bangkoe jang ada
Pendapatan dari pertoendjoekan ini akan
disitoe, si Indonesierpoen lari keloear diserahkan kepada verg. Boedi Oetomo
sambil memanggil orang Tionghoa itoe, Medan. Moelai bermain poekoel 8 betoel,
tetapi orang Tionghoa itoe ta' maoe keToean-toean jang dermawan tentoe
loear, sebab itoe perkelahian sampai ditidak akan ketinggalan dari tontonan ini.
Sitoe sadja.
sg sekiranja orang Tionghoa itoe
datang keloear, tentoe akan
jadikan
keriboetan jang lebih hebat ..
Penoelis pikir, itoepoen telah tjoekoeplah doeloe bagi pembatja ataupoen pihak

mainnja Van 2
Minister Reymer, berseroe
la
goolgetter jang - porpulair laloei, Serap toe) kang gambaa”
. “Sebab koerang 50M. dari
ar : ,,Itveian voorhoede begitoe tidak ameniel
1
| spinggir soengai.
Minister Reymer berkata, bahwa fa
Kerapatan Balei P. Bandar - soedah twalau de Visser tjoekoep pimpin temam2nja.
selaloe mem- haroes membagi wal.toc-waktoe
atjapkali mendjatochkan koekoeman den- Sedang sajap kiri kanan tidak
man jang adil boeat persekoetocanpengida “pada 'siapa2 rajat jang berladang beri bantoean jang betoel.
Sedari bermoela, selaloe doel G.A.H. riman.
koerang '50 M. dari pinggir soengai.
Totan Marchant (V, D.) berkata dian“Peratoeran larangan ini memang soe- terkoeroeng, sehingga triobeimen Intern,
Ha

di Indonesia

ROEPA? KABAR.
(Aneta-Radio)

Boon tentang pembahagian
waktoe

ialah separoh dari subsidie jang diberikan
diloear negeri.
rr

mengirim.

Perdialanan ke Lakehurst dioendoerkan.

Pernambuco, 27 Mei. (Aneta Reuter).
Berangkatnja Graff Zeppelin ke-Lakehurst

Den Haag, 27 Mei. Semasa protest telah dioendoerkan sampai malam kemis.
dari pendengar Radio A. V. R.O., kepa- Sebabnja
ialah karena pengisian, asap
da Minister Reymer mendjadi-djadi, dan kedalam
balloon itoe, dapat
djoega kepada Seri Ratoe, toean Boon dengan lambat sekali.
di-Havana
kemarin sore, telah memboeat pertanjaan hanja sebentar sadja.
ngan ini
satoe bahagian penerban gan paling berat,
peri hal jang ditoenggoenja.
Penghabisan ia memadjoekon sembilan oleh sebab itoe didalam penerbangan ini
pertanjaan sebagai berikoet:
diadakan pendjagaan jang lebih tjoekoep.
Apa Minister menjangka, telah didiriBeberapa keroesakan, pada
kan pengiriman Radio tjara nasional.
belakang telah diperbaiki.
Apa sebah Minister tidak soedi memKekoeatiran doenia midjak.
berikan
advies
didalam persidangan
New York, 27 Mei. (Aneta Reuter).
dio?
Kongsi minjak Standard Oil Export CorBagaimana Minister berlakoe boeat poratien membesarkan kapitaalnja, oentoek
keperloean oemoem?
berkongsi dengan Anglo American Oil:
Apa
Minister menganggap, bahwa
mpany.
.
Maksged
waktoe pengiriman dengan djalan memaitoe didjalankan dengai, mekai golf 1071 “meter, atau tjara GleichSet
aandegl, bahwa sewellen disoekai ?
lembar aandeel standard oik
5
Orang-orang jang hadir didalam baha- procent oentoengnja, dan harga dari
gian dalam dari astana itoe sangatingin 5 lembar, -setimbang dengan '/, aandeelen
mengetahoei,
dari Anglo American,

Chabar Dagang

»
»
@
?
?
»
|

Wisselkoersen.
Nederlandsch Indische
Handelsbank. N.V.
Medan,

TT.

200000 BITAMAKASADNTADT
64 4400

Kebaikannja anggoer obat tjap , BENDERA"
darah tidak betoel. Sebab mendengar
voorstel dari seorang sahabat saja,
lantas saja beli beberapa botol anggoer obat
tjap
BENDERA"
keloearannja dari firma BAN YIAK
& Co. Spoorst. 24. Beloem beberapa

100. /g

Zicht

99.

T.T. Londen
Zicht Londen

12.10
12.07. ,

T.T.
Zicht
T.T,

11.37,
11.35.
249.

Australie
Australie
Amerika

Zicht Amerika

hari

248. Ya

Japan

123.5

sediakala.

123.1/3
140.4
90.3
82.4
75.

toerkan

Shanghai

107

Zicht

Manila

184.1,

»
T.T.
Zicht
T.T,

Belgit (per Belga)
Frankrijk
Frankrijk
Duitschland

Zicht
»

59.

Italig

13./3

»

Zwitserland

48.»

#

Kopenhagen

”

Stockholm

67.
67."

1930, poekoel

Baroe

boeka

Telefoon

No.

soetera
biasa
model

80'/,
1401

TOKO
L. H.

dan
dan

segala

roepa

Moelai

tjita

Europa

Pertoendjoekan

mengadjar keperloean-keperloean djaman
sekarang lekas dan hasilnja menjenangkan.
Sekarang ada:

Fox,

"

TYPEMACHINE:
Cusrus 6 boelan
BOEKHOUDING:
idem
(diadjar dalam bahasa Melajoe)
ENGELSCH: Goeroenja Bocmipoetera F.M.S. jang biasa mengadjar.

njonja-njonja

tanja
diatas

penonton
Side

Swee

dapat

Up,

O. De

11

OP

wang besar, namanja:

» BATAVIASCHE KINDERZIEKENHUIS”
Besarnja f 2000.000.—
Prijs- prijs diatoer
sebagaimana biasa.
Tariknja sebegitoe lekas lot-lot
terdjoeal habis.

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

lot terseboet,

kepada:

M.K. KASIMAN
» Batikhandel
& Lotendebitant,

n Djaparis 197

Medan.

berdiri moelai 1888 — 1930.
Selamanja menjediakan sepatoe-sepatoe
jang soedah siap dan menerima tempahan.
Segala

matjan

potongon

jang

terbikin

J

dari koelit Buropa kita bisa terima.
Dan

menerima

pesanan dari locar kota.

37

an

Ga
Gn

-UP
Brown

& Henderson.

CHARLES

FARREL,

Frank Richardson,
dari Seymor Felix.

dengar

dan liat: Charles Farrel dan Janet Coynor menja.
the time, III find the place, Sunny

Lightner

1

14 bagian

TIDAK
BER-AOESAN LAGI

14 bagian

MMI Tocan

hendak

SAROENG

Hanja

membeli SAROENG

SAMARINDA

dapat

A

dan

BOEGIS

KESEGARAN

JANG

G.

lantas ambil.

BOORHAN

IPEPERMENT

TOKO SAROENG TENOENAN ASLI
Passarstraat 79—81
MAKASSAR
Post Box 72.
poenja saroeng ditanggoeng
sendiri dan

sepenoehnja

tocan

saroeng jang

atau

seperti:

.

PEPERMENT

hitam, copy,

blauw,

f-20.-

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

oemoe, hidjau,

no.

Terdjoeal diantero toko

1: A f 10.- f 15.-

21.50 dan f 35.—

provisien
perkodi

f

180.-

f 200.-

H. K.

df 4.- f 10.- f

Saroeng

Boegis,

15.- f 20- dan f 35.-

MULFORD

TOKO

4

AUW

boeat djoeal lagi: Roepanja hitam atau oemoe,

perkodi: f 65.- f 170.- f 200.- f250.-

ternama.

Weltevreden
Soerabaja

Deli

Langganan SETIA harga dan pembajaran boleh berdamai

PIT

|

lem—cuo-r

YORK.

N. O. I.:

SENG-MEDAN

Bykantooren :

f 400.- dan f 600.-

Kita menoenggoe pesanan pertjobaan jang lekas dan diminta
tocan-tocan toeliskan dengan menoeroet harga jang terseboet di SIN.

& COMPANY -NEW

Alleenvertegenw:

Saroeng Boegis pakaian Adat orang Sumatra .Roepanja hitamvdan
oemoe,:

jang

en dranken

Terbikin oleh :

Boeat didjoeal lagi:
1:

100

Chocolade.

dari soetera Shanghai

Saroeng seperti diatas djoega no.
f 250- f 300.- f 500.- danf 600.-

,,MULFORD”

TERTANGGOENG

Harga boeat pakain :

Samarinda

toean, selamanja dida-

“lam perasaan seger.

gandaria, chocolade, poetih dan lain-lain.
Saroen

kesenangan bagi hantjoeran makanan.- Se-

poen membikin moeloet

lainnja,

barang jang toelen.

Tjoraknja teratoer dengan pantas dan memaniskan pada pemandangan, mmmoeroet kesoekaan didjaman sekarang5 kleurnja
roepa

,MULFORD"

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

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

bermatjam

BAROE

bisa terdapat didalam pekerdjaan kantoor atau didalam perdjalanan, kaloe orang

TOELEN.

pada:

V.
Kita

dan soeatoe

jang toelen ?! IM

Menoenggoe

Lotery

Medan.

Its Great to Neeked dan banjak lagi lain-lain lagoe jang paling

ditenoen

Lotery Baroe & Lotnja soedah sedia!

Tel. 663

main Jazz, Piano, Viool, Saxaphoon Trompet dan Lain-lain.

No. 15
Medan.
hormat

—

Satoe Nona bernjanji berpakean Matroos dan satoe Party Muziek jang
Djempolan: menoendjoekkan dan kasi dengar pada penonton bagaimana,

MEDAN

dengan

No. 79

loear biasa:

Sylva,

GAYNOR,

Winnie

Cheong

Tepekongstraat
telefoon 1548

oleh

Ga

baroe, sangat merdoe dan menjenangkan sekalian penonton.
Didahoeloei oleh satoe film bitjrara :

GohKims Co.

Dan bisa beli banjak
atau sedikit pada kedei
.

terkarang

Ga

,NO TJIANG SENG"
Kesawan

seteroesnja.

SIDE

Warenhuis

Ga
Ga
TOEKANG SEPATOE

bermatjam

Dancing & Musical Comedy.

njikan: Im dreamer, arent we all? You

TEMBAGA

Membikin dan sedia bermatjammatjam barang dari tembaga seperti talam, priok, lampoe dan
pot boenga. Djoega bisa bikin
segala: barang dari tembaga imenoeroet
model
jang disoekai
orang jang pesan asal sahadja
ada tjonto atau gambar:

baroe

menjenangkan

Satoe film bitjara jang pertama kali dimainkan oleh ini Acteurs jang terkenal. Satoe tjerita jang amat bagoes serta menarik hati. Selain dari itoe

5.

Julianastraat 99
—

Singing,

Sharon Lynn, El Brendel,
Majorie White dan Dances

3

TOEKANG

All

Dimainkan oleh: — JANET

seboelan, beladjar 3 kali 1 Minggoe.
moelai 6 — 9 malam.

jang

'30. Kemis, dan

jang amat besar dan

SUNNY

Njanjian

Systeem
kita semoeanja
praktisch,
djamin lekas pandai. Trcesa dipoedji lagi,
kerna soeda ferkenal Pembajaran f 5.—
lebih djaoe boleh
jang
terseboet

Special,

29 Mei

pakai

L

dari Benang Sering

dengan Rembours boleh dikirimkan.

Ini Malam

Selakan
tentoe

orang

sekarang”

Medan's

Ditanggoeng barang bagoes harga melawan.

Sei: Rengas Medan

?
»
»
»
»
»
?

Hindoestraat No. 25

soetera berwarna, Tasch
pakai boenga-boenga.
Pesanan

di soekai

Zaman

MAHTANI

m-» DELI-BIOSCO
TAN'S COMMERCIAL CLASS

keterangan
pada
tempat

banjak

BOMBAY

MEDAN
aa

578

gaboes,

Advertentie.

Frederik Hendrikstraat

jang modern

menga-

isteri

laki

merk

firma jang terseboet dan saja

Persediain besar dari bermatjam roepa Kaplampoe dari
Soetera, Kemedja soetera-, selimoet roepa-roepa, Pajoeng-pajoeng
soetera dan kertas, Selendang soetera, Beloedroe, soetera djaoese,

110
87

Amoy
Straits

kasi pada

Eigenaar:

12.—

Shanghai
Hong Kong

terima

saja

itoe

kerena

Oleh
banjak

Itoelah

dari djas Hoedjan

?
?
»
O.B. ALIE.
?
»
»
» 000400 SonannnnAAAAH 44 6004

Chung Hwa Bank.
29 Mei

itoe anggoer,

peringatkan pada toean-toean, kalau sepertinja isteri toean bersalin atau mendapat lain-lain penjakit dalam badan, sebeloemnja
dapat kesoesahag lebih baik toean sediakan doeloe anggoer obat
tjap BENDERA
jang terseboet,“sebab selainnja membaikkan
djalannja darah djoega membagoeskan seri moeka serta membangoenkan nafsoe makan.”

35.
10.
10.
59.73

»

saja minoem

betoel semoea darah kotor lantas keloear: tidak berapa lama lantas perasaannja segar kembali sebagaimana

Zicht Japan
T.T. Singapore
»
Britsch Indig
&
Hongkong
P
Amoy

»

isteri

Oo,

100

T.T.

Falcon Weatherproof?

»Waktoe isteri saja bersalin (beranak),
ada sedikit kesoesahan, kerena djalan

30 Mei 1930.

Amsterdam

0
?
bd
@
@

Telf.
»

67

132B.
2572N.

1

.|————-a

3 Baba

omong

kosong,

dan

000000000000000006

boleh tjoba bikin pakean sama
Ini adres jang soedah terkenal:

ABDUL

WAHID

Kleermaker

Balistraat No. 6.

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

Ditanggoeng
potongannja

bagoes serta pas
menoeroet

dan kemaoean

model

orang zaman se-

karang dan sedia kain-kain.
Diloear kota Medankita bisa
kirim dengan rembours.
dengan

hormat.

» 8

Menoenggoe

000000040000

O060000000000000000000

000000000000000

Maoe gaja?
Maoe tjantik?
Datanglah di Calcuttastraat No. 31 -- Medan

5

Ini toko Speciaal Kleermaker, dan sengadja baas
jang soedah biasa kerdja di toko Cornfield dan
mempoenjai kepandean jang tjoekoep.

Pekerdjaan ditanggoeng tjepat dan netjis dan
each
- lenen-flanel
sedia segala kain-kain seperti palmb
- toko
dan keper poetih. Harga bersaingan sama toko
iang lain. Pesanan dari lain tempat dikirim dengan

rembours.
Menoenggoe

dengan

hormat.

FILIAAL

BAROE

Wilhelminastraat

70

S5 5)5)5)5)

Telefoon 208

Toko TIMBANGAN
merk
Fotograaf
No. 58

atelier

Medan

Telefoon 1346

Selaloe ada persediaan

(59

Cinema

aja) SA

10297 Tailaring (Charlie Chaplin)
10222 Charlie's Double (Charlie Chaplin)
10123 Snub is Sciontifie (Snub

Piollar)

an gay

Datanglah toean-toean dan ankoe-ankoe pereksa dimana
lagi

film

jang

Menoenggoe

tersedia

tjoekoep roepa-roepa :

memake piring tembaga:
10, 15 dan 25 Kilo.
zonder piring: 75, 100, 125, 150, 175 dan 200 Kilo.
vernikkelt pake
dengan batoe
timbangan berkisar:
10, 15 dan 25 Kilo.
Timbangan Medja pake piring
tembaga, batoe-batoenja com5, 10, 15 dan 25 Kilo.
pleet berikoet:
Timbangan Medja merk HAP
LIE pake batoe berkisar-kisar,
25, 50 dan 100 Kilo.
dari pada besi semoea: ,
Timbangan Medja Ideaal dari
pada besi djoega pake batoe
25 Kilo.
berkisar-kisar, medjanja ketjilan:
Timbangan Besar merk Amerika Fairbank: 200, 250, 300 Kilo.

dikebon - kebon dan bermatjam - matjam film
»Librarij” moelai 30-60-300 kaki pandjangnja.
No. 10278 Billy at Home
10124 Harold Waiter (Harrold Lloyd

banjak

dari
tahoen
1927.

Timbangan Kajoe
Timbangan Kajoe
Timbangan Besi
piring tembaga,

toestel

Bioscoop, dan bisa didjalankan dengan Electrisch Battery motor dan Dinamo bagoes
dipakai dalam roemah tangga dan dibawak

jang terseboet diatas, serta
tidak seboet namanja disini.
46

" Terdiri

(belakang toko Bombay Besar)

——
Sedia djoeal Pathe Baby

LIE

Pachtstraat No. 22 MEDAN.
Telefoon No. 998.

YEBATA
Kesawan

HAP

tempat

kita

jang

kita

dengan hormat.

Timbangan

aon
aa aa

boeat

Maas

berikoet batoe-batoenja: 250, 500,

Gantang Beras berikoet kikis kajoe dari: 1,, 1, 2,
Djoega bisa dibeli satoe-satoe bidji.
Tjanting Minjak dari:
Oekoeran Kaen-kaen,

PALING-0ETAMA

",, 1,
Meteran,

bisa dilipat ampat.
Boewat

orang

jang

akan

2

#

Liter.

Deciliter.

matjem-matjem

mendjoewal

dan

kombali

banjak-baijak bisa dapat oentoeng
potongan harga moerahan.

PiSG

1000 gram.

5

SANGGOEP

ada djoega jang
Gengan

baik

dari

membeli

MENJEMBOEHKAN:

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

obat

tjap Boelan

sesak,

7

13

kering, asthma, koerang darah, demam

dengan obat disapoe dari loear).
Minjak ramboet (centoek memandjangkan

kctor dan perasaan tidak enak).

aa

Medjen

sadja).

(tjcekoep

dimakan doea boengkoes

Duo

Djika
toean

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

Segera

toean

mentjari tabib jang dapat mem-

beri pertolongan bagi toean.

" kita ada mempoenjai soerat soerat poedjian,

Paling banjak

Soerat-soerat

tersiar dan paling banjak lakoe.

disemboehkan

saban

ada seoempama

hari

3 X Anggoer

orang

menaboeng

obat tjap Boelan satoe atawa 2 glas ketjil sebeloem makan

nasi,

dari

penjakitnja

FOO

SENG KIE - Dispensary

Telefoon No. 789, Postbox No.

$

Ada

djoeal

djoega

SATIJRIN,

114, Kesawan

obat koeat

kenalan

diselakan

Hoofddepot:

THAI

paling

berbahaja,

jang

toean,

akan

bila dihinggapi

datang

penjakit,

mengoendjoengi

Kalau tidak baik ocang dikembalikan.

No. 61, Medan.

jang

jang

hajat dan mati.

Oleh sebab itoe, djika toean, atau familie tocan,

kesehatan.

atau

POO

mempoenjai

boekti, beberapa banjak orang jang telah

berada diantara
Minoem

ram-

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

kperoes uban
Kpan
( Yapboelan
mmoemlah
HuNgi Fen,soebajonggai sehat
$
selalbe. T

Mentjegah — roepa roepa penjakit dalam
dan loear badan.

batoek

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

terkenal.

1

S. R. B. RAM. — Thabib British
India

Wilhelminastraat

Telefoon No.

115

1326.

Medan

To

Sinai

66@mB

No. 77 Djoem'at 30 Mei 1930 — 1 Moelraram 1348 Tahoen ke 1

kataan pada toean, tjoekoeplah kalau kita

peringatkan pada toean, keharian jang
akan datang djanganlah kiranja menggoenakan perkataan jang tidak pada
tempatnja, Betawi tidaklah terlaloe
djaoeh dari Palembang, hanja tiga djam
sadja dengan K.N.LL.M.
Demikian Han Po.

kedoea.

Lembar

Pada

Indonesia.

malamnja

Bellevue

di

ia bermalam dihote!

Bogor

dan

setelah tinggal

seminggoe disitoe dengan perkenalkan diri
Apa maoe boksen djoega?
sebagai seorang politis, kemoedian ia dibeKalau sk. Betawi itoe lagi sekali menoekoek oleh politie. Dalam waktoe itoe ia
Statistiek dari Wacht Gelders.
telah sewa seboeah auto boeat mana ia lis Kasar, Red. Han Po terbang dengan kapal oedara ke-Betawi, en.......
Menoeroet
staat dari non activiteits moesti bajar ampir f 500.—
lantas?
Kemoedian
pemoeda
Belanda
itoe
dihatraktementen, wachtgelden, onderstanden
sebagai wachtgeld dari burgerlijke lands- dapkan dimoeka R. v. Justitie Batavia.
dienaren
jang menerima oeang itoe j. di- Terdakwa mengakoe semoea toedoehan toe sadja telah memaksa ianja memberentoetoep pada tg. 1 Januari 1930 dan dibi- dan mengatakan telah memakai pakaian tikan persconferentie itoe, socatoe sebab
kin oleh afdeeling Personeele Zaken dari politie, soepaja dapat politie terpertjaja. Ja jang boleh djadi tidak berhoeboengan
sama principe dari
tie itoe.

departement van Financien, jaitoe lands- telah datang pada politie djoega dengan
dienaren jang dikerdjakan pada Algemee- berpakaian sebagai orang Boemipoetera
ne
Secretarie, Algemeene Rekenkamer, dan kemoedian kembali perkenalan diri
departement van Justitie, Financitn, Land- sebagai seorang politie-opziener.
Achir-achirnja orang mendapat kenjabouw,Nijverheid en Handel, Burgelijke
Openbare werken,
Marine, Gouverne- taan iaada satoe penipoe.
la menerangkan djoega telah pernah
ments
Bedrijven, Binnenlandsch Bestuur
dan
Onderwijs en Eeredienst, djoemlah dihozkoem satoe tahoen setengah sebab
banjaknja wang jang dikeloearkan saban mentjoeri. la beladjar didalam pendjara
boelan oentoek 222 hamba negeri adaf 21. tetapi sekeloear dari pendjaravia masih
935. 80.222 orang itoe bisa dibagikan se- sadja tidak dapat pekerdjaan, dan setelah
moendar-mandir kesana-sini, ia timboel
bagai dibawah ini:
ingatan boeat melakoekan kedjahatan.
Ketika O.M. menjatakan persakitan teAlgemeene
Secretarie 1: Algemeene
Reken,
kamer
2 departement van rang bersalah dan soepaja didjatoehkan
Justitie,
—Financiei — 61:
Landbouw, hoekoeman satoe tahoen setengah, sebab
Nijverheid en Handel 10: Burgelijke Open- ia melakogkan penipoean sampai tiga kali,
bare werken 7: Marine 8, Gouvernements ia menangis mendengar itoe.
Pembela mr. Fromberg minta belas
Bedrijven 72: Binnenlandsch Bestuur 31
kasiannja Raad.
dan Onderwijs en Eeredienst 15.
Djoemlah

banjaknja

wangj.

1352

Medan.

Siapa

maoe

TOERISCA
Pemimpin:

toeroet boleh

—0—

di Indonesia orang selaloe merasa koeatir,
bahoea conferentie antara pers di Indonesia

mengaboei mata.

Setahoen lebih berselang dikantoor dari dan wali negeri Jhr. de Graeff
tikan.
Algemeene Politie di Bogor telah datang

diberen-

seroepa

sadja

cucteur ini.

dengan

la tidak

keterangannja

Il

tahoe jang Modin

membawa sendjata.
Sebab ia pergi ke belakang, ia tidak
tahoe apa jang telah terdjadi dimoeka
roemah. Betoel belakangan ia melihat

00

(Oleh Al-Fata, Correspondent »Sinar Deli").

Waktoe

jang

begitoe

beharga “tidak

dibiarkan laloe lintas. Sebentar sadja soe-

dah berdiri satoe rapat besar jang terboeka
dihadiri riboean manoesia. Toeroen naik
ahli-ahli bitjara dengan mengoetjapkan
selamat kembali pada jang bakal berangkat.
Sa'ad Zagloel Basja serta tiga kolega

kamar mandi d.l.I.
Disini orang-orang boleh belandjakan sama angkat bitjara dengan ringkas. Mawangnja sendiri, pendeknja semoea dari sing-masing mengatakan pada jang tingdia sendiri, poen djoegakalau soeka boleh gal: hendaklah sabar dan tetap hati, beInggeris sebanjak

gadji seorang serdadoe Inggeris.

con-

j

Malta, sebagai Digoel bagi Toerki,
Djerman dan Mesir.

Tiba-tiba saja dengar kabar
empat
orang poetera Mesir jang djempolan lagi

ad. (JB)

ditoetoep

»

Asia)

90 camnunn
6 Gama
4 Ga

jang ditarik didalam ini adalah se- dapat toendjangan dari

Saksi menerangkan, jang terdakwa naik
autobus ini dengan isterinja serta orang

Club

T. Roelam Moehiddin dan Hasan N. Arifin

Kalau wali negeri jang sekarang mem-

Saksi

“

lantas beri kabar.

(Toeristen

Saja sendiri tinggal disatoe kamar. Be:
boeka persconferentie kembali seperti jang
tapa
sedih rasanja hati djaoeh dari negeri.
telah diadakan, ada banjak kans
bahwa
tahoenlamanja
dibawah wali negeri jang menggantikan Doea setengah
ianja, nanti djoega akan diadakan teroes saja dalampemboeangan. Kamar
speciaal itoe beloem tjoekoep boeat saja,
persconferentie itoe.
—0—
lagi ditambah tiga kamar
besar seperti

orang conducteur dari autobus.

»
Lg

Telefoon 1300. Djoega bisa dapat keterangan pada t.t. Hassan
Noel Arifin, Telefoon 1174 dan T. Roelam Moehiddin, Telefoon

L

persconferen-

Pemboenoehan atas diri Modin.
N. Soer. Courant wartakan:
Landraad di Loemadjang telah memeriksa perkara pemboenoehan.

3

ke... moeara, poesing pinggir laoetan, masoek moeara kembali
di pantai berenti sebentar makan dan..... «kembali.
Soenggoeh seronok. Tjoekoep 15 orang Toerist, baroe berangkat, Bajaran seorang f5.— Vrij auto poelang balik, motorboot
dan
makan. Orang dalam dan locar kota boleh toeroet.
Segala Bangsa. Laki2-perempoean.
Adres soerat dan wang sementara: p/a Moskeestraat 60 Medan,

jang terboenoeh. Dimoeka roemah Peting- bakal diasingkan kesini, Sajang saja tidak
gi autobus ini diberhentikan. Petinggi ini tahoe siapa nama mereka.
Soeatoe pagi hari dapatlah saja berteteroes naik diautobus dan seret si Modin,
moe
dengan Ismail Sadkij Baja. Saja berPoetoesan pada hari Selasa tg. 20 Mei Kjai Tadir dan bawa ia keroemahnja.
sjoekoer
karena semendjak saja
dipoelau
Saksi masih mengingat jang Petinggi
sam
mempoenjai sendjata roejoeng ditangan- Malta baroelah ini sahabat saja djoempai.
Moelai hariitoekami poen sedikit tidak
nja.
Persconferentie.
obah
seperti di Mesir. Sari-sarian
kami
Isteri dari Petinggi djoega menerangkan
Dalam kalangan journalisten Belanda

padatg. 1 Juli 1929 ada f24. 757.35 oentoek 257 hamba negeri. (K.M.)
Maoe

adanja

00

jang tiada sedap terhadap sedang Redacteur Han Po.
Dalam roeangan Correspondentie Han
Po ,,mengantjam”:
Kita tidak akan soeroeh tarik itoc per-

CLUB ASIA sang

Pertama kali perdjalanan pada hari Minggoe pagi 1 Juni 1930
pan ini ke laoetan soengei Wampoe via Medan per auto ke
andjong Poera dan teroes per motorboot. . ... Soengei Wampoe

00 can

Han Po di-Palembang .adoe” pena
dengan satoe soerat kabar di-Betawi.
Roepanja sk. di-Betawi itoe menoelis

TOERISTEN

Di Medan baroe berdiri. Pelesiran. Pelantjongan. Sedikit wang.

gitoe djoega djangan gesah-gesih menanggoeng segala jang tidak diingini atas nama
membela tanah air, katanja.

Hari itoelah satoe hari jang berseri-seri
tjahajanja, kami

orang

bermoeka

manis meskipoen akan tinggal

segala

di Malta

djoega. Penghabisan kami sekalian poetera
Mesir, sekali lagi berdjabat salam dengan
bapa Mesir itoe. Soeatoe ketika soenji
senjap dengan air mita berderai-derai,

sahabat kami dari Djerman
sama berdoeka tjita

dan

seperti

Turky

anak

ajam

berkoendjoeng-koendjoengan. Membitjarakan hal-hal kami
seolahnja kesoesahan
itoe tidak ada pada kami.
Antara empat orang itoe berikoet bapa

kehilangan indoeknja.
Kapal jang membawa mereka soedah
sedia menanti. Saat achir sekali, ketika

Kami selaloe benar doedoek mengelilingi marhoem ini dengarkan boeah toetoer
katanja jang menjegarkan otak seperti

djalan dikeliling poelau Malta itoe. Tidak

mereka mengirdjakkan

kakinja ketangga

kami (Sa'ad Zagloel Basja) Betoellah mar- kapal, soeara tepoekan menderoe - deroe.
Mereka masih berpikir bahoea confeseorang pemoeda Belanda jang menoetoerhoem ini seorang bapak dari poetera dan
rentie
itoe
berfaedah
dan
bisa
memberiDoea orang radja
kan ia seorang politie-opziener dari recherMesir. Marhoem ini pandai bekan penerangan didalam beberapa
hal. Modin ini mendapat loeka-loeka dan ge- poetri
boeangan.
.
che di Weltevreden.
Bahoea telah terdjadi kesalahan-kesalahan letak dipekarangan, dengan berloemoeran toel berkata-kata, segala perkataannja
Masing-masing
kami
kembali
ketemmenarik hati. Sebagai mendapat ni'mat
la minta pindjam seboeah revolver dan diantara mereka itoe, inilah soedah bia- darah dimoekanja.
patnja mengenangkan waktoe achir persatoe klewang dari hoofdagent Belanda sasadja. Ini moesti
Terdakwa ditanja, apa semoeanja itoe besar rasanja kedatangan bapak kami ini pisahan jang baroe tadi.
disebabkan karena
ke Malta, walau tidak kami soeka dia
B. jangmeloeloeskan permintaannja. Esok conferentie itoe ada satoe hal baroe boeat betoel keterangan isterinja.
Selang beberapa hari kemoedian saja
harinja dari
seorang
politie-opziener Indonesia, jang diterbitkan oleh kemaoeSiterdakwa berdjoesta dan main poetar- diinteer ke Malta itoe.
(kata Hoesni Beyk) moelai lagi.berdjalan-

ia memindjam
sepasang pakaian politie- annja seorang sadja, jalah wali negeri,
opziener, seboeah pet dan
sepasang dan sesoenggoehnja tidak mempoenjai
sepatoe
dan kous,
dengan mengata- peratoeran-peratoeran jang — ditimbang
kan

bahwa

ia moesti

matang dan dipikirkan

mentjari satoe pem-

boenoeh. Dari lain politie-opziener ia djoega masih dapat pindjam satoe stel pakai-

oleh kedoea fihak

dan djoega tidak mempoenjai pertjakapan.

poetar, hingga adjunct djaksa terpaksa
mengasi ingat soepaja terdakwa mengakoe
teroes terang atas dosanja. Sebab kalau
ia mengakoe teroes. terang Landraad akan
mengasi hoekoeman jang enteng.

Saksi-saksi

Mereka berkejakinan bahoea dapat diada-

an dan automatisch.

memoeaskan

bagi

kedoea fihak, jang bisa memestikan

kan peratoeran jang

teroes

Katanja commissaris politie di Soekaboemi telah menelefoon padanja soepaja adanja soeatoe persconferentie begitoelah
datang dihadapannja dengan berpakaian Het Nws.toelis.
Wali negeri tidak diberitahoekan lagi
uniform politie. Pemboenoeh itoe jang lari
tentang
kefaedahannja persconferentie dikatanja telah lari poela kedjoeroesan SoeIndonesia.
Tjoema soeatoe hal jang tenkaboemi.

jang lain teroes dipanggil

mengadap, tetapi tidak bisa memberi
keterangan jang penting.
Pemeriksaan teroes habis, dan adjunct
djaksa teroes batja vonnis, dengan mana
diterangkan jang terdakwa dihoekoem
empat tahoen pendjara.

Terdakwa teeken appel.

anak-anak doedoek mengelilingi ajahnja.
Hati kami merasa senang djoega, meskipoen badan kami dipemboeangan. Sampai
hari ini kami berdo'a moga-moga Allah
melimpahi koernianja atas diri marhoem
ini, karena kami sendiri tidak dapat membalas djasanja itoe.
Kotakah atau Digoel?
Bersama beberapa orang sahabat kami
tinggal
dibenteng jang terketjil sedang

orang-orang jang seperoentoengan dengan
kami seperti dari Djerman, Turky dan
Mesir, tinggal disatoe benteng besar dan
lapang, jang besarnja tidak kalah dari

besar

seboeah

kota.

Namanja

benteng

besar itoe ,,Verdaily.“ Saja sendiri merasa
dalam

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

djoega

bitjarakan

itoe roemah

Kesawan

No. 49

disitoe.

Mesir.

,

Lagi
disitoe ada matjam-matjam club.
Lapangan tempat bermain sport tidak ketinggalan.
Disini saja termenoeng oedjar
'Atha Hoesni Beyk, memikiri ketadjaman

politiek

Britannie. Dia tidak bermaksoed

menjakiti

orang jang diasingkannja, tidak

terperandjat

saja ketika melihat an-

tara mereka, doea orang radja Mesir
(boekan radja memangkoe) jang sama diasingkan.

Seorang Emir Said Halim dan Emir
Abbas Halim (sekarang djago sport seperti soedah diberitakan dalam S. D. Cor)
Kedoeanja radja ini isi istana Chadwy
Ismail ajah pada Soeltan Foead sekarang.

Doea radja itoe perselakan saja'ketempatnja, saja merasa hidoep kembali setelah

bergaoel dengan kedoeanja. Diantara waktoe, kebanjakan kami pergoenakan membatja kitab2 atau poen kartoe sebagai
penglipoer hati.

Moelai tahoen 1917 sampai 1919, lebih

koerang doea setengah tahoen saja-berdiam
di Malta. Djaman soedah menjoeroehkan

saja serta lain orang kembali poelang ke
Mesir

bekerdja

atas

wathan.

Tjita-tjita

kami itoe kan soedah berhasil jang diridhai
Allah ta'ala katanja. Sekarang boekankah
Mesir soedah los dari keradjaan Britannie?

Demikianlah ringkas babadnja j.m. “Atha
Hoesni Beyk itoe.
Badak dan perboeatan djahat.
Pada B.N. orang mewartakan bahoea
orang Tionghoa, jang berkali-kali telah
menembak
badak
ditempat terlarang
(Djoengkoelon,

Java's Eerste Punt) pada

boelan jang laloe telahkena tembak satoe
antara

tiga orang Banten,

jang menoeroet

lain dari memisahkan mereka dari perga- ia didalam perboeroean.
oelan bangsanja soepaja gerakan ja'jat djaSesoedahnja begitoe katanja ia telah
ngan begitoe laloe asa.
mengikat orang jg.loeka itoe disoeatoe po-

Dengan pengasingan
kesini dapat distop
hon dan biarkan ia disitoe.
sementara perkataanjang panas2 dari leiDoea orang Banten jang lain diantjam:

der2 bangsa. Saja tidak menjangka keadaan dan disoeroeh membilang, bahwasatoe
dipoelau Malta begini indah sebeloem sa- orang itoe soedah djatoeh dilaoet dari

motorboot jang digoenakan boeat kesana.
Achir2nja veldpolitie mendapat tjicem
Poelang dariboeabaoe dan telah melakoekan pemeriksaan
ngan.
Empat
orang pemoekabangsa Mesir j. di-Djoengkoelon, bermoela dengan tidak
baroe diasingkan ke Malta ini kemoedian berhasil, tetapi pada kedoea kalinja velddisoeroeh kembali poelang ke Mesir. Seba- politie datang ketempat itoe merekatelah ..
gai telah ma'loemdiantaranja berikoet djoe- menoetoerkan apa jang telah kedjadian dan “.
ga Zagloel Basja marhoem. Chabar ini de- mengoendjoek tempat, dimana hal itoe telah
ngan
segera tersiar kesanasini disegenap kedjadian dan dimana poen kedapan sisa

Boleh bitjara sendiri pada:

HIAP

berada

ka sedikit saja tidak kenal. Tidak terkira-

kan

ja persaksikan sendiri."

ini roemah.

N. V. H. My.

ketika

Besarnja benteng tempat diam ini moeat
3000 orang. Tiap orang beroleh seboecah
kamar dan
lain kamar seperti kamar
makan, mandi, d.l.I.
Waktoe saja mengeliling tempat itoe
rasanja saja mengedari satoe kota jang
indah. Disini ada panggoeng bioscoop,
panggoeng opera berbagai bahasa, tempat muziek dari bermatjam bahasa dan
lagoe, teroetama
Djeraian, Turky dan

TAHOE.

berniaga

impian,

lama sajapoen sampai ditempatnja 12 Minister Turky diasingkan. Nama dari mere-

HIN

Telefoon No. 939 Medan.

mait orang itoe.
poelau Malta itoe.
Jang melakoekan
Dibenteng
besar Verdailyitoe ditom-

pangkan kira2 30orang Mesir.

Moelai dari orang Mesir, Djerman, Turky,
sama2 girang
dengan poelangnja empat
orang terseboet ke Mesir.

Setelah dapat izin dari polisi, 'kamipoen
bersaria-sama menoedjoe benteng Verdaily,
lebih baik dikatakan ,,Kota gemboeangan“.
Waktoe sampai semoea orang jang seperti
kami oentoengnja,
rioeh rendah boenji

perboeatan

itoe de-

ngan diborgol teroes digiring ke-Lab oean.

Perboeroean badak itoe terlarang katan a
dilakoekan oleh. satoe kongsie dan badak2
itoe dibilang didjoeal sampai harga f 1000,
— seekor.
—0—
Loeloes boeat dokter Heiwan.
Menoeroet apa jang J. B. mendapat
kabar,telah loeloes boeat doctoraal Veeartsen-kunde di Utrecht tocan Sainadiman,

sekalian manoesia. Segala orang dari tiga
bangsa itoe berdjabat salam dengan empat jang di Preanger banjak orang kenal.
(Lihat samboengan di pagina IV.)
orang tsb. dengan oetjapan selamat djalan.

Dari keterangan diatas'ternjata binatang |boeah kongsi Wang ebi “dil den tunnel

vootz, A.Rifai, Pr. PSLI. Afd. Ranau

dihadliri k.I. 500 orang dan beratoes-ratoes
poela manoesia jang tak dapat masoek
sebab kehabisan tempat.

Wakil pemerintah lebih dari lengkap,
terdiri dari toean2 Contr. M. Doea, Com.
V.
Politie dari Palembang, serta seorang
kawan Ass. Demang dari P. inlichtingen-

dienst Hoofdpolitie

kabel laoet.

Resident Palembang telah mema'loem-

batjaan beberapa ajat Ooer'an

sero,

koempoelan

ramai oen-

toek sekalian raiat. Di Soematera pada
pengetahoean saja hanja di Ranau inilah
telah diichtiarkan — koempoelan-koempoelan menoeroet kepoctoesan itoe. Pada
hal Soemateralah

satoe poelau jang masih

Boeah hati pengarang djantoeng
Hilang kemana akan perginja.

keadaan ditahoen 1924 dimana hoetan jang
besarnja 150 riboe hectare ialah disebeSedari tahoen 1909 itoe tunnels tidak dilah Oetara Duitschland telah dibinasakan oleh binatang koepoe-koepoe sedang goenakanlagi boeat djalan kereta api hingdihoetan, dimana ada terdapat banjak ga sampai sekarang diloepakan sadja. Tjoemma ingenieurs dalam oeroesan spoor, djaga
sarang semoet, tinggal tetap ,,selamat",
| Hal ini ada baiknja. boeat diperhatikan soepaja kedoea tunnels itoe tidak roeboeh.

Njata lagi hal ini boleh dilihat

tangkap ikan, awangan

jang tidak tahoe soeatoe

roeboehkan

Hati poecas maksoed ta'sampai,

Tembak roesa di-Padang Serdang
poehoen-poehoen dalam ba- Laksamana penglima Siak
Badan roesak toelang berserak.

VAN
Djadi perkara penggelapan jang sekaTang ini, adalah pekerdjaan nona Tan
Kian Kie Nio jang kedoea kali.
Oleh

politie

diminta

kita

kabarkan,

bahasa berhoeboeng dengan keadaan ini,
dimintak kepada barang siapa jx. soedah
membeli

barang-barang

kepada

memberitahoekan

kepada

nona
politie,

socpaja memeedahkan pemeriksaan dalam
perkara ini. Tetapi kalau kedapatan jang
tidak

memberi

tahoekan,

maka

TOKO

mereka

dan

dan menolak heeren-

kita ini, mendjadi

terompet sebagian be-

sar dari anak Soematera. Jakin kepada
kita, bahwa segenap bangsa kita anak

ninka, M. Sinay, Hendrik Samual,

Basri,

Diterangkan bahwa maksoed federatie Lani, Sani, Saleh, Rasjid, Gafar, Zainal,
jang
akan diadakan pada loehat-loehat Anwar. Tidak naik 4 orang.
Soematera, istimewa dari kaoem ra'iat,
Bataklanden
dengan memboeat pertalian
—0tidak berlainan faham atas heerendienst
atau rodi itoe. Rata-rata kita merasakan dalam peratoeran negeri pada satoe-satoe Bestuur handelsveeniging. ,,Pamitran".
Handelsvereeniging ,,Pamitran" poenja
pintjangnja atoeran jang memikoelkan be- golongan marga (seketoeroenan).
bestuur
boeat tahoen 1930 — 1931 soedah
ban atas anak negeri dengan mengetjoeAssistent Resident Bataklanden melakoeterdiri:
alikan pendocdoek jang lain, pada hal kan vergadering jang seroepa itoe, di Dolok dipilih oleh ledenvergadering
@oenanja sama-sama dipakai. Malah-ma- Sanggoel serta menerangkan maksoed pe- toean-toean Abdulkarim, voorzitter, Bralah goenanja kerab kali lebih kepada merintah oentoek mendirikan satoe Stand- tanata, Secretaris, Hadji Safidin, Peningbangsa asing, jang tidak memikoel pe- plaats Controleur di Dolok Sanggoel, di- meester dan H. Oemar Chan, H. Anang
kerdjainnja, tapi saja tidak hendak men- mana nanti akan dimasoekkan kesana ne- Wahid, Tjek Din dan Bakri, commissaris:en
dahoeloei pembitjarain2 jang akan di- geri Boven en Beneden Baroes ketjoeali
Telah dipoetoeskan memboeat perhoeoeraikan dalam koempoelan ini oleh negeri sekeliling Dolok Sanggoel dan Si- boengan lebih rapat dengan Siang Hwe2,
ketoea kita ,H. A. Salim akan memberi borongborong, tetapi standplaats dari seo- teroetama dengan afd. Rubberhandelaren.
Pekerdjaan mana terserah pada Secretaris.
emandangan oemoem atas heerendienst rang Controleur djoega.
—0—
dan keberatan serta kenistainnja.
—0—
Akan mengemoekakan Resolutie poeMeisjesnormaalschool
Padang
Gara-garanja nona memakan
toesan kerapatan rakjat sekarang ini dan
Pandjang.
commissie.
rentjana soeratjang hendak dikirimkan
Pada tanggal 19, 20 dan 21 Juni 1930
doea
riboe
sera- diadakan oedjian akan masoek sekolah
oleh L. Tanfidiah kesidang Conferentie
toes empat belas Normaal perempoean di Padang Pandjang
Internationaai di Geneve, ketoea kita H.
roepiah djadi kor- bertempat di Meisjesvervolgschool.
A. Salim jang akan medghadiri Conferenban.
Moerid-moerid jang akan toeroet bertie itoe,
Seorang nona Tionghoa Tan Kian Kee oedji hemlaklah poekoel 7 pagi pada hari
Toean H.A. Salim tampil kemoekasem- Nio terkenal di Padang, seorang toekang pertama datang menghadap Nona Directrice
bari memberi salam, sebeloem menerang- mendjocal barang-barang emas intan de- disekolah terseboet.
ken asasnja verg., lebih dahoeloe ia te- ngan menerima commissie pada.orang jang
rangkan bahasa ini pagi telah dapat adja- poenja barang, kalau sadja barang itoe
ran dari fihak kekoeasaan. Doeloe dalam terdjoeal.
Demikianlah dalam beberapa boelan ini,
tahoen 1928 saja ada memboeka verg.
oemoem disini pada satoe tempat, sebagai nona Tan Kian Kee Nio telah datang
Kepentingan semoet boeat hoetan.
chemah: roepanja
tak berhalangan dari kepada seorang nona bangsanja, nama
Binatang semoet disemoea bagian boeLim
Lian
Tjoei
Nio,
meminta
soepaja
tocan Cont. Dee jang mana ketika itoe
ini,
ada pegang rol penting.
sebagai wakil fihak kekoeasaan disini da- nona itoe soeka memberikan barang-baTeroetama
binatang semoet hoetan jang
hpeloe. Kedjadian itoe saja tak mengerti rang emasnja oentoek didjoealkan. Oleh
merah
(Forinca
rufa) dan bangsanja adalah
apa dari kekeliroean atau bagaimana ma- karena perhitoengan baik, nona Lim Lian
penting
sekali
boeat waraskan dimana
Tjoei
Nio,
tidak
merasa
keberatan
dan
ka sampai tak berhalangan itoe, kata
hoetan-hoetan
binatang-binatang
semoet
bermatjam-matjam
barang
spreker, Sekarang roepanja tempat jang memberikan
itoe,ada
hidoep.
Sebagai
koetoe
jang
seroepa itoe malahan lebih sempoernadari perhiasan emas dan lain-lainnja seharga
makan
koetoe
ia
selamanja
makan
lain
jang doeloe, telah tak diizinkan dari fihak f9114 dengan perdjandjian commissie,
koetoe,
jang
ia
bisa
tangkap
hid6ep-hisedang
sebagai
nona
Lim
Lian
Tjoei
Nio,
kekoesaan jang sekarang, sampai verg. terpaksa memilih tempat disini. Tetapi kedja- soedah menjoeroeh menanda tangani satoe doep.
Dr. H. Eidmann diwaktoe belakangan
dian ini saja tidak akan anggap sesoeatoe zegel pada nona Tan Kian Kie Nio meada
perhatikan pengidoepan dan pekerketjiwaan, sebab memang agaknja begitoe nerangkan jang ia soedah terima barang
djaannja
binatang semoet diberbagai-bagai
itoe.
haknja kekoeasaan.

Soedara-soedara sebetoelnja saja ingin
sekali hendak membitjarakan satoe perkara
oentoek Warkoek (Ranau) sendiri, berhadapan dengan Sumatra, Landsyndicaat.

Tetapi apa boleh boeat sekarang

be-

loem temponja. Insjaallah nanti diboelan
ber j.a. d. saja dapat mengoeroes

perkara ini. Dalam oeroesan ini beberapa
langkah telah kami langkahkan, bebera

pengadoean telah kami kemoekakan.
moea pengadoean

soedah

diterima oleh

tempat dari Duitschland, dan

tidak

pocla rakjat

tak-dapat

ini dida-

sedjoemlal# f 25000 dengan djalan pati kenjataan satoe kolonie besar dari bian aa
zomer telah boeCommissie, tetapi kemoedianentah apa Tan
-kira
2 millioen koetoe jang bersebabnja,
perkai
ini tidak noeh

tahoen lagi

mengoesahakan

keloear

oeang.

tanah itoe sampai pada waktoe ini. Sedang rakjat menangis kekoerangan tanah djadi, Zias ia TIK
apa lagi hoetang osang disini pada bank sadja dalam perkara civiel.

dieroah

bahaja bagi tanaman, jalah boeat disatoe
tempat jang besarnja
7 hectare.

ongkos

Keoentoengan

pertjoema.

besar

bagi toean
- toean.

barang - barang klontong. Boeat beli banjak

sedia

35

boleh

Menoenggoe dengan hormat.

ABI

Kaoem sport !
Batjalah ! !
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.

jang kita sediakan

Toengganglah
Motorfiets - merk
NEW HUDSON dan MATCHLESS jang toean soedah ketahoei
kebagoesannja.
Djoega kereta angin merk MAGapabila

toean

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

pakai,

GRAMAPHOON,

Edison, Bell, kita ada sedia, Roepa-roepa

timba-

ta oekoeran. Persediaan besar dari perkakasngan dan takaraff
segala motor dan pendjoeal arlodji merk Roskoph jang toelen.

Tjarilah

kita poenja adres:

HAN

14

SENG & Co.
Telefoon 755 Medan.

Oudemarktstraat 53,

(ey
Lekas
0
0»
»

ka “0 Lapan 20220
bikin perhoeboengan

.

Tanja keterangan pada
SUMATRA

GRAMOPHOON

COMPANY

Oudemarktstr. 2 Medan.

Telegram udres Sumatraphoon.

|
»
»
|

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, me-

noeroet 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 Perysperys diatoer sebagimana biasa, Tariknja sebegitoe lekas Lot lot terdjoeal

boelanj. laloe, telah dihadapkan poela

Bandjar, Hadi

silnja dariG. Seminoeng, sekian

oesah
Djoega

Se- Nona Tan Kien Kee Nio ini pada bebera-

elapkan
g. Pemerintah tinggi telah me- peda mn, Ta
bat
jaan
toean
bdullah
kekelirocan
dan
rakjat
koei kebenaran
ii
Madjid
,
Bandjar
dan (nasakan
tahoen
8
ini.
oeroesan
dalam
pegawainja
seorang
lagi
jang
kita
tidak
ingat
namanja
S. Landsyndicaat tidak dapat halamanja

mata toean-toean

dengan

kita kasi rabat jang pantas.

kemoedian

terangkan hasilnja pemeriksaan
dalm
lanberapa lama, karena nona Tan Kien Kie »Forschungen und Fortschrifte“.
Niotidak datang, sedang barangnja tidak
Binatang semoet' diboekit, dihoetandipoelangkan, ia telah memadjoekan pe- oetan ada diperhatikan saban hari, dengan
ngadoean
tie, sehingga moelai makanan" apa binatang itoe kembali kesahari ini nona Tan
Kian Kee Nio ditahan
rangnja.
di-Commissariaaf” dan berlakoe sebagai “ari
jang dilakoekan terorang jang koerang pikiran.
barang2 jang diberikan kepadanja,
ada lagi.

sehatan

ta Boleh toekar katja jang
tjotjok
lagi
dengan

Loear-Negeri.

Demikianlah—kata T.S. —setelah berdja-

barang klontong

ta jang tjotjok oentoek ke-

Dalmijn, Mohamad Noer, Mahidin, Raden
Nawawi, Abdul Hai, Lim King An, Lim

sident Taroetoeng ada melakoekan ver- Thomas, Anwar Beij, Masagoes Mohomad
gadering dengan Ini. Hoofden dengan Hasan, Hasan Hamid. Tidak naik 7 orang.
Naek dari voorklas 1:
Districtsbestuur di Balige, oedjar PertjaErma Mamahit, Tjik Mit, Moenir, J.Motoeran.

Ni
KATJA MATA

Sanggoep periksa katja ma-

tumena, Madjid, Ferdinand Randau, Frans
Pada minggoe beberapa hari jang lewat,
pembesar Tapanoeli berserta Assistent Re-

keloear di Borough High street. Tunnels
itoe terletak dibawah
djalan besar biasa

Menjediakan segala roepa katja mata.

asas

dienst. Beroentoenglah kita, dalam koempoelan kita ini, ada berhadlir bangsa kita
dari berbagai-bagai pertja Soematera. Sehingga soenggoehpoen koempoelen kita
dinegeri ketjil, dapat djoega koempoelan

djaoehnja kira-kira satoe kilometer, dengan masoek dibawah kali Thames dan temboes

TJIN TONG & Co, "ats Kg 3— Me0a

akan ditoentoet poela dalam perkaralain.
Sedang dalam perkara lain boleh djadi
sampai di Selat Koembang jang mene- djoega nona Tan Kian Nio akan ditoentoet,
poengkan kali itoe terhitoeng djoega ke sebab dalam soerat perdjandjian jang
bahagian dari kali locasnja jang 500 M. ditandai dengan tjap djempol ditoelis
dari Moeara Soengai Saleh sampai ke 3 oleh Tan Kiong Nio.
9g
mijl laoet diloear pesisir, berbatas pada
M.U.L.O. Palembang.
sebelah Barat dengan sebelah Timoer,
jang mana terdapat pesisir dan sebelah
Naik dari klas 2 ke klas 3:
kiri:
Els van de Swaagh, D. van der Swaagh,
e. Selat Koembang.
Mien Brouwer, Lotje Buy:, Alida Pieter,
Pelanggaran dari oendang-oendang itoe H. Lippe, Henkie van Wieringen, Somad.
O dari tanda penerangan merk III:
d. Soengai ,Saleh dari moelai mocara

terpikoel heerendienst. Pendoedoek Soemateralah jang amat sangat merasakan
berat dan pahitnja heerendienst.
Tetapi malang soenggoeh, di Soematera sangat banjak halangan didjalan pergerakan jang hendak menjoesoen ra'iat.
Kalau soedah tak ada halangan dalam diantjam dengan hoekoeman badan paling Kiagoes Achmad Surjanie, Abdul Gani.
wet, timbuel halangan dalam adat atau tinggi 1 boelan dan dendaf 100.- (P. Sel.) Tidak naik 5 orang.
—0—
Naik dari klas 1 ke klas 2:
.
dari fihak kepala adat. Sebab itoe kita
di Ranau inilah jang pada hari ini meBetje Ragendorfer, Frans Kok, Ennie
Vergadering dengan Ini. Hoofden.
mikoel tanggoengan Soematera segenapGravenmaker, W. van Wieringen, Jans
nja, oentoek melahirkan soeara ra'iat SoeRauwendaal, Juska Slee, Tjik Nang H.WaDi Balige.
matera, menjangkal

Ini tunnels ada sampai pada divedjoengnja
King William Sreet dalam kota Londen,

disebelah bawah antara 20 dan 27 meter.
Begitoelah
directie dari kongsi kereta
api
terseboet
anggap
itoe kedoea tunnels
dan ramai, hingga tidak heran diiboe
ada
bagoes
boeat
digoenakan
oentoek pekota itoe banjak terdjadi hal-hal jang ganmasangan
waterleiding
dan
kawat
listrik.
djil jang senantiasa dapat bikin menghetankan orang-orang jang dengar.
Siapakah jangakan beli ini kedoea tun.
Di Engeland banjak sekali didapati nels
itoelah beloem dapat dikabarkan,"
temboesan-temboesan djalan dibawah ta- akan tetapi tentoe sadja orang atau kongsi
nah, begitoepoen dibawah tanah ada di- jang berkepentinganakandapat keloearkan
boeat kata baroe. Ada dikabarkan bahwa boeat matjam temboesan jang soedati terdoea temboesan akan didjoeal oleh se- pasang lebih dari kira2 40 tahoen. (D.T.)

T.K.K. atau nona Gho Kie Lan Nio
(anak) dari nona Tan Kian Kee Nio, hendaklah

fae-

Djalan dalam tanah (tunnel) didjoeal.
Kota “Londen ada jang paling besar

gian-bagian soengai jang terseboet dipa- Hendak diambil tidak terpegang

sal a sampai e, jaitoe:
a. Bagian soengai Moesi dalam 160 M.

apa sama

dahnja binatang semoet jang sedikit sadja
main ,,boenoeh“ binatang sebetoelnja mengasih faedah pada , . . . tanaman
etc. etc. (Radio.)
—0—

dan melemparkan batang kajoe atau me-

Soerah Al Bagarah, dan diterangkan
ma'nanja oleh seorang moerid sekolah Al djaoehyja dari sebelah kanan, berbatasan
dari sebelah Ilir dengan simpang dari sebeIrsjad disini.
Saja'memboeka verg. oemoem ini kata lah selatan dioedjoeng, jang meroepakan
voorzitter, atas nama Bestuur P.S.LI. Afd. oedjoeng dari Selat Koembang dan sebelah
Ranau, dengan mengoetapkan selamat kanan dari Moesi, dan sebelah Oeloenja
datang kepada sekalian toean kan saudara- oleh simpang (tjabang) teroes sampai 200M.
saudara jang hadlir dan dengan do'a oeloe tempat penerangan jang bertanda III,
b. bagian dalam tempat jang djaoehnja
moedah-moedahan koempoelan ini berla200
M. pada sisih bagian kanan dari
koe dengan aman dan sentosa dan memberi manfa'at kepada segala pendoedoek tempat penerangan merk III kedjoeroesan
negeri ini, bahkan kepada segenap bangsa N. 2660. keoedjoeng daratan sebelah kiri:
Cc. bahagian jang djaoehnja 100 M. dari
kita.
Menoeroet kepoetoesan Congres P.S.L.I. sebelah kiri Moesi antara pangkalan soedi Djokjakarta, pada hari ini, sedikitnja ngai Komgring (Pladjoe) dan jang terse50 negeri di Celebes, Djawa dan
Soe- boet dipasal b daratan djoeroesan N 266
matera, diadakan

da tanam-taraman.

kabel laoet antara Palembang—
Mun- Disini telok disana dalam
tok dan soedah disahkan seperti terse- Poelau Pandan Djaoeh ditengah
boet dalam lampiran Javasche-Courant Disini rindoe disana dendam
No. 17 tanggal 28 Februari 1930 No. 13, Badan terdiri dioedjoeng panah.
jang maksoednja dengan pendek: dilarang
Oedjoeng Langkat kwala Deli
kapal-kapal atau perkakas pelajaran berTanam lengkoeas di-Tg. Balai
laboeh diloear keperloean jang penting,
Karena pangkat bertanam boedi
pasang
atau tiang,

publiek,

oeloe tunnel itoe didirikan sebagai
£ “Isebagian dari City and South Londen
pada Railway, jang soedah diboeka ditahoen

Boeah teroeng tegak
tergantoen
Oelar lidi ketjil batandan
"

kan soeatoe verordening oentoek mendjaga

a, begitoe poen pasang pantjang,

opz. dari M

Ass. Demang Banding Agoeng Mantri
politie Reserse dari Batoeradja,
Voorz. memberi salam serta menerangkan sebeloem diboeka verg. disilakan
mendengar

Verordening pendjagatin .

jang dapat terbitkan keroegian besar pa-

itoe sekarang akan didjoeal diha-

I$5L

mah sekolah Moehammadiah.
Djam 9'/, pagi verg. diboeka oleh tocan

sebab binatang semoet terseboet mendja-an
oehkan binatang koetoe jang berbahaja,

pernah ditawarkan pada Grasi-

»
»
»
»

habis, Harga di loear Kota Medan. Kirim sadja Spoed dengan
11.35 Kita tanggoeng sampei di Toeanpoenja
Postwissel
roemah.
' Menoenggoe dengan hormat.

Sumatra Gramophoon Coy. Tel. 1452 Medan.
Sub agent: S. PALAR. Aloer Gantoeng tt Pangkalan Brandan.

9000
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3

.co.mmrte

diroe-

o

pekerajaan jang berfaedah sekali, goena schapraad dari Londen, akan tetapi: ini
ewarasan rimba-rimba poenja ,,dasar",
tolak itoe permintaan oleh

cs...

lei 1930 bertempat

semoet hoetan jang meralntelah lakoekan

00

Sumatra.

-ketera- «RINDOE",

ngan saja terseboet: tjoekoeplah . doeloe
bersabar Minoem serbat Kwala Bali
soedara-soedara disini borat
hati sampai dioeroes lagi sebagai
jang Limau manis hempas-hempaskan
saja
telah:
djandjikan.
Djika daroerat djanganlah chali
Openb. Verg. P.S.I.I, Afd. Ranau tenItam
manis mari pesankan.
(Ada
samboengan).
tang
actie anti heerendienst 4
-9—

:

berdjoemtah k.I, #80.000::Dengan

Advertentfie

RESTAURANT MOHAMMADAN

Ta TN TN 600006

HOTEL

ot ————i...i |!
Awas! Batja Teroes.

Pa

MEDAN.

No. 40 Moskeestraat

FIRMA MADJI MOHAMAD TAIB & SONS
Medan
Paleisweg Soekaradja.

Belawan

Atapweg
Telf. 42.

Telf, 1119.

boeat perekga

|
@
»

BERDAGANG
Papan dan brotti- brotti dari kajoe
Meranti dan Poenak (damar batoe)
Iroepa-roepa
oekoeran jang terbikin
N.V.S.H.M.

:

Singapore,

kita
Satoe

terang

seperti

sedia

?

Menoeggoe dengan hormat.

nangkan

Air Lemoz, sedia seteroesnja. Kamar-kamar mandi,
kami !!

menje-

tetamoe, dengan Sabar dan, Hormat.

Kami berdjandji menerima

MAS -DJADI
MODERN.

makan

Roemah

bagi tetamoe. Tjobalah koendjoengi

83

BRILLANT dan INTAN

dan

mentah

Soesoe

—asa— BUROPA

000000000000000000

Dari mode

pada: TOKO

HADJI

Ada sedia mendjoeal

Petji

ISMAIL

Oudemarkstraat 2 Medan

tempahan,

teroetama potongan Tham-

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

Harga

jang

moerah,

lain.

Menoenggoe
Telegram adres:
ISHAK ISMAIL
22

Mode

barang bagoes.

paling baroe.

dengan hormat,

'Adres soerat-soerat dan pesanan:
Medan.
H. ISHAK ISMAIL.
Oudemarkstraat 2 Medan.

soeka

tolong pereksa

dengan
tiada
memoengoet
ongkost.
Menoenggoe kedatangan toeantocan dengan hormat,

jang paling bersih di Medan.

Makan

Roemah

Mempoenjai Pelajan jang radjin dan mengerti terima segala tetamoe.
Sedia kamar-kamar tempat menginap, penerangan tjoekoep- dan senantiasa
dapat angin baik. Makanan saban waktoe dapat jang inasih baroe. Minoeman dari

Idan lain-lain.

DIIKAT DENGAN
PERHIASAN

kala.

Siapa-siapa toean-tocan jang Hp
penglihatannja koerang terang,

dengan harga moerah.
Djoega selamanja kita ada persediaan
Ikajoe laoet, roepa-roepa
oekoeran.
/Anak kajoe, bamboe Siam, atap Nipah
42

dipakai ' boeat
jang
djamin t
sehingga peng-

lihatan

KIE HOEI SENG & Co,

|

Toko

'@ “2 SN

Katja Mata

kang Gigi.

dan

Toe-

Luitenantsweg 24. Tel.No. 1297

MB
AN 404040 SD SNN
PERKAKAS

000000000000000000

oleh Fabriek

mata jang model

baroe, kaldu
pereksa mata
terang bisa kita
dengan katjanja

ADJAIB,

Apa

0

ini?

negeri sendiri. Oleh karena itoe, |
»SINAR DELI”
jang

sebaik
- baiknja

5
No.
34 en Padjakgantoeng
MEDAN DELI

K.

62

NAITO.

3 Prins Hendrikstr.

— Tel. No.

1177. Medan.

aa

B. BAROEMOEN van WELTEVREDEN.
REPARATIE ATELIER:
4
MA NN

2

.
TAN

5—g
ia
Mesin Toelis, Graphotipe, Addressograph,

Gramophon en Edison Dick. “(met electrische
kracht of Zonder) enz.

4
eta

LBIn

Rool (getah) Mesin Toelis jang toea bisa
dibikin kembali baroe.
Didalam ' Afdeeling
'Oostkust van Sumatra bisa terima Abonnement

'boeat membersihkan
Toelis.

No.

merk H. ABDULHAMID

?&

Goentingan atau potongan

'

2

dan memperbaiki Mesim
Fa

N. B. Djoeal dan beli Mesin Toelis 2de

hands, sekarang sedia djocal Mesin Toeiis 2de'

hands merken,

REMINGTON,

ROYAL OLk

VER, LINDETEVES,CORONA, EDIAL dan
Machine
tahoen,

Giling padi. Kita

Lijst

Mentijp

kasihGrantie satoe”

10 djaribeladjar

0

sendiri

karangan OK. M.D. Gamboes harga F1.90.—.
'Toean-tocan

datanglah

-persaksika

Mesin Toelisnja harga boleh berdame.
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oentoek advertentie.

Bhtikhandel

anak

itoe, ketjil dan besar.

Kesawan

anak negeri. Kepoenjaan

tempat

jang

dibatja oleh:
adres

DELI”

Inilah

»SINAR

batikhandel

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

mesin

Tanjalah keterangan lebih djaoeh pada:

'Adres

MEDAN

Dan sedia mendjoeal

EN OOP& VERKOOP 2de MANDS SCHRUFMACKINES5
3.BAROEM
MEDANOE
- SUMA
NTRA

sendiri

Adres:

A

8. BAROENOEN, Oudemarkstr. No. 59 Medan
1

Na

2.

No. 43

Inilah satoe perkakas jang dinamakan Electro Sathy Apparapus, soeatoe peudapatan dari Mr. Noishiki Electro. ocatoe perkakas electrisch, jang dapat me-...
njemboehkan penjakit di dalam badan seperti ngiloe-ngiloe, tidak enak tidoer, dan
bisa dipanggil dilain tempat, tentang bajaran boleh berdamai lebih doeloe.
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kasaran.

setoedjoe dengan barang jang

disoeroeh bikin, wang dikembalikan.
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NDJIAN:

haloesan

PERDJA

permata.

batik

- matjam

kain

bermatjam

matjam

Sedia

riboean

Menerima oepah, dan sedia djoega jang
soedah
siap.

Mandailing

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

pakaian jang paling bagoes dan: netjis, tjoema didapat.
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Kleermakerij.
Kleedermakerjj
en
Jaitoe: satoe toko pakean jang paling toea dan terkenal
- seloeroeh SUMATRA TIMOER. — dan ATJEH

Pekerdjaan rapi dan bagoes.
Ditanggoeng pekerdjaan kita
« menjenangkan publiek.

Persediaan besar dari: Jas Hoedjan (waterproof), Kraag dan dassie leher, Helmhoed dan lain-lain. "
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Semoeanja djoemlah dalam tahoen 1929
Werkloossebegitoe djaoeh
didalam
assistent-resident akan heldskas seoemoemnja mendjadi soeatoe ada 207 millioen roepiah.
Ada diharap djika pendoedoek soedah
:
djadi korban penghimatan.
peroesahaan, jang meskipoen sedikit tetamendapat
oeanglagi, hal mana
” Sepandjang S.H. pemerintah telah me- pi masih diberikan . subsidie oleh negeri bisa
ada
bergantoeng
jan keadan berasil
.
madjoekan voorstel, pada mana akan di- dan berada didalam penilikannja
ini
dan
sia2
pertanaman,
keadaan akan djAdi
idskas
Werklooshe
itoe.
timbang
boeat pengkasi lepas empat
dari
Selain
assistent-resident, berhoeboeng ada seboeah badan jang berdiri sendiri baik- kembali.
Memandjangkan waktoe.
dengan adanja bezuiniging. Inilah berarti dan sama sekali tidakada pikoelan tangDulam Volksraad
h beberapa kali
jang tidak koerang dari separoh banjaknja gozngan lagi dari perkoempoelan-pern
dimintak
akan
memandjangkan
tempo bakoempoela
jang
masoek
pada
Algemeeassistent-resident di“Java jang akan men-

dari pagina 1 blad II.)

1. Permintaan-permintaan

itoe ada me-

makai tanggal mana dan siapa adanja
Orang-orang itoe jang memadjoekan permintaan itoe?
2. Dimana letaknja percul itoe (sabisa
menerangkan

regentschap, afdeeling,

toesan-poetoesan itoe tentang dan inschrij-

vingen dari hak-hak itoe?
5. Apatah ada hak-hak erfpachtj. dihapoeskan dan djika ada, atas alasan apa?
6. Apa bisa diberi warta terpisah tentang hak-hak erfpacht pada
pembelian
particulier?

T. Bagian mana jang soedah
dan

berapa

ditanami

percent dari perceel-perceel

jang dioesahakan?

—0—
Suikerbond dan Werkloosheidskas.
Orang toelis pada ,,De Koerier"

seperti berikoet:

Berhoeboeng sama vegadering-vergadering jang dibikin oleh Commissie, jang di
angkat didalam Suikerbond dan Bestuur
dari Algemeene Werkloosheidskas, didalam vergadering mana telah diadakan perobahan banjak tentang Statuten dari Reglementen, Hoofdbestuur dari Suikerbond
telah mengambil poetoesan sesoedah membikin pembitjaraan sama Raad van Advies
membikin Suikerbond dirangkap oleh Al-

emeene Werkloosheidskas moelai dari 1

uni jang akan datang.
Berhoeboeng dengan pergaboengan itoe
pertanjaan

djadi

semingkin
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(3 ALKISSAN
pergaoelan

didalam

anak negeri di

oleh:

tam poelanglah keroemah ifoenja.

Besarnja

f2.000.000.—
#10.000,—

Pengharapan

disediakan

oentoek Candidaat

1074

f5.000.—

besar

bagi

f1.000.—

3 edan

memesan
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TOKO OBAT & AGENT MECCA GANGERS
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KALAU

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

OBAT

KOEAT

jang

specialist

Firma HARNAM
Jang telah madjoe

kehadapan,

boeat

SINGH

Harga per blik .
f 0.80
»
» Beli banjak oentoek didjoeal lagi dapat Korting jang mengoengtoengkan sekali.
?
Menoenggoe pesenan dengan hormat,
0
»
? 000000 00000000000000 00000000
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(empat poeloeh tahoen)
termasjhoer teroetanta di Soematra Timoer

Toeandengan:

Telah

MALAM

Ketjap Tiap Matahari
Djagalah tjap jang toelen, jaitoe:
dikepala botol.
2.

LOTENDEBITANT.

mandi naiklah ia keroemah me-

Setelah soedah minoem makan, hari telah poekoel 7, Roestam memberi selamat tinggal kepada
segala kacem familienja, dan meminta ma'af kepa-

da ajah boendanja, serta meminta ampoen barang

Setelah

sampai

rangbarangnja

diangkat

Roestam

poen

roepanja akoe ini" — katanja

Baharoe

sadja

oleh

membelilah

ta' dapat

akoe

23

No. 20 MEDAN.

SENG

WENG

ia keloear

membeli

terboeroe-boeroe,

apa?

oentoek

kau,

masoeklah kedalam kereta dan meman-

dang dari djendela, dengan melambai-lambai Sitti
Anizar dengan sapoe tangannja.

pada itoe lontjeng satoe poen

berboenji,

memberi tahoe pada penompang, soepaja hadir dalam kereta.
Roestam berlari keatas kereta, memboeka seboeah

hilang dari matanja, doedoeklah

kannja diatas bangkoe dihadapannja.
Soedah

itoe diambilnja moeka slof itoe, diamat-

amatinja manik jang bersoesoen itoe, terkarang
dalam setangkai boenga, dan terloekislah disebelah
nama

Anizar.
Asjiklah

sana dibelinja seboeah ticket ke Bengkoelen, sesoedah itoe naik ia kekapal, barang-barangnja diangkat oleh doea orang koeli.

'oestam doedoeklah dikelas doea dikapal.

Poekoel

Roestam

Roestam

dan

melihat

sebelah

kiri

nama

sembilan

betoel

berangkatiah

kapal

hore mengedit lang dimaksoetinja,
tas
kapal
Roestam memboeangkan pemandangannja kesana sini, kelihatan olehnja ombak mem6metjah ketepi pantai, Roestam doedoeklah diatas

i
jang
Kaki langit kelihatan bewarna pelangai,

tnhaja

malahan

jang

hampir

masoek

kedalam

pe-

k

pemberian djantoeng

hatinja itoe, hampirlah ia loepa akan dirinja, sebab:
terlaloe girangnja.

Roestam.

barang ini, tiada setara dengan

toe sen poen djoea.

Roestam poen segera menjonsong kekasihnja

Anizar

ia diatas bangkoe, diambilnja boengkoesan itoe,
laloe ditjioemnja dani dirapatkannja kedadanja

kanan

tetapi akoe pertjaja,
bahwa kau

»Adikmoe ini tiada memintak harga barangnja,
kartjis ke karena pemberiankoe
itoe tiadalah beharga sa-

seorang” dirir seraja menarik napasnja jang pan- kelihatanlah olehnja Sitti Anizar dagang mendapatja:

Setelah

disanalah ia tidoer semalam itoe.
Setelah keesokan harinja, Roestam berangkat
lah ke Emma Haven (Teloek Bajoer). sampai di-

Kemoedian diboeka dan dikeloearkannja moeka |
Kedoea anak moeda itoe poen' berdjalanlah da- slof toe.
lam station itoe sambil bertjakap-tjakap menantikan
Moela? diperamat-amatinja madalion jang berisi
waktoe akan berangkat.
gambar kekasihnja itoe, ditjioemnja, dan diletak- | po

tetapi sia? badan dirikoe, kata

kartjis itoe,

'Telefoon Nos. 403 & 567.

MEDA N

Toapekongstraat 16

lion jang terbikin dari pada perak disepoch emas,
didalamnja adalah gambar S. Anizar,
Boengkoesan itoe disamboet oleh Roestam, dan
diboekanja ketihatarlah barang itoe olehnja."

Dalam

54

Jang poenja fabriek -

Roestam

berdialan

membikinkan

koeli keatas timbasebocah

Lu)
NE

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

00000000000

itoe, seraja bersalam.
"Oleh karena kau

kestation toeroenlah ia, dan ba- pemberian

ngan, jaitoe masoek
ke-

kekasihnja,

MEDAN, DELI.

kepala botol. -

itoe, dilihatnja hari telah siang dan Ajahnja berdiri Roes, hanja inilah jang akan mendjadi tanda mata"
AAnizar poen membalas dari station sampai kedimoeka pintoe, sambil berkata:
kata Sitti Anizar, sambil mengoendjoekkan sebocah reta itoe hilang dari matanja, baharoelah ia berang»Njenjak benar tidoermoe Roestam?
boengkoesan jang bagoes, didalamnja berisi doeasl kat keroemah tangganja di Batang Agamstraat.
Marilah kita perhatikan Roestam dikereta dan
Hari ini soedah tinggi, bersiaplah, karena iboe pasang moeka siof, jang bersoelam dengan manik
dan sanak saudaramoe telah lama menoenggoe."
jang amat bayoes boeatannja, dan sebocah mada- diatas kapal.

melihat

Bea

Pakai toetoep lak merah di

ertinja telah pindah dari Moskeestraat 42 (gang

0an404400006 mama

akan

| ENG SENG |

1. Pakai toetoep kaleng merah

Pembeli dari kita jang beroleh prijs, silakan kirim lotnja pada kita,
soepaja kita oeroeskan pembajaran prijsnja sampai beres, dengan
gratis kita tidak ambil commissie apa-apa. Banjak Selamat !

Sesoedah

MEDAN

tanggal 9 September 1923.
jalah

lot pada kita, sebab

tikoes), ke straat jang ramai, jaitee OUDEMARKSTRAAT
N. B.

mendapat poedjian (diploma) dari

PASAR

& SONS

,SAFOEFHIDJAZI"

@ Baik sekali oentoek orang toea, apalagi pemoeda-pemoeda!

boeat djadi kaja, selain membeli lot dari kita.
adres

IALAH:

4 Obat jang tiada berimbang tentang kemoestadjabannja!

ganggoean. ..... tetamoe ocang en wakil pers.
djedjaknja toean-tocan jang telah beroentoeng itoe. maarr..........

pada

(O.K.S)

Sang pemoeda-pemoeda bingoeng melihat pekertinja. Dari sehari-kesaharian, sitoea-bangka itoe“tambah ranggi kelihatan. Keheranan hati mereka
& bertambah berapa kali lipat ganda ..... .... 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
@ tanja bertanja sinjongnjong apakah jang dipakai si kakek itoe?

silakan dengan selekas-lekasnja mengatoerkan pesenan, soepaja djangan kehabisan. Bereboei
orang membelinja, sebab makloemlah tahoen 1930 ini sangat soesah, tidak ada harapan lain
Pesanlah

MEDAN-DELI

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

tegoch, socpaj diangan menjoesahkannja, dari
menoeroet

ALMANDILI

?
»

kita, boekti liat jang soedah-soedah paling banjak pembeli dari kita jang beroleh prijs, dan
menjebabkan perhatian publiek lebih besar pada kita, dari antero INDONESIA. sampai di
MELAKA dan INDO CHINA kita betoleh pesanan. Rahasia dari jang beroleh prijs dipegang
ingin

000000000000000

$

Ini kali besar sekali harapan jang djoega prijs lebih besar, bisa diperoleh dengan perantaraan

Ki lau

bajar dengan djalan

"Baik intjik, saja segera perloekan".

dddal

enz. enz. sampai f 25.

toean, djika tocan

boleh

»Nah, kirim dan satoe boeat saja”,

1.LOT

Ditengah djalan, dilajangkannja pemandangannja | berdjabat
kiann kemari, dai n ke Batang Agamstraat, dengan)
.

h ia bermenoeng diatas pembaringan-

lagi intjik
ansoeran”.

loterij jang laloe kita djocal 997 diantaranja 50 lotejang dapat prijs dari
f10.000.—
f5.000.— f1.000.— f500.— f100.f50.— dan f25.—

pengharapan

aman, seolah? ada jang ditjarinja.

dan

Company”

dengan harga jang paling moerah apa

enz,

jang gentlenian
sedjoemlah
f1.000.000.—
jang dibagi
f 150.000.—f 100.000.— f 75.000.— f 50.000.-— f 25.000,—

toean

sadja.

bermimpi

oentoek pembeli:

ber- apa kesalahannja jang akan memberi keberatan
telah kepada dirinja pada hari kemoedian.
Soedah itoe toeroenlah ia kehalaman berdjalanjaitoe
kedjalan besar menaiki seboeah dos akan menganRoes- tarkan ia kestation.

kelopak matanja, ia meraba

vJa, intjik .,The Roelam

ada satoe-satoenja toko dikota ini jang
kasih datang Gramafoon dari fabrieknja, dus soedah tentoe intjik bisa dapat

»Loterij Besar” baroe
»Bataviaasch -Kinderziekenhuis” Weltevreden Cs.

mandi.

Sebentar-sebentar Anizar menoleh kebelakang,
melihat kekasihnja.
Kadang? bertemoelah pemandangan kedoea anak
Setelah Anizar sampai dimoeka roemahnja,
dirilah ia sebentar memandang Roestam jang
hampir loepoet dari sebocah belok djalan.
Noenangstraat.
AAnizar poen naiklah keatas roemahnja, dan

f11,35.-

»Apa toean
ada mendjoeal

Gramatoon dengan plaatnja compleet!”

lekas, tjoema dengan mengirimkan:

masang pakaiannja dan doedoeklah minoem makan
bersama? dengan kaoem kerabatnja laki-laki perempoean.

B.

'moeda itoe, tampaklah senjoemnja masing2.

dengan

»Baiklah," djawab Roestam, seraja keloear 'pergi

Sumatra Barat).
8

peroleh

nja memikir-mikirkan mimpinja itoe, tiba? diketoek
oranglah pintoe kamarnja. Roestam terkedjoet, dengan segera berdirilah ia memboeka pintoe bilik

LAKI-LAKI.

(Soeatoe tjerita-jang terdjadi

bisa

Postwissel

besar ten-

tang Werkloosheids-verzekering: dan men
djadi'lebih bersifat kepentingan publiek

MATI KARENA

Toean

ge-

west)?
3. Berapa bahoe loeas perceelen itne
4. Pada siapa hak-hak
erfpacht itoe
diberikan dan dari tanggal berapa poe-

poelang tanah-tanah

Kekajaan, Kesenangan, Keberoentoengan!

HALL O-

00000 0000000000000000000010000000

“Advertentie,

Willisstraat No. 23 “Tel. 1352 Medan.

00

gadaian ketjil sampai sedjoemlah
f 25
ne,
Werkloosheidskas, mempoenjai Sta- rang
djadi korban penghimatan.
Dengan adanja atoeran ini maka tidak tuten sendiri, reglementen, bestuur, dan djadi Japan boelan dengan tidak dipoengoet
koerang dari f 300.000pertahoen jang akan lain-lain. Sepandjang warta jang kita de- rente didalam boelan jang paling dibelangar, Vakvereeniging voor Assistenten kang ini, Halini baroe bisa dilakoekan
dimasoekkan kedalam kas negeri.
Waktoe ini tidak koerang dari 200 di Deli djoega ada mengandoeng niat apabila roemah gadai diberbagai tempat
Studenten di-Holland jang nanti akan boeat menghoeboengkan diri pada Werk- dapat dibesarkan.
Karena ada ditarik sedjoemlah f150.000
bekerdja dikalangan BinnenlandschBestuur. loosheidskas ini jang terpimpin baik,
Sebagai ekor dari persatoean terseboet dari post jang disediakan oentoek bikinan
Doeloe studenten ini masih bisa mendapat titel Mr. sehingga studie ini bisa perkoempoelan ini pada 1 Juli jang akan roemah gadai dibilangan seberang, goena
dibagi didalam groep ambtenaren B.B. datang mempoenjai djoemlah lid kira-ki- perloeasan itoe, maka dapat ditoenggoe
ta'lama lagi pemandangan tempo itoe akan
economie dan groep juridische ambtanaren ra 2500 orang.
Kepentingan dari poetoesan itoe soe- dilakoekan.
B.B., tetapi soedah tidak dapat lagi demidah teroes bisa dapat dilihat. Satoe pekian.
Sebagaimana orang tahoe, ada 10roe- kerdjaan jang berfaedah dari 2 vakvereeniging jang masoek didalam Federatie
wangan resident jangtidak diisi lagi.
—0—
akan tidak menaroeh perhatian baik, dari
fihak peroesahaan-peroesahaan, maoepoen
Pertanjaan lid Volksraad.
Pertanjaan
toean dari fihak kaoem boeroeh.
Biarlah tindakan ini akan mendjadi tjonThamrin. (Dimadjoekan tanggal 12
Feb. to boeat lain-lain organisaties, termasbek:
didalam Federatie, boeat djoega menjajll
Ada terdapat soeatoe keperloean sama toekan diri pada Algemeene Werkloosangka-angka jang ada memberi peman- heidskas ini.
—0—
dangan tentang politiek tanah jang didjalankan sedjak permoelaan abad kedoea
Dienst pegadaian karena berhemat.
Editid aPeMinhua Lp: Manadja Sayuti Lois
poeloeh, teroetama tjatetan-tjatetan tentang
Karena perhimatan, dalam begrooting
tanah-tanah jang telah dikeloearkan di 1931 akan ditjoret satoe djoemlah besarnja
Java dan Madoera dan jang bisa dike- £300.000. jang akan dipakai oentoek penPOLITICS, HISTORY, LITEloearkan.
dirian roemah-roemah gadai di BorneoRATURE & SOCIETY
Sebab itoe, penanja ingin meminta ke- Timoer dan di Timoer.
Leider dari pers Islam jang
pada pemerentah djawab pertanjaan-per- #Disana
masili beloem ada pegadaian
merdeka. Saban terbit membawa
tanjaan jang dibawah ini:
gouverhement, hanja pachtgade.
perkabaran jang lengkap dari
. A. 1. Berapa banjak bahoe tanah kosong
Tetapi sekarang roemah-roemah gadai
Pokok pergerakan jang penting,
di Java dan Madoera jang telah dikasi- itoe, tidak bisa didirikan. Begitoe djoegaada
istimewa dari kalangan -Doenia
kan kepada anak negeri dibawah soeatoe berniat di Djambi, akan didirikan seboeah
Islam.
titel selama tahoen 1900—1929?
roemah gadai djoega tetapi tidak bisa menTidak perloe dipoedji lagi.
2. Djika tidak ada terdapat reserves dapat tempat. Tanah ada, tetapi kerana oenIa ada Lectuur Islam jang paspeciaal boeat tanah-tanah a"ak negeri, toek menimboen itoe sadja soedah berongtoet di batja di saban-saban roetjara bagaimanakah senantiasa bisa dipe- kos f60.000. Boeat ini djoega tidak disediamah tangga kaoem Islam,
noehkan keperloean jang bertambah dari kan oeang.
rajat akan meloewaskan mereka poenja
Sebab itoe patoet disokong.
Barang gadaian.
milik-milik tanah?
Harga langganan.
Karena moesim soesah, kongsi-kongsi j.
(Kedoea keterangan diminta sebisanja
Di Indonesia 3 boelan
FF. 2.50
dipisahkan boeat tiap gewest).
biasa membeli lelang barang gadaian tjoema
Loear
,,
"
"
B. 1. Berapa banjak bahwa tanah jang membeli
sedikit sadja hinggadi Glodok
(Saban
terbit
moeat
ada
1300 dan di Tanah
kosong jang diberi boeat dioesahakan oempamanja
gambar-gambar penting ).
oentoek jang dinamakan pertanian ketjil, Abang ada 700ocang masjang tidak tersesoenggoehnja telah digoenakan boeat djoeal. Angka djoemlah oeang jang dikeloeKantoor : Redactie & Administratie
arkan oentoek pegang gadaiaan dalamtamaksoed itoe ?
Ngasem Straat — Djokjakarta,
2. Berapa banjak bahoe dan percenta- hoen 1929 ada 25 mullioen roepiah melebihi
15
Java.
ges mana dari tanah-tanah jang telah di- djoemlah tahoen 1928.
tanami?
C. Perihal erfpachters biasa.
002000000400 mmm 40000000000

Toko en Drukkerij ,,TNE ROELAM COMPANY”

»

(Sami

Empat

Diatas kereta ta'pocla Roestam
loepa memandang

kesana sini

melihat-lihat termasja, dan melepaskan

n.

'Tetapi..... kemana

sadja ia memandang terba-

janglah wadjah kekasihnja dihadapannja.

Setelah kereta jang ditompangi Roestam sampai
di Station Padang, toeroenlah ia dari-kereta dan

dan dengan hati jang ber:
debar-debat dik
kekasihnja hendak melepaskan dari marabahaja, oentoenglah kapal itoe

pagar besi jang koeat. kalau tidak
pastipada moe, naik dos menoedjee keroemah orang Pajakoemboeh, memakai
lah Pasia sita ungnea kendala Beta done:
jaitoe di Belakang Tangsi.

kereta, karena lontjeng tiga telah berboenji.

Setelah barang-barangnja ditogroenkan dari dos
dan
dibawa
masok roemah,, Roestam poen

