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ana

(Ini hari diterbitkan
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Pad:
:, bahwa
teki lihoekoem
salahkan sebab
rodi. Masing2
»pendjara."

lembar.)

-Rodi (Heerendienst) mem-

P
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Mei
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Moeharam

TJATETAN.

oleh Landgerecht"" disana
63 orang oerodi jang diPerempoean. itoe
,,beloem membajar oeang
dihoekoem 3 dan 6 hari karena itoe haroeslah
dipeliharakan dengar

tjermit: oleh
erlakoekan dan
lemboet. Keka-

petjahkan katjaDihoekoem sebab Bel oe mmembajar saran:itoe hanja a
bawa korban.
@ipeliharakan,
oeang rodi. Disini kita artikan, bahwa
taiat itoe dihoekoem, boekanlah disebabEnam poeloeh tiga orang
kan engkar,
tetapi karena tidak
dihoekoem pendjara.
mempoenjai oecang boeat membajarrodi
itoe.. Maka djika benar mereka tidak hoekoem- boekan sebal
barak ar, boekan
sanggoep membajar, boekanlah hoekoe- sebab tidak maoe membajar.. Dan
Tentoe akan mendjiali scal
boeman jg. mesti diterimanja, malahan mereka kanpoela berhoeboeng dengan
di Volksraad.
itoe mesti disoeroeh mengerdjakan kera- perkara politiek. Tetapi semata-mata
han
itoe. Djika
mereka tidak: maoe karena kemiskinan.
Soal rodi (heerendienst) soedah mem- kerdja, membajarpoen tidak, baharoelah
Lebih djaoeh Tjaja Sumatra membocat
bawa riwajat penting di Indonesia. Di boleh dihoekoem.
commentaar' sebagai berikoet:
Volksraad, soedah beroelang-oelang diTetapi tatkala kita mendengar chabar
bitjarakan. Berhoeboeng dengan oeroesan sampai disitoe sadja, kita berpikir, boleh
Dalam perkara politiek sekarang kita
djadi mereka

dihoekoem

itoe,

boekannja

soedah sadja disebabkan BELOEM membajar loe-

madjoekan beberapa soal kepada Regee-

nas oeang
rodinja. Sebab sebagaimana
soedah terkenal, disana raiat soedah lebih
banjak mentjampoeri politiek. Entah kahingga ke-Volkenbond di Geneve, ia soe- lau2 hal ini poen ada berhoeboeng dengan
dah mendjadi soeatoe onderwarp jang politiek poela.
terpenting. Hadji A. Salim dioetoes kesana,
Sak dan wasangka kita itoe
sekarang
teroetama berhoeboeng dengan soal rodi. soedah mendjadi lebih terang, sesoedahnja
Maks»ed pembitjaraan itoe, boeat 1e- kita dapat membatja chabar
tentang itoe
nimbang
baik boeroeknja rodi (heeren- lebih djaoeh dalam soerat kabar Tjaja
dienst) itoe dipikoelkan keatas bahoe ra'- Sumatra jang sengadja kita koetipkan,
jat.
antara lain2 demikian: ,
Hampir semoea
leden Indonesier berring, maoepoen dalam pembitjaraan-pembitjaraan
bersidang Volksraad.
Bahwa

pendapatan,
bahwa
rodi itoekoerang
pantasnja dilakoekan dinegeri jang moelai
tahoe menghargakan

Hari Saptoe 24 Mei, petang berpoeloeh-poeloeh orang dari Ommelanden
van Padang dengan diiringkan oleh
beberapa orang politie melaloei djalan

keadaan dalam per-,

gaoelan. Indonesia j. mempoenjai pendoe- |

Pondok

doek jang soedah moelai sedar, soedah sepantasnja rodi (kerahan negeri) itoe dihapoeskan. Demikian pendapat kebanja-

kan pihak jang
poeskan dengan

tiba2,

maka

tempat ditanah Seberang

dibeberapa

(di Djawa soedah

lama dihapoeskan Red.) soedah diizinkan
kerahan negeri itoe diteboes dengan oeang,
jaitoelah ,oeang rodi" namanja.
Djoemlah

oeang

penebozs rodi itoe ti-

dak poela sama pada semoea gewest. Hal
itoe bergantoeng

pekerdjaan

kepada berat

dimasing2 gewest

ringannja

tertimbang

dengan oepah orang bakal mengerdjakan

kerahan itoe.

Sebagaimana kita

ketahoci

boeat

di

Oostkust van Sumatra, ocang tebocsan
rodi itoe dibajar f6.- tiap satre kepala.

Sementara di Soematera Barat

dan

Ta-

panoeli dibajar dengan f10.- tiap sator
orang pefodi dalam setahoen jang boleh
empat

dengan

diansoer

kali

ansoeran,

masing-masing dari f 2.50.
Peratoeran teboes — rodi ini tidaklah
dimestikan sama sekali orang perodi pi-

koel,

melaiakan

djikalau

seseorang

pe-

Todi (heerendienstplichtige) tidak mampoe

membajar, ia boleh ganti dengan pekerdjaan negeri, seperti memperbaiki djalau
atau mengangkoet pasir, setimbang dengan djoemlah hari jang soedah ditentoekan.

ke Moeara

jang

mana menoeroet keterangan dari orang
banjak mereka semoea akan diserkap

soeka mengangkat dera-

djatnja anak Indonesia.
Tetapi karena masih soekar boeat diha-

menoedjoe

dalam pendjara.
Melihat keadaan ini, kita mentjari
keterangan lebih djaoeh, apa sebabnja
mereka djadi demikian dan apakah mereka djadi
akan tersekap
-kedalam
pendjara.
Ditanja kepada Toeankoe Ass. Demang
Paoeh di P. Ambatjang perkara terseboet

dan beliau memberi keterangan, bahwa
Aa Dena
e nattrp6
sekira-kira
banjaknja ra'iat di Ommelanden telah dihoekoem oleh Landgerecht jang bersidang dipasar Ambatjang, karena beloem

meloenaskan rodi kwartaal satoe dan
doea dalam tahoen ini, sedang orang
jang beloem meloenaskan kwartaal satoe
dihoekoem masing-masing tiga hari
dan jang beloem meloenaskan kedoea
kwartaal itoe dihoekoem masing-masing
enam

hari.

Kemoedian lagi apakah perkara

ini

berhoeboeng dengan politieke toestand,
tapi beliau memberi pendjawaban bahwa

perkara ini sekali-kali tidak berhoeboeng
dengan itoe, malahan
karena mereka
tidak mempoenjai oeang oetoek peloe-

naskan

rodi.

Sekian

hanja kabar itoe.

Dari kabar diatas teranglah kepada kita, mereka

dihoekoem

pendjara,

karena setengahnja beloem meloenaskan bajaran rodi kwartaal
Seperti di Tapanoeli, kalau kita tidak Satoe dan setengahnja beloem
salah, orang boleh bekerdja rodi dalam membajar kwartaal satoedan
satoe tahoen lamanjg boeat 36 hari sadja. doea TAHOEN INI.
kali

tiga boelan ia

»Heerendienst“, djika diartikan dengan

setjara letterliik sadja, ma'nanja ,,dienst
kehormatan“. Kehurmatannja kepada negeri artinja tanda ia toendoek kepada
peratoeran-peratoeran negeri. Siapa jang
engkar, baroelah boleh dikenakan hoekoeman,
Heerendienst itoe, tidak poela mesti di-

pikoel
oleh segala raiat, tetapi banjak
'jang diketjoealikan. Pertama sekali mereka
kerdja pada negeri, terbebaslah dari
rodi itoe. Dahoeloe dengan belastingnja sekali divrijkan. Lain dari pada itoe

orang-orang jang telah oezoer badannja,

tidak

boeat kwartaal doea, njata

beloem

liwat

tempohnja, Ketjoeali
“kalau pembajaran
itoe mesti lebih dahoeloe (vooruitbetaling).
Conclusie dapat kita ambil, mereka .di-

Tyre

rodi, tetapi telah bilang berpoeloeh
entah beratoes tahoennja jang mana
oeang itoe diperoleh rajatdi Ommelanden
kebanjakan
dengan
beroesaha
tanah,

oempama

wah. Sekian

berladang

ini soedah kita moeatkan dalam
Chabar

Deli tanggal 26 Mei jang kita koetip
Sinar:

dari kabar A'neta demikian:

tiga orang mendapat hoekoeman
sedemikian.
Inilah menoendjoekkan kepada

jang
kita

Kdi

soepaja diadakan penjelidikan lebih djaoeh

darf
pihak
Sa

koeasa, apa itoesebab“ telah
jang
" Faeeka

Megoro.

alis

pemetjah

»

ja

benteng

dan

Daan

ia

journalistiek.
Karena hari itoelah pertama kali beliau

Pertja Timoer.

memasoeki stafredactie dari soeatoe goerat kabar harian.

Dan

akan mengepalai

pimpinan soerat kabar harian poela.
Selama jang soedah2, beliau boleh dika-

Dihoekoem

doea boelan pendjara.

Karena
paria

taktahan

la-

mentjoeri.

ta, seorang journalist jang bertitel correspondent sahadja, ketjoeali sesoedahnja ber-

doedoek baroe ini di Balai Poestaka, be-

liau telah berdoedoek dimedja redactie.
Pandji Poestaka, soeatoe tijdschrift kepoe-

telah melandjoetkan pengetahoean journa-

tertoedoeh mentjoeri.
Seorang

Indonesier, nama

Djoehanis,

listiek ke Europa sampai empat tahoen Iamanja. Sesoedahnja berdoedoek toedjoeki
tahoen di Stovia, jang sekira2 pendidikan-

nja sama dengan H.B.S: 5 tahoen
katanja, beliau pergi ke Europa.

lebih

Bererti soeatoe tindakan goena meninggikan peilnja jowrnalistiek kita. Boleh ditandingkan dengan didikan dari sebahagian
journalisten
Eropah. Tentoe memberi saorang kesawah pajah sadja.
dja, jang berwarna merah djamboe, teroes
baik kepada pihak kita.
Ini beloem berbahaja bagi kehidoepan ia raportkan kepada politie, dengan se- toe pengharapan
Djika banj
urnalist bangsakita j.
en-!
Pagi Inisjang Ke
2
ja jang dibawa tjoeri, dihadapkan kemoeka Landgerecht, journalistiek Indonesier akan semakin naik.
L Sekarang ada tiga orang jang kita soepoelang.
dan perkaranja diperiksa:
dah ketahoei jang bertindak dalam kalaDalam hal kesempitan oeang sebagai
Landgerecht, memadjoekan pertanjaan ngan itoe. Selain dari Adi Negoro, “jaiini rodi telah menjesak lagi hinggater- kepada persakitan, sesoedah ia tjoeri batoelah toean-toean Tabrani dan Roestamlalai membajar dan sekarang haroes menerima

dan

hoekoeman

hoetang

masoek

pendjara,

rodi jang mendjadi beban

rang itoe, kemana ia bawa. Persakitan
mendjawab, ia bawakepadjak gadai, dimana ia gadaikan barang-barang itoe, f 2.50
dan katanja poela ia soedah doea har,

Effendi.
Besar harapan bangsa kita kepada

ke-

tiga mereka itoe, akan dapat -menaikkan'
bendera journalistiek kita sampai dipoemmalah sesoedah mendjalankan hoekoe- tidak makan.
tjak jang tinggi hingga dapat bergandingan
man, haroes rodi itoe diselesaikan lagi.
dengan
journalistiek bangsa jang
Landgerecht memberikan kepoetoesani
Oetang dibajar langsai tidak.
terpandang
tinggi.
:
ia
dihoekoem
2
boelan
pendjara.
Kalau kita ingatkan berapa keroegian
—0—
mereka meninggalkan oesaha sehari-hari
Tetapi sekarang apa soedah "terdjadi?
disebabkan terhoekoem beberapa hari
Lagi potong roempoet kwestie.
Apakah harapan-harapan itoe akan memimasoek pendjara meninggalkan oesaha
»Binatang ternak hari-hari haroes diberi bawa hasil jang baik? Itoelah sekarang
jang oetama, dapat dikira-kirakan bah- makan, kemana mentjari roempoet, tan:
jang sedang diriboetkan oleh pers di Ia-

itoe, boekan mendjadi habis atau langsai,

wa mereka telah menanggoeng
jang boekan sedikit.

roegi

tanah

hoetan

soedah masoek

concessie" donesia.

pikir seorang Indonesier nama Pain. Ia laloe
Tinggal anak, tinggal isteri, tinggal memasoekkan soerat permintaan kepada
oesaha, tinggal apa sadja mendjadi oe- Hoofd van Plaatselijk Bestuur, oentoek
saha dimana dengan hal begini walau- mendapat soerat izin soepaja ia boleh
poen mereka nanti menjesal, tetapi ka- memotong
roempoet, oentoek makanan
rena tak ada daja oepaja hampir dipe- ternaknja didaerah tanah conces:ie dikelam dalam hati sama seorang, namoen boen Pisang Medan Estate.
Ia menoenggoe-noenggoe balasan tetapi
oetang haroes dibajar.
beloem
djoega datang, dapat atau tidal
Soenggoehpoen rodi ini katanja kewadjiban
mamak
dalam
djalan
kannja

raiat, tetapi haroes poela ninik
jang mendjadi pajoeng pandji
negeri
akan berichtiar mentjari
jang baik oentoek anak kemanasoepaja djangan mendjadi demi-

kian kembali, karena roegilah negeri dan

Co.

Hakkastr.)

Soedah Diperbaiki
REPARATIE

tocan poenja band?

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

dan Memperbaroei

Specialiteit

Kita.'

Band boeroek kita bisa bikin baroe.
, Selamanja

Journalistiek Indonesia.

djika

benar keterangan diatas, apakah tidak baik

bahwa mereka boekan engkar, boekan meletakkan seboeah peti, berisi barang2
tak maoe meloenaskan rodi, malah kare- kain, didalam seboeah langgar didjalan
Mahkamah.
Tatkala ia hendak melihat isi
natak mempoenjai ocang oentoek pem- peti itoe,ialihat soedah hilang, barang j.
bajar, disebabkan pereconomian mereka
manaia boengkoes, dengan kain.
sekarang merosot, sedang
harga padi
dahoeloe baik, sekarang mendjadi toePada tanggal jang terseboet diatas, ia
roen hingga tak mentjapai pokok dan lihat persakitan, memakai seboeah keme-

Band Boeroek

Itbelah

commentaar

pertanjaan,

Seorang Indonesier,
nama Agoes, dadan walaupoen masih ada jang
ketinggalan, tetapi beloem pernah ter- hoeloe toekang kaioe, sekarang tidak mem- injaan pemerintah.
pekerdjaan, pada tg. 26 boelan
djadi jang sebagai ini dengan sekali poenjai
Beliau terkenal seorang bangsa kita jang
telah ditangkap oleh politie karena
goes mereka sedjoeimnlah enam poeloeh ini,

3

Memperbaiki

madjoekan

ke I.

Soearg Ramai.

oetang di-

baik

Telefoon No. 1525.

senang - dengan

Kita

lama poela mereka meloenaskan dengan

MEDAN

Apa toean merasa

Tidak perloe kita tambah
lagi.

lama rodi telah ada, sekian

Rerubbering

(Dioedjoeng

isinja”kalau demikian, sebab
bajar lansai tidak.
Sekian toelis Tj. Sum.

bersa-

Shanghaistraat 27

:.

. 63.0rang perodi
dihoekoem.,
kawat Aneta Radio dari

dan

000000000000000

000000000000000

Weefit

Rajat .di Ommelanden boleh dikata
boekan sekarang sadja telah membajar

lagi kerdja berat,

oeang rodi.

:Menoeroet

Hari ini kita berada dalam kwartaal
doea. Djadi ketika mereka dihockoem

00000000000

boeat saban

kerdja tjoekoep boeat negeri dalam 9
hari. Djikalau mereka tidak dapat membajar f2.50 itoe boeat peneboes rodinja,
ia haroes bekerdja 9 hari. Kalau ia tidak
maoe -kerdja, itoelah namanja engkar
dari perintah dan baroe ada antjaman
hoekoeman kepadanja.

000000000000

Maka

rodi.

00000000000

daerah

Volksraad

kita poenja kerdja atas djaminan
Tanjalah keterangan!!

oleh kita.

00000000900200 00000000400

0000000000000

di Indonesia, lid-lid

Tahoen

1348.

dihoekoem pendjara ?
Loesa hari Senin,"toean Adi Negoro,
Kita tahoe,- bahwa banjak benar raiat tentoe akan moelai berdoedoek dimedja
jang terlambat membajar oeang rodi pada Redactie Pewarta
Deli. Hari ini toean
tiap-tiap kwartaal, tetapi tidak ada pernah Kanoen boeat penghabisan
berdoedoek
kita dengar mereka itoe dihoekoem pen- redactie soerat. kabar itoe. Sekira-kita
djara. Kalau karena beloem membajar hari ini djoega toean
Kanoen akan
wang rodi mesti dihoekoem pendjara, kita serahkan pimpinan Redactie Pewarta Deli
rasa dibahagian lain-lain, seperti di Oost- kepada toean Adi Negoro.
“
kust dan Tapanoeli, beriboe-riboe raiat
Boeat Adi Negoro, hari Senin, loesa,
tinggalkan dahveloe dan marilah kita jang mesti ditarik keroemah pendjara lagi. ada satoe hari jang patoet pengisi tjateKita pertjaja soal ini akan mendjadikan tannja. Hati jang ihesti mendjadi peringamembitjarakan perkara mereka tidak
satoe
pembitjaraan disidang Volksraad.
tan dalam sedjarah penghidoepannja dalam
mempoenjai ocang oentoek peloenaskan

-

rodi jang didjalankan dibeberapa

DELI”

soerat

izin itoe.

-

Karena sangat kasihan pada ternaknja,

:

Adi jang tadinja diharapkan akan mendjadi satoe tandingan jang membawa ke-

menangan kepada kita dalam kalangan
journalist, sekarang soedah kelihatan nodanja. Sekarang ia soedah mengakoe hen:

dak menentang benteng Menangkabau dan
Javaansche intellectueelen.
Meski ia tjoba-tjoba hendak memoengkiri pengakoeannja kepada Parada itoe,
tetapi orang soedah tetap merasa koeatir

pada tanggal 29 dezer, iaberanikan dirinja, memotong roempoet, dikeboen itoe, kepadanja.
Sesoedah iadapat kira2 sepikoel politie
Oetoesan

Sumatra, mzngatakan, bahwa

datang, ia ditangkap, dan pagi ini dihadap- sebeloemnja
Adi Negoro mengakoei,
kan kemoeka Landgerech.
bahwa soeratnja kepada Parada itoe palIa ditanja apaiatelah pernah dihoekoem, ia mendjawab beloem pernah.

Landgerecht
toetoepan.

menghoekoem

soe adanja, collega itoe tetap mentjap
namanja dengan pengchianatbang-

ia3 hari sa.

—9—

Perkara botjor moeloet.

Lebih djaoeh Oetoesan maoe dengar
apakah toean Adi akan memberi balasan
atas perkara vitoe. Apakah Adi katakan

itoe sekaDoea orang perempoean Indonesier tentang maksoed-maksoednja
(Djawa), pagi ini dihadapkan kemoeka rang ?
Landgerecht, berhoeboeng dengan perkara
Tetapi toeroet kejakiman kits,sekalipoenpoekoel.
Mina, seorang anak perempoean, jang toean Adi soedah empat tahoen “di Eromenoeroet keterangan Toemina, (jang pah, beliau beloem boleh berlagakisom-

bong kepada bangsanja. Belian. being
sering anak jang botjor
memoekoel)
«
akan
dapat memenoehi
pengakoeanuja
moeloetnja, seorang memboeat pertjakaitoe
kepada
Parada
Harahap
jang bersamasama
ma:oe
memberi
pan diloear-loearan,
sama hendak meroentoehkan benteng permemberi
Toemina
ering
Sering-s
Toemina.

tahoe kepada bapa", belaga' bodoh sadja. satocan Minangkabau dan Intellectueelen
Pada soeatoe hari ia datang, Mina, Djawa.

dimana " ia tanja, apa sebab dia poenja,

Meskipoen

diantara

tentera
- tentera

moeloet begitoe botjor, pertanjaan jang
mana dibalas oleh Mina, dengan tj
enak. Tatkala “Toemina
tidak
jang
Mina, - Mina
memoekoel
—
hendak
hingga
tangannja
menggigit
dapat
berdarah. Toemina merasai sakit, ia teroes poekoel anak itoe, sehingga perkara
ini sampai ke moeka Landgerecht-Landrechter, menghoekoem Toemina sebab

medikan. Mereka tidak akan senang sadja
diperkoetak-katikkan oleh toean Adi, kalau
poen memang ada niatannja (jang demikian.

memoekoel, f5.— atau toetoep 3 hari.

daklah mengakoe teroes terang sadia,

benteng Minangkabau

itoe

banjak jang

beloem pergi merasai hawa sedjogk, tetapi
mereka tidak moedah

sadja

akan diko-.

Kita rasa tidak ada lain djatan jg. lebih
baik kepada

tocan

Adi, melainkan hen-

Denda itoe dibajar oleh Toemina, pada bela skarang lebih mengharuak””
ketika itoe djoega.
dari pada

4"

&

Da

Tawaran

gadji

f300.

dari Pewarta

ji

Sangat mena

Membetoelkan kesalahan.
Kemarin kita kabarkan, bahwa menoe-

dan 3Hand, akan bajar #1000. itoe

|

itoelah

DARI MEDJA

REDACTIE.

rik
Aan
sianj

Kalau tidakpoen demikian, dengan dja- ga perhoeboengan terhalang dalam 24 djam,
lan lain, lebih baik mengakoe teroes-te- sedang djalan itoe akan boleh dilaloei kemrang dan kedosaannja kepada bangsanja,

dan ia

menjatakan

bali sedjak tanggal 2 Juni

poekoel
6 pagi.

Kabar ini soedah djadi salah. Sebetoelnja

tobat Nasoeha

hari

ini. Ia mesti

menoedjoe

ke Soengai Rengas,

roesan Soengai Rengas.
Didekat Kapitensweg, kedoeanja bertjioe
man, dimana terdjadi pelanggaran.
Orang Tiong Hoa jang naik kereta
angin djatoeh ketanah, mendapat loeka
pada tangannja sedangkan kereta anginnja
telah meadapat keroesakan,
3
Hal jang sebagai ini tentoelah hanja
perkara ketjil pada sangkaan si Soepir,
akan tetapi politie bangsa Europa, soedah
tjampoer tangan didalam hal itoe. Sisoe-

pir soedah pesti sadja akan dihadapkan
kemoeka Hakim.
—0—

bahwa

permintaan kita boeat datang ber-

Tek,

iapoen

lari, tetapiia tertangkap djoega, dan dihadapkan pagi ini kemoeka Landgerecht,

dimana ia dihoekoem, doea minggoe toetoepan.
/

s0

Pjenazahnja toeat Marinys.
Kapal ,.Mapia” jang membawa

barangkali

gal 1, 4

Juli

pada tanggal-tang- telah diterima telegram B.B.

dihadap ini.

Sesoedah

djena-

zahnja toean Marinus poelang ke Eropah,

bakal tiba di Belawan pada tanggal 2 Juni.

pedato

beroemah

di Sennahlaan

No. 1, telefoon

n0. 281 telefoonkantoor no. 115.
Masoek
kekelas 2
Elftal Mahkota Sport Club klas 2 soedah dimasoekkan pada competitie klas2.

ke

Pertandingan bola orang Millitair,

Negeri,

ae

HS. diT. Tinggi,

terij.

particulier.

DARI PERGAOELAN.

—0—
hadi

zk 25 tahoen laloe,di Tapanoeli orangorang Kampoeng masih takoet kepada
Kapal
pertama.
orang koelit poetih mata belau. Toean
Hari Kemis pagi
ah
ini, akan ti- opzichter djalan, bila dari djaoeh kelihaba
| hadji
jang pertama dari Djed- tan laloe didjalan, semoea orang memingba at Poslon
biah, jaitoe tempat ka- gir dan berdiri bersaf-saf boeat angkat
rantina di Sabang.
tabik. Opzichter diseboet Resident
Kapal jang bakal datang itoe bernama djalan.
»Soekaboemi.“ Tentang kesehatan djemeng kebanjakan opzichternja bang-

:

ada menjenangkan.

ja di Belawan, beloem'dike-

sa

lalang

Den

Koloniaal Jaarbeurs beloem tetap.
29 Mei. President dari jaar-

beus tocan Fentener dari Vlessingen, menerangkan bahwa koloniale jaarbeurs akan
berbahaja kalau wakilnja, toean Goor, dengan tidak mempoenjai soeatoe, maksoed
datang dari

ia

ke marie

5

Departement?
pindah ke Bandoeng.

Deli

toeroet tournee bersa-

dja Soangkoepon ke Tapa-

noeli dan Soematera Barat,

-

NEGERI BELANDA.

bahkan kepada Onderkoning dimana dengan
sangat dimintapada pemerintahakan
Perhoeboengan telefoon dengan kapal2.
berbit
jara dengan Gandhi pada soeatoe
Den Haag, 29 Mei. Kantoor Aneta di

Den Haag memboent pembitjaraan dengan

kapat Belanda ,,Prinses Juliana dari Maatschappij .Zeeland” jang pada waktoe
pembitjaraan itoe sedang berlajar diantara

negeri

Belanda

dengan

Inggeris. Hasil

pekerdjaan itoe sangat menjenangkan.
De Lena Galdfields.

Moskou, 29 Mei. Kepala-kepala pemerintahan negeri menjoeroeh directeur dari
Lena Galdfields Companij. Cummingham
jang tinggal di Rusland oentoek kemadjoeannja Maatschappij itoe akan meninggalkan negeri itoe, berhoeboeng karena peroesahaan itoe djatoeh djadi oetoesannja

pertemoean oentoek membitjarakan

pera-

toeran negeri soepaja kepada India dibe-

rikan peratoeran dominion.

Rangoon,

terpaksa

29 Mei.

Militer dan politie

melepaskan tembakan pada se-

koempoelan orang-orang Islam jang mena-

han perdjalanan kereta api oentoek menje
rang bangsa Birmaanen jang djadi penom

pangannja.

ereka lempari militer dan politie dengan
batoe sesoedahnja j.t. belakangan bertemoe
dengan mereka. Doea mendapat kematian-

nja.

.

Londen, 29 Mei. Djoemlah orang jang
mendapat bahaja dari pada peroesoehaan
Sjovjet.
jang masih terdjadi di Rangoon itoe, berdjoemlah 63 jang mati dan 616jang loeka
Zwaluwen-Roode
Duivels.
dari
Den Haag, 29 Maart, Pertandingan karena djoemlah mana masih beloem tetap
beberapa jang mati dan loeka ada
Zwaluwen Roode-Duivels berkesoedahan
dibaw
a
familie masing-masing.
3-3.
Peroesoehan hanja terdjadi tempo2
Handel en scheepvaartverdrag.
sadja. Hal mana mendjadikan semoea toko
Den Haag, 29 Mei. Joego-Slavie telah toko tertoetoep hingga dalam kota teranmemakai
perdjandjian dagang dan pe- tjam bahaja kelaparan.
ngiriman barang dengan kapal bersama deAUSTRALIE.
ngan Nederland.
Keperloean

Zending

di Nieuw

Penerbangan

Guinea.

Amij Johnson

Sydney, 29 Mei. Amij Johnson telah
Den Haag, 29 Mei. Pada permoelaan tiba dicharleville, Gueen
sland, sesoedahboelan Juli, toean Galliart, misionaris nja hari sendja.—
dari Heilige Hart, akan berangkat ke
Brisbane29Mei Amij Johnson, toeroen
Nieuw Guinea.
:
pada perhentian Eagle Farm-dengan keroesakan jang disebabkan oleh angin.
Penerbangan laoet j.a. d.
hapea Many” 20- Met: Kingsford Smith Dia -beradoe padasebocah tiang tinggal
akan memoelai penerbangan laoet dari toestelnja djadi roesak. Amij Johnson
tinggal selamat, hanja merasai terkedjoet
Dublin.
jang sangat. Skeroep dan sajap mesinnja
Hoekoewan tamoe Istana.
roesak sangat. Bahaja jang kedjadian itoe
Delft, 29 Mei.

Senaat dari

Delftsche

Hoogeschool, menghoekoemstudentenjang
masoek Istana Keradjaan dengan paksa
padahari

12 dezer doea

tahoen.

Keoentoengan.

Dan Haag, 29 Mei. Cultuur Landcbouw
Maatschappij
Soemberkerto-mengeloear-

kan keoentoengan lima belas" procent,
Cultuur Maatschappij Dinewatie tidak
Amsterdam,

keoentoengan.
29 Mei. Mopoli, A.K.U. dan

Kali Bendo, tidak mengeloearkan keoentoengan.

toean

"

B.B.

Sinar

ma Volksraadslid Mangara-

J.C.

Peereboon, soedah

mening-

Bandoeng, 30 Mei. Kemarin sore, telah gal doenia.
dimoelai pertandingan voetbal soldadoe,
P.T.T.
Kepitein Barren.
— Diangkat mendjadi commies pada P. jang dioeroeskan oleh Bandoengschen
Den Haag 27 Mei. Kapitein Barren dari
T.T. dienst dan ditempatkan di-Medan, Voetbalbond.
Curacao telah dimadjoekan kepengadilan
Mej. C. Pattiwael, ambtenaar jang ditoengKepala soldadoe, berdjabat tangan de- Militer gerechtschap berhoeboeng dengan
goe datangnja dari verlof loear negeri.
Militer
ngan spelers, dari 6 Clubitoe, jang mana koerang teratoernja pendjagaan
— Ditentoekan, bahwa commies le. semoeanja dari tangsi jang paling besar. dari waterfort, hingga Urbina dapat mekl, D. J. Pattiwael akan ditempatkan lalah jang memoelai, menendang bola.
njerang tempatitoe.
di-Bengkalis dan mengepalai Post. dan
Pena mas dari Lucareo.
Telegraafkantoor 5e.kl. disana.
Sesoedah itoe dilakoekan poela, pertanDenHaag. 29 Mei. Oesahanja poliOnderwijs.
dingan jang moela, dari Weltevredan— tie j. mentjahari pena mas jang dipergoeMoelai tanggal 5 Juni 1930 diperhenti- Magelang.
nakan oentoek meneken perdjandjian Lukan dengan hormat :J. Pamilang Siboroecarno
jang hilang di Haagsche Vredestorop, Ini. Onderwijzer pada Openb. Holl.
Kesoedahannja 0 —0. Weltevreden, tentoonstelling meskipoen dengan dilakoeIni. Onderwijs ditempatkan pada Openb. mendapat kemenangan, sebagai main lo-

Belawan sebagai memberi oetjapan selamat
berpisah dengan toean Marinus.

hadji

jang

Serdang Cultuur Maatschappij mengeloearkan 10”/, keoentoengan.
Meninggal doenia.
Ke Nieuw Guinea.
Arnhem, 29 Mei. Directeur toea dari
Den Haag, 29 Mei. Oetoesan dari Normaallessen toean J.G. Zijlstra, soedah
Heilige Hart Galliart, akan berangkat pa- meninggal doenia,
da permoelaan boelan Juli ke Nieuw
Heemstede 29 Mei. Directeur jang paGuinea.
ling toea dari Haarlemsch Dagblad“ voorzitter: dari Nederlandsche Dagblad Pers,

Pertandingan jang kedoea kalinja antaDiangkat mendjadi schrijver pada kan- ra Bandoeng— Tjimahi, berkesoedahan deitoe akan sampai disini pada pagi
dan bakal berlaboeh sehari toor Controleur di-Laboehan Bilik, Herman ngan 1—0, boeat kemenangan Tjimahi.
Hoetabarat pelar Jamangoeman, tadinja

He . pengoesaha
Dan
aa Sa papergi

Redacteur

mengelocarkan

pemboeka dilakoekan

Penggantin leider oleh Voorzitter, toean Cohen Stuart AdCompetitie,
viseur dari Decentralitatie, beliau berpeLeider Competitie dari tanggal 1 sam- dato pandjang lebar tentang hal Decenbai 15 Juni akan bepergian, dan pimpi- tralitatie, dan djoega pemandangan pada
nan Competitie selama itoe akan diganti masa jang akan datang.
kan olth Isten Secretaris tocanP. Kabel,

Pegawai

jang disalahkan mentjoeri kajoe di Medan
Est: disoeroeh menghadap Landgerecht.
Pesakitan mengakoe bahwa kajoe itoe
iatjoeri dari bangsal, banjaknja doea ikat
ketjil. Tatkala ia melihat orang jang laloe
lintas, dimana iatjoeri kajoe itoe,

soengkan

aa

Mentjoeri kajoe.
Seorang Tiong Hoa, nama NG.A

Kapal

Hassan 'Noel Arifin

mengakoei jang

Congres, oentoek memberi selamat, oleh
dengan mengenderai seboeah sepeda, se- tanding ke Medan soedah diterima. Per- sebab mana, telegram tanda minta teritma
dilan- kasih akan dikirim boeat balasan. Djoega
boeah motor gerobak datang dari djoe- tondingan-pertandingan itoe akan
hendak

Kep

Chabar Kawat.

perhoeboengan
djalan itoe terhalang,
karena
berhoeboeng
dengan pemindahan
ia soedah menjesalkan akan segala perseboeah
djembatan
jang
letaknja 30 K.M. INDONESIA. .
boeatannja, dan dari sini kebelakang hari
(Aneta-Radio).
tidak lagi akan berniat dalam hatinja dari KoetafRadja. Djadi perdjalanan terhadai LT. F.
lang
dalam
24
djam
dihitoeng
moelai
“ boeat berchianat itoe. Selain dari mengaBandoeng, 30 Mei. Didalam Congres
koei akan tobatnja, mesti poela menoen- tanggal 2 Juni poekoel 6 pagi.
dari
Internationaal- Transport Arbeider
djoekkan dengan segala perboeatannja,
Federatie,
jang akan diadakan moelai dari
bahwa dari sini kebelakang hari, sesoengSPORT.
22
sampai
27
ber di Londen, magoeh-soenggoehnja ia soedah tobat. Baka
Spoorbond-akam
diwakili oleh toean
toelah barangkali ada kepertjaan
bangA.
Hegt,
lid
d
a
r
i
Spoorbond
terseboet,
Pemberi
tahoean
opsil
dari
O.S.V.B.
sanja kepadanja.
dan
oorzitteg”dari V. V. L.
Programma- ComKita merasa sajang sekali, djika toean
Mal
|
Congres itoe ialah
petitie
le
klasse membitjarakan
Adi Negoro mempergoenakan pendirikanngan jg. dilakoekan
boelan Juni.
nja di Eropah itoe oentoek mengchianat
di Washingt
ntang hal hari bekerjadikan delapan hari
kepada hangsanja. Kita kenal haloean 8 Juni V.O.P. — MS.C. ) Lapangan dja, jang hei
dan djoega tentang
Adi selama ini tidak demikian. Tetapi 15 , D.S.V. — GoAhead) Hakkastrt. dalam semi
LSV. — VOP. )
boleh djadi sesoedahnja beliau kembali 16”,
kerdja malam, Peratoeran jang sedemikian
— IN.C”
)
ke Indonesia, haloean itoe laloe bertoekar. 22 . CSC.
itoe hendak £
kan oleh Spoorbond
HV.V. — MSC. )
Sekarang Indonesig soemoernja kekajaan. 29
itoe,
EA
Indonesia dipengaroehi oleh oeang. NaProgramma- ComKepala kami
mengasoet raiat.
tioralist, seperti Adi Negoro boleh berpetitie
2e klasse
Bandoeng,
Mei.” Kepala
dari
toekar tjorak mendjadi materialist,
boelan Juni.
angkatan menerima kawat, dari Gouverkalau tindakpoen mendjadi pengchianat
1 luni HN.V.2 — D.S.V.2) Lapangan neur Celebes, mengatakan bahwa Asst:
bangsa sebagai kata Oetoesan itoe.
MS.C.2 — MS.V.2) Hakkastrt. Resident, dari Loewoe, pada 24 Mei telah
Loesa, kira-kira akan
melihatlah kita 14 ,
berangkat ke Tjerekang, bersama CoinLV.C.2 — CSC.2 )
balasan dari Adi
tentang pertanjaan 21
mendant Millitair dari Palopo, dan seDS.V.2— MS.C.2)
Oetoesan itoe. Kita dari Sinar Deli djoe- 28
bocah brigade soldadoe.
ga ingin maoe lihatkan.
perKesoedahan
Maksoed expeditie itoe, akan
metandingan2
Com- ngoeroeskan soeatoe perkara jang dilapetitie.
koekan oleh seorang kepala kampoeng
Chulie ajam.
dengan anak boeahnja jaitoe menganiaja
le Klasse.
Pada tanggal, 24 dezer, seorang politie
seorang politie agent, dan
merampas
— MSV.
1—
di-Kampoeng Baroe, telah menangkap se- 16 Mei LSV.
orang
jang
laloe
lintas.
Tatkala
expeditie
2,
HNV,
— V.O.P.
1-2 terseboet sampai ke Tjerekang,
orang Tionghoa, membawa beberapaekor
sipen29 ,
INC.
— GoAhead
2— 0 djahat itoe soedah lari ke Balantang. Mereka
ajam, kira2 pada poekoel sebelas tengah
malam.
2e Klasse.
dikepoeng oleh Militair, tetapi tidak maoe
Orang Tiong Hoa itoe, nama, Ong Tjah 17 Mei MS.V.2 — 1V.C2
0—2 berserah diri.
Hin. la disoeroeh kawannja TanA Hok, 24 , HNV2
Kepala kampoeng itoe, memberi perin— CS.C2
1-4
membawa ajam ditengah2 malam itoe ke
tah bertempoer dengan Militair. ComCompetitie - Stand mandant soldadoe itoe mendapat loeka enkeboen sajoer di Kampoeng terseboet.
:
le klase.
teng dan djoega doea orang dari pendjaAtas -pertanjaan Landgerecht, kepada
CSC.
3
3
-6
9
2
2— hat itoe.
pesakitan no.I, apa betoel ia tjoeri ajam MSV.
3
3 — -6
9
4
2Sesoedah itoe, kepala kampoeng terseitoe pesakitan mendjawab: Pada soeatoe NOP.
3
2
1 - 5
9
6
166 boet menjerah diri, dan 27 orang pengihari lebih koerang 20ekor ajam, masoek GoAbeadt
2
1 1 5
8
7
125 koetnja,
ja menjerahkan diri.
5
2
1 2 5 HN
12
1—
keroemahnja, jang mana empat dari djoem- LSV.
4
1
1 23
Asalnja ialah asoetan itoe berlakoe pada
3
5
075
lah itoe masoek kedalam peti. la soeroeh DS.V.
VC
3
1 — 22
4
4 066 soeatoe keramaian, jang berhoeboeng depesakitan no.2, memindahkan ajam itoe PSV, 3
1 — 22
6
8
066 ngan agamanja.
2
-— — 2 kekeboen sajoer, dan ditengah djalan pe- MSC.
2
6 ——
Perkara itoe tidak berhoeboeng dengan
BVV. 4
— - 4
3
10 —sakitan no.2, ditangkap oleh pelitie.
politiek,
Landgerecht memoetoeskan,
Tan A
Competitie - Stand
Hok, dihoekoem 2 boelan Ong Tjnh Hin,
'Congres decentralitatie di Soerabaja,
2e klasse.
dihoekoem 1 boelan.
175
3
1
31-71
Soerabaja, 30 Mei. Kemarin malam telah
31-71
—0—
8
3
17 dilakoekan, Congres Decentralitatie, dida21212
4
7
050 lam Kunstkringhuis.
1
1 23
3,
7
075
Perlanggaran jang hampir
Pedato-pedato dilakoekan, oleh Gou1
31
2
8
025
membahajakan.
verneur, dan Voorzitter dari Congres. Pagi
Pemetja
»
tan.
Pelanggaran didalam kota memang
in dilakoekai
la vvergadering, dari
boeat &'pertandingan: Ntoea
1
soeatoe keadaan jang tidak dapat dihin- Competi
tie M-S-V:, 2 Johnnie Bong,
darkan,
teroetama
karena
kebanjakan
boeat 3 pertandingan competitie C.S.C. 2. tralitatie Congres, sesoedah mana d
toekang mendjalankan kereta-kereta ataw
koekan pembitjaraan jang penting-penting.
Pemetjatan
jang
poen soepir motor, tidak mengindahkan
Petang ini, memboeat perdjalanan dan
ditjaboet.
bahaja jang akan datang oleh sebab lalaimalamnja,
dipertoendjoekkan film SoeraPemetjatan Khoo Peng Loong, ditjaboet
nja.
baja.
kembali sebab dalam pemeriksaan ternjata
Besok pagi congres itoe diteroeskan,
Kira-kira poekoel 3 liwat kemarin sore, kesalah
annja boekan disengadja.
dan congres jang akan datang dilakoekan
telah terdjadi soeatoe pelanggaran. DidaPertandingan de- di Bandoeng.
lam perlanggaran itoe jang kena langgar
ngan Singapore.
boleh dikatakan orang jang masih berSoerabaja, 30 Mei. Wali negeri, telah
Dari
Welch
Regement
diterima kabar, mengirim telegram kepada Decentralitatie
oentoeng. Tatkala ia datang dari Medan
moelai

2000 K.M. melantjoeng

Mej. E. Hoetasoehoet. Kiriman entjik
toet pemberi tahoean dari Gouverneur
menjababkan terbongkar raha- Atjeh, bahwa didjalan
Hari Senin akan
antara 30 K.M. dari soedah kami
Inar -Deli.
Koeta Radja
t keroesakan, sehing- kita tempatkan

tidak

sampai

menghalangi pesta oentoek

menerima
kedatangannja- Sesoedahnja
bersalaman dia dioendoerkan orang pergi
ke Kota.

ROEPA? KABAR.
Peroesoehan

Madrid,

29

di-San

Sebastian.

Mei. Sesoedahnja

Kaoem

soedagar dari San Sebastian mengadakan
Gemonstratie oentoek mentjaboet pelatangan permainan jang sedari didjalankan

kemadjoean

seizoenplaats

dari

San

Sebastian djadi

semakin moendjoer, terdja-

dilah peroesoehan.
Pada waktoe demonstratie itoe, terdjadi

beberapa pelanggaran sebagai menjatakah
anti monarchistisch-katja-katja dilempar
koning ditjertja-sesedahnja politie dia-

niaja.

Banjak orang loeka dan berpoeloeh
orang jang ditangkap waktoe perkelahian
itoe terdjadi.
“

Dongeng

diatas kertas,

Soerat kabar het
Volk, memoetoeskan.
Amsterdam, 27 Mei. Soerat kabar het
Volk, menoelis bahwa keberatan soerat
kabar Handelsblad, tentang - pengiriman
kaoem-kaoem Sociaal ketanah Indonesia,
kalau-kalau kaoem liberiaal, djatoeh:
ngan sia-sia. Het Volk berkata, fbahwe

tjaranja pembahagian waktoe pengiriman
dari Reymers politiek en psychologisch
loear biasanja bagoesnja.
Tentoonsteling

besar

di Luik,

Pikiran
Minister
Belgie
dari
hal
kerdj
bers
anama
a
kan sampai sekarang tidak berhasil.
tara Belgie dengan
Boleh djadi sekarang
pena itoe dan
Nederland.
pemboengkoesnja
telah dibakar orang.
Luiks 27 Mei. Minister Belgie dari oeINDIA.
roesan oemoem, telah berpedato, didaKeadaan
di India.
lam paviljoen Belgie, dimana "ia menjataRangoon, 29 Mei. Kemarin malam ta' (kan pengharapan, soepaja Belgiedan Neada peroesahan terdjadi — peroesoehan derland mengkoeatkan, bekerdja bersamasemakin koerang. Kota ada soenji. Djoem- sama,
dengan djalan mana kesoesahan
lah orang jang dipelihara diroemah sakit dapat dihindarkan.
bertambah, jang mana sepoeloeh orang
la berpedato didalam bahasa Fransch.
antaranja meninggal,

orang loeka bertambah
sakit.

sementara

ada 46

masoek

roemah

TIONGKOK.

Bombaij, 29 Mei. Pagi ini semoea soenji.

Peri keadaan di-Tiongkok.

Kedai-kedai padabahagian jang berbahaja
soedah diboeka. Perdjalanan tiada tergang-

“ Chiang Kai Shek loeka?
Rot
29 Mei. Soerat kabar N.R.
Crt.
is, bahwa perintah Regeering
Peking, 29 Mei. Tersiar kabar, bahwa
,
,
pindah
t mengatoer
perhitoengan goe lagi.
Chiang Kai Shek pada perkelahii jang
ia. Oran, Belanda jang laloe ongkosgfindah boeat Departement itoe
Bombaij, 29 Mei. Federatie dari Ind. penghabisan disepandjang L
spoordidjalan dipandang sebagai maKamers
van Koophandel dan Industrie weg' mendapat loeka pada sebelah
kitkan impian- bagi Bandoeng,
tangan

noesia biasa sadja,

ini sementara beloem dipastikan. wema'loemkan isinja soerat

jang disem-

nja,

Senar

rimain moerid-moerid dari poekoel 6 sampai 8 malam, tiap-tiap

Minggoe
dan
Raboe
sore.
Orang-orang jang soedah pernah
Mintalah

djoega
ikoet
(klas I atau Il).

keterangan

lebih

lan-

djoet dari bestuur atau goeroegoeroe kita.

PERGOEROEAN

—

(boeat sementara ber-

“In Gb

SUMATRA GRAMOPHOON COMPANY
-Oudemarkistr. 2 Medan.
Telegram udres Sumatraphoon.
Di kita poenja Toko, bisa beli dengan Huurkoop (ansoer)
GRAMOPHOON
merk
jang terkenal dalam pergaoelan

doenia

Djalan Amplas,

Medan).

4 4» an

can

Toko Koepiah & Agent roepa-roepa

barang.

Selamanja sedia di

Toko kita koepiah
dari segala roepa
beloedroe jang haloes dan potongan
jang modern jaitoc
mengikoet kemaoean
orang-orang pada
masa ini. Dan lagi
kita ada djoeal Oebat
poeroe dari pil, nama Spirocid soedah
masjhoer antero negeri, seloeroeh doenia harga sebotol
f 3.50 beli banjak lain
harga.

dengan

noeroet sekehendak Toean-toean, Modelnja kita tanggoeng menjenangkan bagi perhiasan roemah tangga.
Moelai

sekarang

Oewang

besar

KENHUIS,

gimana

Made

biasa,

i

Baroe

boeka
No.

10 matjam.

pada :

Tamboesai
Medan
jang

model dan

MEDAN

besar

pakai

dari

TEMBAGA

bermatjam

roepa

Kaplampoe

dari

“

Pesanan dengan Rembours boleh dikirimkan.

Ini Malam

29 Mei.'30.

Pertoendjoekan jang

Fox,

“

Special,

All

amat

Singing,

111

jang

baroe

terkarang

'— JANET

Sharon
Majorte

oleh

O.

De

seteroesnja.

Lynn, El Brendel,
White dan Dances

Brown

& Henderson.

CHARLES

FARREL,

Side

Up,

beli

Satoe

MEDAN

Nona

bisa

bikin

hi

Hanja

hendak

Matroos

membeli

SAMARINDA

dapat

pada:

V.

G.

—

dan

satoe

Party

Muziek

SAROENG
dan BOEGIS

hormat,

Ga

12

000

Prijs
prijs diatoer
ana biasa.
gitoe lekas lot-lot

JANG

37

.

J

ND

ini “djoega' kirim

Postwissel f 11.35 oentoek

pembeli lot terseboet, kepada :
M.K. KASIMAN
Lotendebitant,

Medan.

soeatoe

bisa terdapat didalam pekerdjaan kantoor atau didalam perdjalanan, kaloe orang
lantas ambil.

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

saroeng jang

PEPERMENT

poetih dan
Harga

pada pe-

lain-lain.

Chocolade.

boeat pakain:

Terdjoeal diantero toko

Samarinda dati soetera Shanghai no. 1: A f 10.- f 15.-

seperti

Boeat didjoeal lagi:
diatas djoega no. 1: perkodi-f

provisien

f

gis boeat djoeal lagi: Roepanja hitam atau oemoe,
65.- f 170.- f 200.- f250.- f 400.- dan f 600.toeliskan dengan menoeroet harga jang terseboet di SINAR

H. K.

|

Kita. mendkapgoe pesanan: pertjobina jing Tekan Uka dihinta dkagak laspa
tocan-tocan

jang

en dranken

ternama.

Terbikin oleh :

180.- f 200.-

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

100'o

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

f 20- f 27.50 dan f 35.—

Saroeng

,,MULFORD”

TERTANGGOENG

gandaria, chocolade,

Saroeng

FORD"

UL

,M

PEPERMENT

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

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

dan

TOELEN.

pantas dan memaniskan

DELI.

Langganan
SETIA harga dan pembajaran boleh berdamai

J

Ga

BER-AOESAN LAGI

mandangan, m.moeroet kesoekaan didjaman sekarang » kleurnja
bermatjam roepa -seperti: hitam, copy, blauw, oemoe, hidjau,

f 2000.000.—

&

000000 GENNN

Ca
Ga
TOEKANG SEPATOE

seteroesnja.

besar, namanja:

Djalan Djaparis 197

mma

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

» BATAVIASCHE KINDERZIEKENHUIS”

Batikhandel

000

jang toelen?! IM

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

No. 15
Medan.

Lotery Baroe & Lotnja soedah sedia!

baiklah: hari

mampir

atawa minta keterangan

BOORHAN

Tjoraknja teratoer dengan

Besarnja

Selakan

jang

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

Menoenggoe

wang

enz. enz.

14 bagian

SAROENG

barjak

dengan

sendjata api

KESEGARAN BAROE

Cheong

Tepekongstraat
telefoon 1548

pakean,

Lightner

bernjanji berpakean

Toecan

atau sedikit pada kedei

Swee

9

Djoega

It's Great to Neeked dan banjak lagi lain-lain lagoe jang paling

Winnie

segala barang dari tembaga menoeroet
model
jang
disoekai
orang jang pesan asal sahadja
ada tjonto atau gambar.

bisa

&

Satoe film bitjara jang pertama kali dimainkan oleh ini Acteurs jang terkenal. Satoe tjerita jang amat bagoes serta menarik hati. Selain dari itoe
penonton dapat dengar dan'fiat: Charles Farrel dan Janet Coynor menja.
njikan: I'm dreamer, aren't we all? You the time, VII find the place, Sunny

14 bagian

Dan

S

tangga

HL

Frank Richardson,
dari Seymor Felix.

Julianastraat 99

Djoega

Roemah

aw

GohKims Co.

boenga.

perabot

'UP

Sylva,

GAYNOR,

segala

Selamanya menjediakan sepatoe-sepatoe
jang soedah siap dan menerima tempahan.
Segala matjan potongon jang terbikin
dari koelit Europa kita bisa terima.
Dan menerima pesanan dari loear kota.

dan loear biasa:

SIDE

S
$

besar

Kesawan No. 79 — Tel. 663 Medan
berdiri moelai 1888 — 1930.

Dancing & Musical Comedy.

SUNNY

Njanjian

Kemis, dan

besar

Persediaan

000

,MO TJIANG SENG"

barang bagoes harga melawan.

Djempolan: menoendjoekkan dan kasi dengar pada penonton bagaimana,
main Jazz, Piano, Viool, Saxaphoon Trompet dan Lain-lain.

Membikin dan sedia berinatjammatjam barang dari tembaga seperti talam, priok, lampoe dan

Lotery

Hindoestraat No. 25

boenga-boenga.

—- Ditanggoeng

Pesanan dikirim rembours dan bajar sendiri

pot

MAHTANI

000000 Gamma

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

MENGELOEARKANNJA
TOEKANG

BOMBAY

mb DELI-BIOSCOOP

Beli banjak boleh berdamai
52
pada

00400

soetera dan kertas, Selendang soetera, Beloedroe, soetera djaoese,
soetera gaboes, segala roepa tjita Europa dari Benang Sering
biasa dan soetera berwarna, Tasch njonja
- njonja bermatjam

Harganja tjoema f1.-

No.
dan

L. H.

578

Persediain

Dimainkan oleh:

Hamzah

40 Gamma

Soetera, Kemedja soetera-, selimoet roepa-roepa, Pajoeng-pajoeng

Medan

Emmastraat

seba-

lot terdjoeal

bi

Mati No. 111

Chasiatnja

Lot

hormat.

TOKO

Eigenaar:

P. Minding

Soengei

lekas

dengan

9000
6 aunn

Moelai

M. Noerdin

sebegitoe

Sub agent: S. PALAR. Aloer Gantoeng 44 Pangkalan Brandan.

itoe ?

tjap: KAPAL TERBANG

Pesanlah

Tariknja

KINDERZIE-

Perys-perys diatoer

Sumatra Gramophoon Coy. Tel. 1452 Medan.

bij Indonesier sedjati

Keloearan :

ada djoeal Lotery

BATAVIASCHE

besarnja F 2000.000

Menoenggoe

Baroe”

,Anggoer Oesiat”

namanja,

Toko

roemah.

«

apa

di kita poenja

habis, Harga di loear Kota Medan. Kirim sadja Spoed dengan
Pemai F 11.35 Kita tanggoeng sampei di Toean poenja

LOEBIS
BADOE ALIP
Medan
34 Kesawan
“ EN 4 4» Gn Gn
»Pendapatan

dari harga jang

moerahnja, sehingga harga jang setinggi-tingginja.
beli satoe mesin, dari seharga f 100.- (seratoes)

Telefoon

hormat

ia itoe, merk O DE ON,

keatas dapat 5 bidji Plaat extra, lagoe lagoe boleh pilih, me-

Atoerlah pesanan, kita
kirim dengan Rembours.
Menoenggoe

dagang,

semoerah
Tiap-tiap

RA'JAT

tempat digedoeng Boe-

di Oetomo,

Tanja keterangan pada

066 6 anna

beladjar
boleh
jaitte diklas lama

perhoeboengan

00 6 cma

bim

Moedah, lekas, praktisch dan
moerah. Moelai 1 Juni 1930 akan
diboeka lagi 1 klas baroe. Pene-

0 0 0 MM
0000

Inggeris pada kita!

bikin

06 6 0 cun
0 6 0 GM
0000
' maiottttotaattttatmmntaatiitis

Lekas

Peladjarilah bahasa

Hi

00000 SEMEN 40 NAN 00004

MULFORD

&

COMPANY -NEW

Alleenvertegenw:

|

TOKO
k

N. O. I.:

SENG-MEDAN

AUWPIT

Bykantooren :

Weltevreden
Soerabaja

YORK.

Telf.

67

132B.
2572N.

kehontikommtemisawas

Advertentie.

NN
HOTEL |?“anAN 1002440
Awas! Batja Teroes.
MEDAN.
Toko Katja 2

tL€| RESTAURANT MOHAMMADAN

Adveri el

No. 40 Moskeestra'at

—

IRMA HADJI MOHAMAD TAIB & SONS
Medan
|Paleisweg Soekaradja.

jang

Belawan
Atapweg

kita

BERDAGANG

&

Koepe
eneg. Oekoman. ag Taebi
oleh Fabriek N.V.S.H.M. Singapore,

,

Idengan harga moerah.
| Djoega selamanja kita ada persediaan |

joe

nak

INTAN

an

PEG A Ann

aa

K

anak. kemedja soetera.

»
(4

Dasi dan sapoetangan, serban oentoek Hadji, saroeng
Samarinda, saroeng Batoe Bahra, saroeng Djokdja.
Pajoeng soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak

@
,

2

Menoenggoe

»

Telegram adres :
ISHAK ISMAIL Medan.

dengan

dan sedia djoega

ia b

«

jang

KI

.”

Toekang

mas

en BROS
Nana

dan intan

8
-s

pelekat, terboesj, tjapal, enz :

2

s

s

s9g
jang mendjadi

sau-

besar

Europa:

£ -

Betoel

jang mendjadi saudagar

8

perantaraan bangsa Tionghoa
akan tetapi

pembeli jang sebanjak-banjaknja

s

3

3

s

AE

anak negeri. Kepoenjaan

anak

$

2
&

sebaik - baiknja

z

jang

oentoek advertentie.

s

NY, Ah

-

MET BESTE

$ sa

1

SA

3

c

feeabl "Mesin

Toelis jang -toea bisa

anom

dbita kembali baroe." Dialam ' Akleing
jaan membersihkan

F

.8 £
a82
H

MBR
ET

ya

ANDS

ai

ep

wi

pakgian jang paling bagoes dan netjis, tjoema didapat

RN

F

1

E

L

pada:

D”"

Kleermakerij.
en
Kleedermakerij
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.

m———

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
KESAWAN

00000

Tae

B. BAROEMOEN, Oudemarkstr. No, 59Medan
'

SCNRI/F MACHINE

00000

0

is

Adres:

La

Ta

Pesenan banjak dan sedikit, kami terima dengan senang hati.

»C

an aaid Te

karangan OLK. M.D. Gamboes harga F1.90.—
'oean-toean datanglah persaksika sendiri
Mesin Toelisnja harga boleh berdame.

S

Goentingan atau potongan

Sa

tahoen, Lijst Mentijp 10 djaribeladjar sendiri

»

225
KA

dan memperbaiki. Mesin

en
pe
bg“ ORA energi

Ni
| 85

AO

Magna
,

Ss

i

Dick. (met electrische

IDE)

AAN

3,8

£,

:

Gapapa 0. Edao

GOEDKOOPE EN VLUGGE

Lan

as

Yo

1

4

TI sA

f

Tel. No. 1177. Medan

?90—gg
B. BAROEMOEN van WELTEVREDEN. se
Mesin Toelis, Graphotipe, '“Addressograph,
REPARATIE ATELIER:

2 GA
“A2

4

NAITO.

3 Prins Hendrikstr..

3 83
AsSy

L-

keterangan lebih djaoeh pada:

K.

!

62

s

T

&
&

Tanjalah

»

g 5

BA

FE:
—|

4

"3 &£
BELI daya
dibatja ol)
oleh:| ”—”

tempat

ja

:

#3

negeri sendiri. Oleh karena itoe,
»SINAR DELI”

E

a2

|

ai

i

“SINAR DELI"

Inilah satoe perkakas jang dinamakan Electro Sathy Apparapus, soeatoe pendapatan dari Mr. Noistriki Electro. oeatoe perkakas electrisch, jang dapat menjemboehkan penjakit di dalam badan seperti ngifoe-ngiloe, tidak enak tidoer, dan
bisa dipanggil dilain tempat, tentang bajarah boleh berdamai lebih doeloe.
Dan sedia mendjoeal mesin itoe, ketjil dan. besar.

is
2
gM
AS 8

:&$

dagar

bangsa

s

2

5 $
P3

B
etoel

1

s
8

3
S

?
?

my

Ps

—

MEDAN

—

Kapiteinsweg No. 49

»

»
?

hormat,

$
es

EA Nan Naa
Sedia
PERDJANDJIAN:
tidak setoedjoe dengan barang jang
disoeroeh bikin, wang dikembalikan.
TOKO

EDWIN

5

Apa ini?

@

2 Medan.

Lain barang seperti saroeng samarinda

soedah siap.
.
.

PERKAKAS ADJAIB.
2

2

AAdres soerat-soerat dan! pesanan:
H. ISHAK ISMAIL.

Oudemarkstraat

-

2

Ke

0

»

Mode paling baroe,

Harga moerah, barang bagoes.

?
@

0 SN

.

matjam jang lain.

»

!

Kottenantrnag 24. Tel. No. 1297
7
MEDAN

?
?

0

0010040

Toe-

an

?

Ada sedia mendjoeal Petji tempahan, teroetama potongan Thamrin dan Soekarno, jang orang soekai zaman sekarang,
Djoega lain-lain potongan, badjoe anak-anak, topi anak-

0

BB

G & ta,

Aan

?

Oudemarkstraat 2 Medan

ISMAIL

“3 Sl

»
?
?

»
'

HADJI

TOKO

pada:

?

Menerima oepah,

kang Gigi.

»

ate

Mora

KA

Toke

»

EUROPA

Dari mode
sampai mode Timoer

&

aa

LK KEB OEL SENGE

Sedia kamar-kamar tempat menginap, penerangan tjoekoep dan senantiasa
dapat angin baik. Makanan saban waktoe dapat jang masih baroe, Minoeman dari
Soesoe mentah dan Air Lemon, sedia seteroesnja. Kamar-kamar mandi, menje-

«0 6

?
?

( Menoenggoe kedatangan toean-

jang paling bersih di-Medan.

Makan

nangkan bagi tetamoe. Tjobalah koendjoengi Roemah makan kami !!
Kami berdjandji menerima tetamoe, dengan Sabar dan Hormat,
MI 383

|

perkakas
jang model

Na

Mempoenjal Pelajan jang radjin dan mengerti terima segala tetamoe.

Menoeggoe dengan hormat.
d

Roemah

Satoe

kajoe, bamboe Siam, atap Nipah

BRILLANT

baroe

Kama soeka tolong “ perekan
tiada — memoengoet
dengan
ongkos.

»

oekoeran.

roepa-roepa

laoet,

terima

boeat pereksa mata

dengan kajang sehingg
Bhatan terang mpe ya

&

dari kajoe

- brotti
Papan dan brotti

termasjhoer.

Perusak

Telt. 42.

| “Tel. T119.

'

88 MEDAN

TELEFOON

266

Sinar Deli
No. 78

Sabtoe

31

Mei

1930 —

Lembar

Indonesia.
Congres Pemoeda Al Irsjad.
Sesoedahnja
didalam beberapa kali
besloten vergadering,
beloem beberapa
lama ini — oleh koempoelanitoe diadakan
rapat
oemoem jang dikoendjoengi kira2
200 orang antaranja wakil kantoor Inl, Zaben t. Gobeo, oetoesan dari party itoe bekerapa
tempatdan beberapa wakil lain
koempoelan.
Djam
sembilan vergadering dimoelai,
t. Oemar Nadjo menoetoerkan beberapa
hal kepentingan perkoempoelan 'itoe dan

kepoetoesan

j. diambil, keterangan mana

disalin dengan bahasa Indonesia oleh toean

Abdullah
Dari

Badjeri.
sebab

beberapa

poetoesan telah

dimoefakat, koempoelan itoe akan mengandidaatkan wakil dalam raad2 oentoek kepentingan
bangsa Arab, menjelidiki dan
meloeaskan
onderwys, membangoenkan
satoe badan

cooperatie j. keoentoengannja

sebahagian akan digoenakan
menolong
anak2 jatim,
orang miskin dan lain2 per-

koempoelan jang dipandang perloe dan mengadakangweekblad dalam bahasa Arab
bertempat di Betawi.
Toean Sjech Achmad Soekattie bitjara.

2

Moeharam

r

LOETJOE.
Adv: Bagaimana hal anakmoe dengan
motornja jang boroe, adakah ia berdjalan
dengan baik ?"
Hand: , Perihal baiknja beloem saja ketahoei, tetapi saja telah menerima doea
poetjoek soerat, sepoetjoek dari Kantoor
politie, dan sepoetjoek lagi dari roemah

kedoea.
Invoer kain mentah di Hindia Inggeris
dari 142'/, millioen yards didalam tahoen
1925-1926 telah naik djadi 242 millioen
yards didalam tahoen 1928 —1929 : didalam
periode itoe djoega invoer kain kleur naik
dari 96'/, millioen yards djadi 10 millioen
yards. Menoeroet statistiek Japan, didalam

tahoen 1928-1929 di Hindia Inggeris telah
dimasoek 580 millioen yards tjita, sementara ditahoen 1927, 285 millioen yards.
Mati atau hidoep!
Boeat mentjegah
moesnahnja peroesahaan katoen di Hindia
Inggeris (pada mana ada bekerdja kira-kira
1/4 millioen orang), pada wetgevende raad
Hindia Inggeris telah dimadjoekan voorstel
soepaja bea maspek atas barang-barang
katoen dinaikan dari 11 djadi 15 pCt. (jang
diseboet revenue duty) dan lain dari itoe
poengoet bea perlindeengan 8 pCt. atas
segala matjam barang katoen jang berasal
dart loear Engeland (dengan minimum 3'/,
annas per lb. atau kira-kira 20 cent per
lb. atas kain mentah.
Wet ini, djikalau diterima baik, boeat
semantara
ini akan
berlakoe boeat 3

keliroe orang-

orang jang menganggap Al Irsjad sengadja djadi saingan akan menoempoerkan
lain-lain perkoempoeian, pada hal menoeroet kejakinan koempoelannja lain-lain

party teroetama

jang

bersandar

kepada

Islam ada satoe penjokong jang besar boeat partynja.

Lebih

djaoeh spr. oetarakan

tentang

seorang, tetapi memoesnehi segenap maUaesia. Memang tidak djarang malahan

hampir oemoem

mereka merasa

senang

melihat orang jang berbocat kesalahan,
teroes anggap dirinja lebih padai dari
pada itoe, berarti sombong
dan sangat
tertjela.

Jang

sangat haibat dan berbahaja, jai-

toe sikap mentjari dan mengatoer pertjeraian dalam persatoean, kedjadian begini

tidak bisa disangkal lagi dari sebab-sebab
mentjari salahnja orang lain.
Sebagai
penoetoep
Spr. menjatakan
beberapa nasihat dengan menggoenakan
beberapa
ajat guran
dan hadits Nabi

Moehamad,

kemoedian dikasih kesempa-

tan beberapa wakil dari perkoempoelan
itoe berbitjara, riasing-masing maksoednja menggoembiraran congres itoe.
Tentang premie lotery jang ramai se“dang dibitjarakan dipeloearan dan bebe-

tapa pembatja
kita minta keterangan,
apakah koempoelan itoe akan terima,
soeal ini tidak dibitjarakan.
Tetapi

kita soedah perloekan

menanja

pada toean Sjech Achmad Soerkattie, “ia
mengakoe memang sedari stahoen jang
laloe afdeeling Betawi jang telah minta,
dan

tidak salahnja

oentoek mendirikan

asal sadja boekan subsidie.
'Djam

12”, vergadering

—0—

berachir.

(Verslaggever).

Persaingan Djepang.
Seperti orang tahoe, persaingan dari
barang-barang Japan di Indonesia dirasa
kan keras sekali, hingga antara orangBelanda ada kedengaran soeara meminta
pemerinta mengambil tindakan-tindakan

boeat melindoengi industrie Belarida.

Persaingan Japan boekan dirasakan
disini sadja, tetapi poen dilain-lain ne-

kat,

Dari

interview

itoe

terdapat

masih actueel antara
dengan

ringkas

hal-hal

lain-lain
seperti

jang

ditoetoer-

berikoet:

Tentang wali negeri.
—Bagaimana pikiran tocan tentang wa-

»
053

boeat

memikir

dan

sendiri.

berlakoe boeat diri

—0—

Kesoedahan

prijsvraag dari perhitoengan djiwa.
jang diadakan diantara goe-

0
0

moeara, poesing pinggir laoetan, masoeck moeara kembali
....Gi pantai berenti sebentar makan dan........ kembali.

Bajaran

seronok. Tjoekoep
seorang

f5.—

15 orang Toerist, baroe berang-

Vrij auto

poelang balik, motorboot

locar

kota

boleh

toeroet.

Adres soerat dan wang sementara: p/a Moskeestraat 60 Medan,
Telefoon 1300. Djoega bisa dapat keterangan pada t.t. Hassan
Noel Arifin, Teiecfoon 1174 dan T. Roelam Moehiddin, Telefoon
1352 Medan. Siapa maoe toeroet boleh lantas beri kabar.

TOERISCA
Pemimpin :

(Toeristen

Club

Asia)

T. Roelam Moehiddin dan Hasan N. Arifin

90 Gan

9 GEN
9 GEN

0

J

»

li negeri, begitoelah Maasbo de bertanja :

Seorang-orang j. pandai, sympathiek dan
inempoenjai semangat jang koeat. Disebabkan ada poenja pandangan liberaal, wali

negeri

ingin

kasih kemerdekaan pikiran

seberapa banjak padakaoem extreme natio

nalisten sebab ia kira dengan itoe dapat
tjegah gerakan rahasia dari bangsa Indonesia. Akoe tidak setoedjoe sima haloean

liberaal itoe. Dengan haloean matjam itoe
orang telah sesat pikirannja. Mr. Fock,

wali negeri jang doeloe telah mendjadi
korban dari pendapatan jang dinamakan
liberaal”. Ia moelai loear biasa liberaal,
tapi toean tahoe bagaimana kesoedahan
pemerintahannja.

AUTOVERHUURDERJJ
BAR
O E
MEDAN

Calcuttastraat No. 10
Mempersewakan

auto-auto jang

Didjalankan
tjaja

Fasal

sewa

dan
boleh

oleh

Tadi
rahsia:"

Communisme.
toean bitjara tentang
gerakan
dengan zondzr disengadja orang

djadiingat pada Communisme.

Apatoean

Telefoon No. 1324

masih baroe dengan sewa pantas.

chauffeur

selamanja

jang

boleh diper-

pakai systeem

berdamei,

Tentang keangkatan dari prof. Van
Kan.
tahoen lamanja.
.
Beberapa koran merasa heran tenDengan begitoe bea masoek boeat beberapa
matjam
kain mentah akan naik tang keangkatannja prof. Van Kan sebagai
lid dari Raad van Indie. Bagaimana toean
djadi 27 A4 28 pCt. ad valorem.

,,hati-hati”.

ditanggoeng

Menoenggoe

menjenangkan

hati.

dengan hormat,

AUTOVERHUURDERIJ MACHMOEL
pp. H. HASJIM.

Protestvergadering dari
ambtenaar-ambtenaar.
Di Betawi telah diadakan protestvergadering oleh ambtenaar-ambtenaar, jang
dikoendjoengi oleh kira-kira 200 orang.

Toean Korta mengoendjoek, bagaimana
berhoeboeng dengan penghematan jang
hendak diadakan
ambtenaar-ambtenaar
hendak dibikin mendjadi korban.

Ada tersiar kabar angin gadji

hendak

ditoeroenkan dengan 10”/, dan belakangan

dengan 5”/,. Lebih djaoeh hendak

dihe-

matkan 45/, atas pengeloearan ocang oentoek personeel.

Djoega penghapoesan atau
pandang ..isme" iniada satoe ngan standplaatstoelagen dan

pengoerapengoerapenghabisan

Congres mengambil poetoesan boeat
mengasikan kemerdeka'an pada Centraal
bestuur keperloean bekerdja sama-sama
dengan P.I. dan satoe lain djalannja.
Seperti orang

tahoe, P.I. soedah berhenti

mendjadi anggota dari Liga tegen Koloniale
Onderdrukbering,

jang mana

memoedah-

kan pekerdjaannja sama-sama dengan $ociaal Democraten.
29—
Gouvernemeni oentoeng besar.
Selama pengeloeasan politie madat dilakoekan boeat antero tempat jang dirasa
perloe pada tahoen 1928, ada ternjata satoe kesoedahan jang baik, telah mengoen-

djoek satoe keoentoengan 143. 546 roepiah sesoedah dibajar premie dan gadji
formatie ambtenaren hendak dibikin lebih pegawai.
roe2 Indonesiers boeat membikin satoe
brochure tentang perhitoengan djiwa telah
ketjil.
Keoentoengan ini ada bagian West-JaIpieker menganggap djikalau hendak va. Dalam tahoen itoe telah dibeslag 552
berhasil bagoes. Sama
sekali ada 200 di Nederland. Communisten jang berlakoe
Prijsvraag

keada'an manoesia, meskipoen sepandai- karangan lebih jang telah diterima, antara
pandainja
dan
bidjaksana tidak akan mana jang sangat baik isinja.
Maka
boeat commissie tidak gampang
loepoet dari pada kesilapan dan kesalahan.
poetoesan siapa
jang akan
Kemoedian
spr. menjatakan menjesalnja mengambil
menang
dan mendapat prijs.
djika seseorang jang sengadja
mentjari dianggap
kesalahannja lain orang, padahal jang di- Achirnja dengan diadakan stem oemoem,
tjatji dan dibentjikan
itoe kebaikannja prijs2 dibagi-bagikan pada toean2 seperti
lebih banjak dari pada kesalahannja. Per- berikoet ini:
Java dan Madoera:
boeatan
begitoe roepanja
spr. anggap

boekan berarti mentjari kesalahannja se-

ke...
dan..

Orang dalam dan
dan makan.
Segala Bangsa. Laki2-perempoean.

Interview pada Prof. Schmutzer.
Koran Maasbode di Nederland telah
interview pada prof. dr. ir. Schmutzer,
bekas pemimpin
Katholiek di Indonesia.
kan

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

1348 Tahoen ke I sakit.

Didalam minggce ini, saja
— begitoe poenja pikiran ?
Bahwa dari lima leden koelit poetih ada
kata toecan Benpien
— mendapat koenorang jang ikoet pada angan2 KathoIa njatakan menjesalnja permintaan congres djoengan kepala dari soeatoe organisatie tiga
liek,
itoelah
tjoema kebetoelan sadja, toeanoentoek menoetoerkan riwajat Al Irsjad Japan jang koeat. Ia menanja pada saja,
sedari dibangoeni sampai sekarang ia ti- apa importeurs barang katoen dari Ne- toean Gouverneur dan Welter ada kaoem
Van Kan seorang jurist j. sadak bisa loeloeskan karena tidak ada ke- derland akan meminta pada pemerentah Katholiek.
pandai, jang pesti akan boleh djadi
sempatan waktoe, dan ia anggap perloe Belanda
— seperti
firma-firma
import ngat
didjadikan satoe kitab jang speciaal. Tjoema Japan mintak pada pemerentah Japan — bergoena sekali bagi wali negeri.
Tapi akoe kira bahwa keangkatan dari
sadja tentang sekolahan jang ia telah ich- boeat memprotest tarief-tariet baroe itoe
directeur
justitie mr. Schrieke (boekan mr.
tiarkan semata-mata boeat mengoendjoek pada
pembesar-pembesar
di
Hindia
dan memimpin orang-orang Moeslim da- Inggeris. Saja tjoema bisa djawab, bahoe- Goossens) ada ditoenggoe terlebih doeloe.
lam adjaran Islam.
wa fabrikanten Belanda soedah biasa

Spr. menjatakan sangat

0
Li
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bahaja jang hebat bocat Indonesi ?
— Hebat? Boekan.
Di Indonesia communisme tidak dapat kemerdekaan
seperti

ngan dari gadji verlof

terang-terangan dipisahkan dari pergaoelan oemoem. Dibenoea Timoer
roeparoepanja ada bekerdja sama-sama antara
Belanda, Inggeris dan Fransch
boeat
lenjapkan ,,isme“ itoe.

ditjari ocang, boekan sadja ambtenaar jang

dan

moesti memikoel itoe, hanja hal itoe moes-

ti dipikoel oleh semoea pendoedoek.

Djikalau ada dibikin

keoentoengan-ke-

oentoengan besar orang djoega tidak ingat
boeat membajar gadji lebih mahal pada

— Apa toean pandang tindakan-tindakan
politie jang paling achir, tentang — hal ambtenaar-ambtenaar, djoega djikalau peng
mana diTweede Kamer telah
begitoe hidoepan lebih mahal? Djadi ambtenaar-

tail madat gelap. Harga regie ada f30.-,
djoemlah f 165.630.:
Dipotong premie f22084, restant ada

f 143.546.- boeat kasih
Tangkapan

Gouvernement.

jang paling besar ada dila-

koekan dalam bilangan Betawi, karena disini
ada poesatsmokkelaar jang bekerdjabesar.
Dalam
tahoen 1929 pendapatan madat

ba- ambtenaar tidak dapatkan keoentoengan liang dibeslag dan boeat keoentoengan
apa-apa dari djaman jang baik.
Gouvernement ada kira2 f 67.804.87.
goes?
(Djogjakarta), eerste prijs dari f 150.—
Delapan poeloeh millioen rsepiah orang
Sedari Januari sampai December ada
2. Abdoelkasan Notoprawiro, goeroe
— Politie tidak terlalve beroentoeng, telah menghimatkan atas ambtenaar-amb- dilakoekan banjak beslagan madat gelap,
di-Paiton (Kraksaan), tweede prijs dari atau.... betoel beroentoeng. Akoe tidak tenaar.
dan sedikit djoemlahnja madat regie jang
f 75.—.
Apatah standplaatstoelagen itoe karena orang simpan terlaloe banjak dari moesti.
pertjaja akan didapatkan banjak boekit
3. A. Poespasoeganda, goeroe di-Se- jang memberatkan pada kaoem nationa- gadji-gadji jang terlaloe rendah itoe teDjoemlah tang apan besar dalam tahoen.
kardjalak (Pati) derde prijs dari f 25.—. listen Indonesiers.
lah diadakan, dan jang tjoema berdjoem- itoe, ada dalam boelan Februari, jaitoe
Diberikan diploma's dan medalje's pada
lah kira-kira 5 millioen roepiah, hendak f 15216.57.
Boelan Maartf 1830637.
Tapi politie sesoenggoehnja dapat lebih ditarik poelang kombali. Hal ini spreker Boelan
toean-toean:
Augustus f 4.433.65.—. Boelan
4. K.M. Sasrasoemarta, goeroe di-Ma- »beroentoeng" lagi. Pesti ada tanda-tanda protest dengan keras.
November dan December ada f 4754.55
seperti ditahoen 1926 dan procureur ge
saren (Sragen).
Lebih djaoeh spreker mengoendjoek, dan f 7798.03.—.
neraal dapat tjoekoep
banjak pengoen- bahasa saban tahoen katanja akan terda5. Samsoedi, goeroe di-Bandoeng.
djoek-pengoendjoekan.
Toean
djangan loe- pat,tapi sebenarnja didapatkan kelebihan
6.Soepardi, goeroe di-Poeger(Djember).
Pendapatan madat gelap jang diramtoean-toean itoe telah djadi besar.
1. M. SI. Soerjasoedirdja, schoolop- pa, bahwa
pas soedah bisa memikoel antara gadji
lebih berhati-hati. Mereka ada mempoeziener di Bodjonegoro.
Oentoek tahoen 1922 telah
ditaksir personeel dari kantoor itoe.
njai clubs resia, dan didoega tidak berla- satoe ketekoran dari 90. 390.000 roepiah.
8. Isnadi, goeroe di Djokjakarta.
Dalam tahoen 1930, ada — mengoen9. Roeslan, goeroe
di Grobogan koe teroes terang lagi. Dibelakang orang Tetapi ternjata sebetoelnja dipenghabisan
boleh berkata:
,Tapi politie toch telah tahoen orang mempoenjai kelebihan dari djoekkan angka-angka jang boekan ketfil.
(Poerwadadi).
10. Moelija Simson, goeroe di Modjo- terkitjoeh sama sekali. Atas ini saja akan 4 millioen roepian.
Boelan Januari berhoeboeng
didapati
djawab: ditahoen 1926 politie soedah kewarno,
Ditahoen 1924 menoeroet taxatie akan madat gelap itoe dalam tong sement di
tjele.
Tanah Seberang:
terdapat ketekoran dari f 24. 185.000. Te- Priok, ada mengoendjoek
hargaf 223.
1. E. Mahar, goeroe di Samarinda
tapi orang mempoenjai kelebihan
dari 758,69.—. Antara Februari sampai April,
Sebab diwaktoe itoe politie soenggoeh f 92.700.000. ...
La.
van Borneo), tweede prijs dari
jaitoe baroe empat? boelan ada mengoen
tidak
tahoe apa jang menjala"diantara ra1. —.
Ditahoen 1925 ketekoran jang ditaksir djoekkan angka pendapatan madat gelap
2. Moesa, schoolopziener di Tan- iat. Baroe sadja toean Fock angkat kaki adaf 13.368.000. Sebenarnja orang mem- jang dirampas,ada
kira-kira f 227,136,
digeng Poera (S.O.K.), derde prijs dari dari Java, teroes terbit pemberontakan. poenjai kelebihan darif 106.978.000... 25.—.
(S. P.)
Orang tidak bisa menoenggoe sampai
25.—.
Dalam tahoen 1926 taksiran ketekoran
—0—
3. Hersevien M. Tavlu, goeroe di terdjadi begitoe roepa. Sedikitnja seka- f9. 590.000 dan kelebihan sebenarnja f91.
Kawangkoan (Menado), derde prijs dari rang ada kepastian bahwa perasaan raiat 155.000.
Adat orang Bali.
didalamnja
menjala, disebabkan
orang
f 25.—.
'Tahoen 1927: taksiran ketekoran f1.
Keloear dari
boei
Diberikan diploma dan medalje's pada pandang pantas kalau dilakoekan tinda- 641 000, kelebihan f 41. 845.000.
dioekoepi
dengan
kan itoe. Kekoeasaan Belanda di Indone
Tahoen 1928: taksiran ketekoran f2.
tocan-tocan :
kemenjan.
4. Basodaeng — Makkaloe,
gRoeroe sia merasa berkawadjiban belakan diri 311.000, kelebihan 46.592.000.
sendiri
sampai
pada
waktoenja
nanti
Pada tanggal 5 Mei jang laloe, telah diKolaka (Celebes).
Tahoen 1929: taksiran ketekoran f 1.

1.

Martasoekarta, goeroe di-Semanoe

5. M. Akbar,
Balai (Sumatra).

6. Moehamad
(Fort de Kock).

goeroe

Noer,

di Tandjoeng

goeroe di Magek

Vlugschrift itoe dari toean Martosoekarto akan ditjitak atas ongkostnja dienst
peritoengan djiwa boeat disiarkan diseko-

lah-sekolah

Boemipoetera, di

Java

dan

banjak diroendingkan,

telah

berhasil

Indonesia mateng boeat zelfregeeririg jang 501.000, kelebihan 25 millioen roepiah.
Kemoedian laloe diterima baik satoe

baik. Satoe Indonesia jang masih ,,mentah“ kalau dilepaskan olch Nederland,

dengan segera kembali akan
satoe daerah mandaat.
—

Apa tanah pemboeangan

goel perloe dihapoeskan?

mendjadi
Boven-Di-

lepas dari
pendjara Singaradja, bekas
poenggawa Tabanan. Ia telah dimasoeklamanja 10 boelan, karena
motie, dalam mana dinjatakan protest ter- kan keboei
hadap pada politick dari pemerintah akan melakoekan penggelapan dan penipoean.

imenjoeroeh ambtenaar-ambtenaar
menanggoeng ketekoran-ketekoran
begrooting.

jang
dalam

—0—
P.I. dan Soc. Democraten
Perlahan-lahan Perhimpoenan Indonesia

“Oleh karena hoekoemannja soedah habis ia dikeloearkan. Dimoeka boei bapjak..
orang jang menoenggoe, antara siapa familie dan

sobat

kenalannja.

Di moeka pendjara, mereka sama berMadoera dan djoega dari toean
E. Mahar
— Tidak dan ja. Tidak sebegitoe djaoeh
koempoel, dan waktoe bekas poenggawa
geri, antara lain-lain di Hindia Inggeris, oentoek sekolah-sekolah di Tanah Se- tjoema
bersangkoet principe pemisahan.
keloear
ia dioekoepi dengan kemenjan
seperti ternjata dari apa jang ditoelis oleh berang.
Di Indonesia dimana bilang riboe orang dan Sociaal Democraten di Nederland oleh seorang penghoeloe Bali, karena baroe
—0—
toean J. G,-Bendien, jang 30 tahoen ladapat dipengaroehi oleh anggapan-angga- mendekati lagi satoe dengan lain. Dalam ia baroe sadja keloear dari tempat kotor.
manja mendjadi consul Belanda di Bompan keliroe, pemerintah mesti dapat pi- verslag dari congres Sociaal Dem. StuKedjadian itoe jang membikin ia masoek
Pertoenangan.
bay, didalam Nwe Rott. Cort. Ia
sahkan pengasoet-pengasoet jang berba- dentenclubs dalam Het V olk kita batja boei, sekarang boekan alasan oentoek orarg
Dari Solo diwartakan pada Aid: de- haja. Tanah pemboeangan Boven-Digoei bahasa telah dibikin conferenties dengan Bali menghinakan padanja. Sesoedah ia
toelis: "
pertoe- perloe dipindahkan kelain daerah jang Perhimpoenan Indonesia, pada mana ter- abis mendjalankan hoekoeman kembali diJapan, jang 25 tahoen berselang masih ngan officieel telah dioemoemkan
nangan
doea
poetri
dari
Pangeran
Hario lebih baik. Djoega akoe pertjaja bahwa njata ada 4 djalan boeat bekerdja sama- bikin soetji oleh penghoeloe, maka iaken
ia
oentoek
Bombay
membeli benang dari
jalah Raden Adjeng diantara orang-orang jang diboeang itoe sama antara studenten, oendangan leden bali dapat kehormatan jang sebagaimana
poenja fabriek-fabriek tenoenan, dengan Mangkoediningrat,
urganisatie, rationalisatie, keradjinan dan Amiati dengan Raden Sadargo. opzichter ada jang sama sekali tidak bersalah. Se- P.I. bbeat menoetoerkan standpunt dalam biasa oleh pendoedoek kampoeng itoe,
ketjakapan soedah bisa madjoe begitoe B.O.W. di Amoentai (Z. dan O. afdeeling karang jang berwadjib lagi berdaja boeat Kentering (orgaan dariS.D. Studentenclubs)
Bekas poenggawa itoe telah doedoek
diaoeh hingga karena ia poenja persai- Borneo) dan Raden Adjeng Retno Sriati panggil kembali mereka ketempal asalnja. diadakan distudiecommissies sama-sama
dengan
Raden
Mas
Ngabehi
Wiroatmodalam
seboeah auto jang bagoes dan bernelain-lain
Terkabar,
toean
Hillen
jang
madjoekan
dengan
P.I.kdan
mengadakan
openbaren
ver
dan
Inggeris
Hindia
di
ngan
geri, seantero peroesahaan katoen di Hin- djo, poetra dari R.M.H. Josodipoero, di- voorstel boeat kasih poelang orang-orang gaderingen dengan spreker dari Perhim- djalan dimoeka, soedah difringi oleh beberapa orang keroemahnja. (Sw. Ph).
dalam dient dari Soesoehoenan.
poenan Indonesia.
jang tidak bersalah,
dia Inggeris terantjam.

mah sekolah Moe-

meriksaan

hammadiah.
(Samboengan kemarin.)

Dr. Haga

terseboet,

kira-kira

tidak akan diterima sahnja oleh rakjat,
sebab Dr. Haga akan menjelidiki keadaLantas menerangkan
heerendienst de- an rakjat tetapi tidak ditanja pada rakjat
ngan djelas seperti jang soedah ditoelis da- sendiri, melainkan ditanjanja pada orang
jang menanggoeng djawab dalam perkara
lam Pertja ini.
Togan Aboenawar lid'M. Raad Ranau itoe. Sampai disini sadja pembitjaraan
menerangkan matjam2nja kerdja paksaan saja moga-moga djadi pikiran kita bersama
Poekoel 12'/, verg. ditoetoep oleh toejang dirasakan oleh ra'jat marga Ranau :
an voorz. dengan |selamat

1. post marga dibajar
f0. 20 berarti

5 hari

“2. koeli dapoer
f0. 50berarti
.
3. perpat Pasirah dibajar
f0.75 bererti

.

3

.

4. perpat Keria peng
gawaf 1.- berarti .
5. ambil batoe 4 kali seta
hoen a4 hari
...
6. angkoet batoe dari tepi
air

wals
ca
8. membetoelkan keroe-

Ia

sakan djalan
Kam
9. mengikoet pegawai

nh

barkan sekagai berikoet:
Barang-barang itoe berharga semoeanja
kira-kira f2114.- disoeroeh djoeal oleh
seorang perempoean Tionghoa lain dengan
commisiv tetapi ternjata sekarang itoe ba-

rang-barang

boschwezen dan lain2
antaran
ca
10.kerdja djalan pandjang.
12 kali

soedah

didjoeal sedangkan

goedang ba-

doesoen 12 kali
4 hari ..... 3
.
djalan doesoen
P

Djalan pandjang ......

naboer
oo.

3. Memboeat goedang ba-

bekerdja keras boeat me-

berani.

Apakah sebabnja jang moelia sri padoeka Tengkoe Besar Keradjaan
Serdang, beli Gramophoon ULTRAPHOON pada Maartha & Co.
??
Itoe, ada satoe boekti jang Gramophoon ULTRAPHOON djempol,
kwaliteitnja patent, dan veernja didjamin koeat.

Wahai, boenga kembang sekali
Djambangan mata pelipoer hati
Ingat2 koembang bernjanji

Koembang koening di-Br. Saktie.

Toean-toean

Seroemah tangga djangan loepakan
Djika nanti tidak atjoehkan
Alamat diri masoek ke-Tong San.
Boeloeh

tjina boeloeh

toe
Koeli rajap..
Perpat Pasirah ..

6.
T.

PerpatPenggawaPeiwatin
2 ,,
Kemit doesoen ..
“8,

.
2

Kemit marga ..
Oeang koeli f1.— bearti
Oeang lemer f 0.50....
Djalan doesoen
Membersihkan doesoen...

perindoe

djadi

9
5
2
S5
3

,,
,,

2.
3.
4.
5.
6.

Koeli
Koeli
Post
Post
Koeli

Akmal
menjesal

setat
gemeente
doesuen
Marga
hormat

hari setahoen

28
12
,,
2D
Dm
2
5

»
»
»
»

goeroe Al Irsjad menjatakan
atas beberapa perkara jang ter-

jadi dalam oeroesan heerendienst. Saja
tahoe, ada orang jang sakit tak oeroeng
dikenakan heerendienst, anak-anak sekolah akan dikenakan poela heerendienst.

jang doeloe sebeloemnja afkoop heerendienst berlakoe, bagian djalannja dekat
doesoennja, sekarang sebab marika tidak
sanggocp membajar afkoop, lantas bagian

djalannja dipindahkan ke Banding Agoeng
jang djaoehnja k.I. 20 K.M. dari tempat
diamnja. Boekan kerdja jang berat sadja
jang diderita merika, tetapi tak loepoet
takjat mendapat perkatain kedji, perka-

tain

menghina

dari

fihak atasan.

saudara.

tocan-toean

tan tjoema ia sadja seorang jang — djadi
lid Volksraad, dan kalau ada orang me-

ngakoe djadi lid jang ke 2terserah

Pil kemoeka sekali lagi. Spreker menerangkan, tadi dalam pembitjaraan saja, saja ada

“etoepaan. Adapoen negeri kita ini, negeri
jang memakai adat. Maka kepala jang me-

megang adat itoe, Pasirah pangkatnja.
Menoeroet adat jang soedah-soedah, entah
kalau sekarang telah dioebah, bila seorang
mata gawe akan berdjalan keloear marnja, maka hendaklah ia mintak pada
kera dan Pasirahnja. Bila dikaboelkan,
dapat dari Pasirahnja soerat pas na-

manja.

Menoeroet adat selama orang itoe dalam perdjalanannja, dilampawi dari giliran
heerendienst. Betoelkah itoe? Verg. mendjawab betoel! Tetapi sangat menjesal,
achir ini, orang jg.
beberapa tahoen jang
akan naik Hadji ke Mekkah, tak menda-

pat

izin

dari

Pasirahnja,

djoega

sebeloemnja

bahasa

ddo.

MAARTHA
17 Mei

mendapat

Tel. 1352 Medan.
»Apa toean
ada mendjoeal

Gramafoon dengan plaatnja compleet?"

teroes mendesak

»Ja,

intjik

..The

Roelam Company”
toko dikota ini jang

ada satoe-satoenja

itoe

nja, dus soedah tentoe intjik bisa dapat

sedjoemlah f25,000 lebih).
Biarpoen sebagian besar dari barang jang
soedah dapat kembali atau diketahoei dimana didjoealnja dan digadeinja tapi masih

oleh familienja, malah sampai sekarang kalau
ada soerat kabar jang berkata ,,djelek" tentang kedoedoekan toean Mochtar
Pertja
Selatan jang menjiarkan
mengandjoerkan Ra'jat djangan sampai k2na tjoenga oleh segala orang jang beker-

dja djadi pemeres
kantong dengan mendjoeal lagak dongengan sebagai lid Volksatau sebagai kontjonjalid Volksraad,
lagi
terhadap diri toean Mochtar.

Toean
atas

Mochtar doedoek di Volksraad
pemilihan

Rajat dan moesti

beker-

boeat Rajat tak mentjahari oepahan
sebab kalau tidak, marika sendirian kalau dja
poen sepeser boeta jang lain dari apa jang
ketahoean bisa ditoentoet sebab bersekoeia terima sebagai lid Volksraad danoptoe melakoekan kedjahatan.
zichterle. klasse 'pada B.O.W.
Pendeknja sekarang perkara ini soedah
terang hingga doea perempoean Tionghoa
itoe tidak oeroeng akan mendapatkan

Rajat

harap memperhatikan.

..

Djoedi dan Handelsvereeniging.

tidak betoel, sebab menoeroet pemeriksaan
Tan
Kiong Nio ada soedara dari
Tan Khian Khe Nio dan lantaran roepanja ini doca perempoean ada begitoe
mirip satoe pada lain maka djoega soedah terdjadi itoe keliroean.

—0—
Pokrol lodong djoeal Volksraad

Volksraad didjoeal tentoe tidak ada pembelinja, tetapi namanja kalau tidak banjak
tentoe
satoe
doea
pokrol
bamboe
ada
jang mendjoeal pada rakjat jang

bodoh.
Pokrol lodong memang terkenal banjak

rol lodong

jang

setengah

lagi

Me

keselamatannja orang ketjil.

Loear-Negeri.
Kedjahatan

di New

York.

Menoeroet oedjar , New York Sun,, kaoem communisten Sovjet Rus di kota New
York soedah membikin takoet pada kaoem Rus poetih. Pertama kaoer1 commu-

,,terpeladjar',

officier cavalerie dari djaman keradjaan
jang paling belakang soedah dapat gandja- Tsaar, jang mendapat penghidoepan seran karena
mendjoeal
namanja toean
bagai toekang teeken gambar dan djoega
Mochtar, lid Volksraad boeat memeroes di waktoe tempo ia menoelis hanjak arbangsanja dari Lampoeng. Pokrol itoe tikel artikel jang mentjela dan memoesoeh
mengerti, bahwa tocan Mochtar banjak pada pamerintah Sovjet.
sekali menoeloeng pada rakjat dan soedah
Penjerangan itoe dilakockan
didalam

intjik

bajar dengan

boleh

Dim.

djalan

20s0eran
»Baik intjik, saja segera perloekan”.

»Nah, kirim dan satoe boeat saja”,

99
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jang berwadjib ambil
sikap jang keras
dan bengis terhadap djoedi Tjapdjiki.
Moedah-moedahan sadja tindakan itoe
berasil boeat kamamoerannja kota Palem-

bang dan

LM

dengan harga jang paling moerah apa

dalam Volksraad, disitoelah bersarang familie dari Lampoeng itoe.

raad
apa

& Co.

90

HALLO-

lodong itoe boeat mendapatkan
marah

1930, Maartha

Co.

tahoe.

Willisstraat No. 23

orang itoe sendiri.

djadi

6

Toko en Drukkerij ,, THE ROELAM COMPANY”

pada

TOKO OBAT & AGENT MECCA GANGERS
S.M. NAWAWI
ALMANDILI
55 PADANG BOELANWEG, ME D A N-DELI (O.K.S)
Sang kakek loepa akan kegaekannja. Ia berdandan-dandanan seindahindahnja. Ia pelesier kemana-mana dengan tiada kalanja.
Sang
harian,

pemoeda-pemoeda
sitoea-bangka

bertambah
sang kakek

bingoeng

itoe tambah

melihat pekertinja.

Dari sehari-kesa-

ranggi kelihatan. Keheranan

hati mereka

sesoedah lama ta' poenja lama

berapa kali lipat ganda
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?
KALAU

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

OBAT

KOEAT

IALAH:

,S AFOEFHIDJAZI"

Obat jang tiada berimbang tentang kemoestadjabannja!
Baik sekali oentoek orang toga, apalagi pemoeda-pemoeda!
Harga

per blik .

f

0.80

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

000000 00000000000 00000000000

banjak diantara orang dari Lampoeng jang ia poenja tempat bekerdja,
ditoeloeng.

Pokrol

itoe

memperkenalkan

ketika mana
kawanan, Sovjet itoe soedah menjoembat

pangsan di lantai. Ketika itoe
bekas
officier menjedar maka ia dapat lihat
bahoeaia poenja paspoort dan ia poenja
sekalian soerat-soerat soedah diroesakan.
Tidak berapa lama kemoedian beberaba orang Rus Poetih doedoek didalam

Vz. mempersilahkan toean Alia mem- kantoor advocaat en procureur.
sebocah restaurant boeat makan-makan,
batja memorie itoe sampai tammat. DeKebetoelan boeat satoe oeroesan, po- ketika mana soeara telefoon terdengar.
ngan ringkas maksoednja menoentoet ter- krol itoe soedah robek kantong bangsa- Eigenaar dari restaurant teroes pergi pahapoesnja heerendienst.
nja kira-kira tidak koerang dari 1300.-.

dia

tahoekan

hormat

kasih datang Gramafoon dari fabriek-

sendiri pernah mendengar perkatain jang dioeroes dalam Volksraad.
dipakai oentoek menghina itoe keloear
Satoe doca kali, toean Mochtar bisa
dari moeloetnja seorang Ambtenaar jang mengerdjakan dan menghasilkan, tapi be
kami anggap terpeladjar. Sekalian itoe jakangan ini ia perhatikan kenapa orang
semoea rakjat merasakannja dengan rasa itoe terlaloe banjak bawa perkara, seperjang pedih.
ti djoega diroemah toean Mochtar djadi

jang mintak bitjara. Toean Pangkoe tam-

Gebrs.

voorheen

tocan
Mochtar — dengan
membawa moeloetnja dengan kain dan tjet, teroes
Saja roepa-roepa perkara jang diminta boeat menjepak padanja sehingga ia terletak

Voorz. mempersilahkan lagi siapa-siapa

dengan

soedah di boebarkan, dan dirobah menoeroet ACTE NOTARIS
didjadikan VENNOOTSCHAP onder FIRMA jang memakai merk
A. Manan voorheen Gebrs. MAARTHA & Co. Demikianlah soepaja

Saja tahoe, koerang rakjat jang mendjoeal akalnja oentoek mengorek oeang orang.
batang kelapanja d.l.l. barangnja oentoek Kita dengar tjerita di Lampoeng ada pok- nisten Sovjet-Rus soedah menjerang bekas
pembajar heerendienstnja. Orang Warkoek

mempoenjai Gramophoon,

tidak soeka diam didjoeal pada ra'jat, dan
tara beberapa orang Bandjar
soedah di
ia selaloe membikin
propaganda boeat
dengar keterangannja kalau-kalau mereka

,,

djalan 12 kali 3 hari

36

Diberi

»T.A."

pokrol

Menoenggoe

MANAN

N.B.

keadaan2 jang tidak enak.
Han Po dapat-kabar dari pihak jang
Begitoelah ada keterangan-keterangan
Djoemlah
135 hari dari fihak politie dan lebih djaoeh djoega boleh dipertjaja, bahwa Handels vereeAbdoe'llah wakil Kro&terangkan matjam- diberi tahoekan nama Tan Khian Nio niging bangsa Europe di Palembang,
matjamnja heerendienst jang berlakoe disi- ada djadi aliasnja Tan Khian, Khe Nio, soedah ambil tindakan boeat minta pihak
toe:
1. Membersihkan

A.

Mari dibawa ke-Batoe Bara
Pikirlah toean didalam kalboe
berbisikkan toean

dan intjek-intjek jang beloem

lekas beli ULTRAPHOON, apalagi Maartha & Co. soeka kasih ansoeran
(Huurkoop) pada toean-toean jang ternama dan terkenal.

Hingga ini odgn nazamkan

samatocan Mochtar, sebab

24 hari adalagi beberapa antaranja jang beloem
bisa diketahoei, dan telah diminta oleh po10,
litie pada publiek jang membikin perhoeboengan pada marika, boeat datang merapporkan pada Commissaris van Politie bila
2
marika ada menerima atau membeli barang
36 ,,
barang dari doea perempoean terseboet,
5.

4.
5.
8.
9.
10.
11.
12.

Diloear sopan dalam

memboesoeki nama toean Mochtar dengan
ada mendjadi korban lagi, tetapi sebegitoe pertoeloengan soerat kabar jang dipimpin

fp Gomoeng Tiga. Menoeroet pemeriksaan
. Marga Goenoeng Tiga jang bersidang
tanggal 16 November 1929, adanja heerendienst dimarga itoe:
e.co

GRAMOPHOONBerboektiULTRAPHOON

djeli

Tinggal seroemah lagi sehati

kembali oeangnja.
Karena
itoe, maka pokrollodong

mas, sementara sebagian lagi soe-

djaoeh ternjata merika tidak ada membikin
kerdja setahoen
149 hari perhoeboengan apa-apa lagi pada
doea
Toean Pangkoe terangkan matjam-ma- orang perempoean Tionghoa (boleh djadisetjamnja heerendienst jang berlakoe dimar- bab doeloe antaranja soedah diroegikan

batoe

Hampir segala bermata

toekang

ngoesoet perkara lebih djaoeh, ini semen-

Djadi tiap-tiap matagawe

dan

lanja itoe berdoea familie

hoei djoegasebagian dari barang-barang
itoe — soedah didjoeal pada toekangPolitie soedah

koeli doesoen.........

1.

Pinggang rampis berbadjoe renda
Lemah gemalai lenggang bergaja.

boeang oeang banjak.
Barangkali
sadja ia

dah dimasoekkan kedalam roemah padjak.

2. Ngambil

Sjantik manis sidjanda moeda

Dengan amat sedihnja orang2 kampoeng
digoenakan boeat ke- itoe kembali ke doesoennja dengan mem-

oeangnja
soedah
perloean sendiri, lebih djaoeh ada diketa-

ntu

12. kemit
13.
14.

(Verslaggever Pertja Selatan)
—0—
Lagi-lagi tentang penggelapan
sar.
Sebagaimana Tj.S. soedah kabarkan

Perempoean itoe moeda remadja

dilakoekan oleh doea orang perempoean
Tionghoa nama Tan Kian Khe Nio dan
Gho Kie Liang Nio di Padang iboe dan Orang
anak sekarang lebih djaoeh kita bisa ka-

“R2

0.

memboeat
toe

gembira.

tentang penggelapan barang mas intan jang

7. mengirimkan stoom

1.

dan

BEREMBOES
DARI TEBING:TINGGI.

dan

setelah

terima

ocang

itoe

ia

betoel

da perkakas telefoon itoe orang jang menelefoon itoe tanja padanja beberapa nama, jang ia doega berada di Restaurant

belajar ke Betawi, katanja maoe oeroes
di Volksraad. Tapi sampai beberapa boe- itoe. Tentoe sidja
eigenaar restaurant
lan perkara jang ,dioeroes“ itoe masih itoe menjahoet jg. sebetoelnja tetapi dengan
dingin sadja, hingga menjebabkan orang- sekoenjoeng-koenjoeng
orang
itoe biorang jang poenja perkara itoe pergi ke- lang.
Betawi mentjari toean Mochtar
Beri tahoekan padamereka
apa
jang
Ketikaia orang berdjoempa pada toean soedah
terdjadi pada pengchianat Andrei,
Mochtar dan menanjakan bagaimana ke- dan
djoegaapajang
soedah terdjadi atas
soedahannja perkaranja, membikin toean marika
poenja diri, kalau
marika
masih
Mochtar seperti orang disambar petir ter- sadja
tida
maoe
membiark
an
senang
Rusland
kedjoet bahasa dirinja soedah
ditjoegai
oleh pokrol lodong. Tapi toean Mochtar berdjalan sebagaimana moestinja.
teroeskasih keterangan pada orang-orang
Sedari terdjadi pembitjaraan itoe di teitve bahasa perkaranja sama sekali, tidak lefoon maka salah seorang antara orangtahoe dan beloem pernah ada orang bitja- orang Rus Poetih jang doedoek di restau
takan padanja, dan ocangjang ia soedah tant soedah diserang disoeatoe straat jang
serahkan pada pokrol lodong itoe djoesta sangat gelap sementara seorang lagi soesekali kalau dikatakan
oentoek
toean dah patah toelangiganja jang ketiga telah
Mochtar, dan tidak pernah
seoemoernja digiling oleh seboeah auto jang dilarikan
Gjadi lid Volksraad menerima pemberian dengan kentjang sementara tia orang lain

perkara jang svedah dipoekoeli dengan sangat hebat
menjelesaikan afkoop heerendienst selama: orang boeat satoe dan lain
/ ditinggalkannja. Djadi mengingat adat tak dioeroes dalam Volksraad. ban diterang- ketika mereka keloear dari soeatoe vgtga-

Iejaklah mereka itoe dikenai heerendienst kan poela, bahasa bocat Soematera-Sela- dering.

40
(empat poeloeh tahoen)
termasjhoer teroetama di Soematra Timoer

Telah mendapat poedjian (diploma) dari
PASAR MAL AM MEDAN
tanggal 9 September 1923.
jalah

Ketiap Tiap Matahari
Djagalah tjap jang toelen, jaitoe:

1. Pakai toetoep kaleng merah
dikepala botol.
2.

Pakai toetoep lak merah di
kepala botol.

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

Jang poenja fabriek

WENG
Toapekongstraat 16

MEDAN

SE NG
Telefoon Nos. 403 & 567.

0000 00000000000000000000040000000

tra.

dara-soedara tadi menoeroet keterangan
tocan H.A. Salim, pemerintah mengadakan pemeriksaan jang dilakoekan oleh
Dr. Haga kira-kira akan menjalahi keOpenb. Verg. P.S.L.I, Afd. Ranau ten- terangan beliau, tentang keadaan heerenactie anti heerendienst 4
dienst jang berlakoe ditanah kita sini.
lei1930 bertempat diroeMenoeroet saja poenja pendapatan, pe-

00000000000000

Suma

Akan tetapi biar bagaimana — djoega
Begitoelah dikabarkan oleh soerat kalaoen perboeatan-perbar itoe di New York, akan tetapi kedja tentoelah lambat
dian-kedjadian sematjam itoe beloem be- boeatan itoe jangdilaknekan oleh kaoem
gitoe heibat, kalau dibandingkan dengan Sovjet pada soeatoe kali akan
dibalas
apa jang kaoem Sovjet soedah lakoekan oleh kaoem Rus Poctiti, jang
sekarang
pada orang-orang Rus Poetih Europah, berdjalan keloear negeri boeat mengoemantara lain-lainnja generaal Koetjepoff poelkan tenaga dan mengatoer organisatie
jang teratoer. (S. S.)
dan lain-lain lagi.

selama mereka dalam perdjalanannja. Soe- ANGIN

“ADVERTENTIE

“s0000o0oorroo.0
? Boekannja

omongn

kosong,
0

7

Aw

dan ?

(@

boleh tjoba bikin pakean sama 3

@

ini adres

|
a

"

«

$

!

Maoe tjantik ?

,

Maoe gaja?

jang soedah terkenal:

#|l

Datanglah di Calcuttastraat No. 3l - Medan

Derrnakar Balisirar Na. 4. .
Kg
2 ina Na. H4 va Kedan- Del.
—5————
K
Ditanggoeng bagoes serta pas
0
? potongannjai: menoeroet m odel
» dan kemaoean orang zaman se2 karang dan sedia kain-kain.
Diloear kota Medan kita bisa

,
$
?
»
»
»
?
@

Ini toko Speciaal Kleermaker, dan sengadja baas
soedah biasa kerdja di toko Cornfield dan
jang
4
mempoenjai kepandean jang tjoekoep.
,
'
.fjepat dan Pes His dian
Pekerdjaan ditanggoeng
- lenen-flane
kain-kain seperti palmbeach
sedia segala
9:
"
- toko
dan keper poetih. Harga bersaingan sama toko
iang lain. Pesanan dari lain tempat dikirim dengan
rembours.

3 ABDUL WAHID$

? kirim dengan rembours.

: 60

Menoenggoe

?

dengan

hormat.

Menoenggoe

SOO TOW

6

00000000000000

dengan

0

hormat.

FILIAAL

SIANTAR

atelier

YEBATA
Kesawan

No. 58 Medan
———

Telefoon 1346

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

Battery

goo saos
05 Sl
IG

dipakai

motor dan

dalam roemah

Dinamo

bagoes

tangga dan dibawak

dikebon - kebon dan bermatjam - matjam film
»Librarij” moelai 30-60-300 kaki pandjangnja.

No.

10278 Billy at Home
10124 Harold Waiter (Harrold
10297

Tailaring

Lloyd

Datanglah
jang

toean - tocan dan ankoe
- ankoe

terseboet

diatas,

serta

banjak

lagi

pereksa
film

dimana

jang

tersedia

tempat kita
jang

dengan hormat.

PALING-0ETAMA

Selaloe ada persediaan
Timbangan

1927.

Kajoe memake

tjoekoep roepa-roepa:

piring tembaga:

10,

Timbangan Kajoe zonder piring: 75, 100, 125,
Timbangan

piring

15

dan

25

Kilo.

150, 175 dan 200 Kilo.

Besi vernikkelt pake

tembaga, dengan batoe
timbangan berkisar:
Timbangan Medja pake piring

10,

15

tembaga, batoe-batoenja
pleet berikoet:

5,

10,

com-

Syrup

tjap

dari
tahoen

(belakang toko Bombay Besar)

Paris
obat

Terdiri

LIE

Pachtstraat No. 29 MEDAN.
Telefoon No. 998.

25,

dan
15

50

SANGGOEP

Anggoer

HAP

25

Kilo.

dan

dan

25

100

Kilo.

Kilo.

000000000

Menoenggoe

merk

!

8 Timbangan Medja Ideaal dari
pada besi djoega pake batoe
25 Kilo.
0 berkisar-kisar, medjanja ketjilan:
» Timbangan Besar merk Amerika Fairbank: 200, 250, 300 Kilo.
» Timbangan boeat Maas berikoet batoe-batoenja: 250, 500, 1000 gram.
» Gantang Beras berikoet kikis kajoe dari: '/, 1, 2, 5 Liter.
»
Djoega bisa dibeli satoe-satoe bidji.
» Tjanting Minjakgdari: 1), 1, 2 Deciliter.
» Oekoeran Kaen-kaen, Meteran, matjem-matjem dan ada djoega jang
» bisa dilipat ampat.
Boewat orang jang akan mendjoewal kombali Gengan membeli
»
banjak-banjak bisa dapat oentoeng baik dari
»
»
potongan harga moerahan.
.
19
»
» 00000000000
mma 0000 0000400 ?

.

kita

tidak seboet namanja disini.

46

Toko TIMBANGAN

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

(Charlie Chaplin)

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

8 00004000000
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Fotograaf

N

BAROE

Wilhelminastraat 70
Telefoon 208

3

39959351515
5 aa

&

Ba

8 mM

»

.

Beauty

MENJEMBOEHKAN :
(menjantikkan

Sohbet

Djiwa

moeka)

(sakit batoek, dada, napas

sesak, batoek kering, asthma, koerang darah, demam
lama, koerang koeat kepala, sakit djantin).
Obat Mata (Oentoek segala matjam penjakit mata,
dengan obat disapoe dari loear).
Minjak ramboet
(centoek memandjangkan ram-

Boelan

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

“Koan

badanibean

kctor dan

koeroes tertatbe,
ap Boeran
opal

Obat

tersiar

dan paling

Ge

Minoem

saban

hari

orang

ada seoempama

3 X

Anggoer

obat tjap Boelan

Djika
toean

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

—

2 glas ketjil sebeloem

makan

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

diselakan

THAI

FOO

SENG KIE - Dispensary

Telefoon No. 789, Postbox No. 114, Kesawan

L

akan

Kalau

No. 61, Medan.

datang

djoeal

djoega

SATIJRIN,

obat koeat

jang

paling

terkenal.

uJ

India

mengoendjoengi

tidak baik oeang

S. R.B.

Ada

mempoenjai

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

Hoofddepot:

POO

poedjian,

nasi,

kesehatan.

menaboeng

toean mentjari tabib jang dapat memberi pertolongan bagi toean.

mempoenjai soerat soerat

soerat-soerat
disemboehkan

banjak lakoe.

satoe atawa

dimakan doea boengkoes

Kuan

kita ada

Paling banjak

tidak enak).

(tjoekoep

sadja).

mihoemlah Ang
HuNgi Fen, soepaya Inggal sehat
seladoe.
M

Mentjegah — roepa roepa penjakit dalam
dan ioear hadan,

perasaan

Medjen

RAM

—

Wilhelminastraat

dikembalikan.

Thabib

British

115

Medan

Telefoon No. 1326.

60an 6040000006 ama

00000000000

Kekajaan, . Kesenangan, Keberoentoengan! enz,

AWAS!
Djangan
Salah

Djangan

Toean

Keliroe,

TEMENGGOENG
KEDOE
FILIAAL
No.'16 Tongkangan. Telefoon No. 297

HOO

AN

Besarnja

tocan

loterij

Fabriek kita, soedah lama terkenal di banjak tempat dengan kita
Roepa-roepa
poenja merk merk ,,GENTELEMAN" ditanggoeng kwaliteit b: arang sanget menjenangkan.
.
e
senang hati.
ena besar of ketjiljil kita terima dengan
pesenan
je
i
toean-toean soedagara ambilil pertjobaan,
Silahkan

Soepaja

dioeroes

lebih

besar

Kalau

L

toean, djika tocan

f1.000.—

ingin

menoeroet

—

dJO4S064SGOS

N.B.

SANSEY &€
Huttenbachstraat No. 6 Telefoon

5

pada

271 Kesawan

BATTERI) KELIN Tjap ,SANSEY 6 Co.”

No.

BATAVIA.

lot padaskita, sebab

f100.—

f50.—

dan

f25.—

itoe. maarr

adres

jang

specialist

bocat

SINGH

LOTENDEBITANT.

& SONS

23

mm

00000000000

Tm
. TOKO KATJA MATA

mean
26

Toean-

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 !

5SOGO6E

Co.

1074

memesan

djedjaknja toean-toean jang telah beroentoeng

002040000000

4

Candidaat

Jang telah madjoe kehadapan, ertinja telah pindah dari Moskeestraat
42 (gang
tikoes), ke straat jang ramai, jaitve OUDEMARKSTRAAT No. 20 MEDAN. .

112

A3999967S5569

f500.—

Firma HARNAM
JAVA).

297.

oentoek

orang membelinja, sebab makloemlah tahoen 1930 ini sangat soesah, tidak ada harapan lain
bocat djadi kaja, selain membeli lot dari kita.

FILIAAL:
Telef.

bagi

f5.000.—

hormat,

KEDOE

16. Tongkangan.

disediakan

silakan dengan selekas-lekasnja mengatoerkan pesenan, soepaja djangan kehabisan. Bereboet

Javasche Sigarenfabriek TJONG AN HOO
No.

dan

jang laloe kita djocal 997 diantaranja 50 loten jang dapat prijs dari

Pesanlah

TEMENGGOENG,

1 LOT

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 beroleh pesanan. Rahasia dari jang beroleh prijs dipegang
tegoeh, soepaja djangan menjoesahkannja, dari ganggocan....,.tetamoe oeang en wakil pers.

tjepat.

dengan

oentoek pembeli:

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

kirim onder Rembours, barang jang tidak lakoe djika belon roesak,
toekar dengan jang lain.
keterangan atawa ambil pesenan, harap diadreskan dengan lang soeng
No. 16 TONGKANGAN BATAVIA.
Memoedjikan

f11.35.-

f2.000.000.—

Pengharapan

BATAVIA

keloearan

Semoewa pesenan kita
kita bisa terima kombali di
Segala oeroesan mintak
pada kita poenja Filiaal,

lekas, tjoema dengan mengirimkan:

jang gentleman sedjoemlah f1.000.000.— jang dibagi dengan:
1150.000.—f 100.000.— f 75.000.— f 50.000.-— f 25.000,—
110.000,— f5.000.— f1.000.— enz. enz. sampai f 25.—

f10.000.—

Sigaren

dengan

»Loterij Besar” baroe
»Bataviaasch -Kinderziekenhuis” Weltevreden C.s.

— (JAVA,

Di

peroleh

Postwissel

TJONG

Javasche Sigarenfabriek

bisa

|

dan barang klontong

TJIN TONG & Co, Martsaar No.3

Telefoon 93

Api Terang sekali matjam ini gambar

Menjediakan segala roepa katja mata.

Bisa simpan lebih satoe tahoen. Djoeal atau pakai sama sama senang

Sanggoep periksa katja mata jang tjotjok oentoek kesehatan mata toean
- toean
dengan ongkos pertjoema.
Boleh toekar katja jang

e

tjotjok

ta

tidak

oesah

keloear

Djoega

sedia

oeang.

Keoentoengan

besar

lagi

dengan

bagi toean-toean.

barang
- barang klontong. Roeat beli banjak

boleh

kita kasi rabat jang pantas.

5 35 33 Ob

AE aa

35

Menoenggoe dengan hormat.

Kaoem sport !

Batjalah ! !

Tendanglah VOETBAL

merk CHAMPION

dan MATCH-

LESS en T. dan lain-lain jang ada sedia
dalam kita poenja toko.
Pakailah

kaoes

voetbal

dan

oentoek

kniedekker

jang kita sediakan

toean - toean.

Toengganglah

NEW
LESS

Motorfiets

HUDSON
jang

toean

merk

dan MATCHsoedah ketahoei

kebagoesannja.

Sa

Djoega
NEET,

v
Agent:

OBAT

STA

NJAMOEK"

Tjap

TION

Boeroeng

HO

Tjenderawasin,

TEL

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

Gg

asasaa

La ALKISSAH5
KARENA
tjerita jang

pergacelan

anak

negeri

OS

SI004OnE
gg

disana kapal djaoeh berlaboeb dite- Setelah selesai mandi dan minoem kopi, berdjalanngah, sesoedah barang-barang diterimanja, naiklah lah ia keroemah sekolah menerima pekerdjaania pada seboeah dos menoedjoe keroemah tempat nja
ia menoempang,

LAKI-LAKI.
terdjadi

Gogsooogeaoo

tan, karena

n

(Soeatoe

pakai,

ringan,

ladjoe dan

potongan bagoes jang terda-

di

karena se-

Setelah soedah bersalam-salaman

Tjarilah

ia berangkat

dari

Pajakoemboeh

ia telah

roemah.

mengisap seboedh

Oudemarktstraat 53,

9
oleh: B.
dan dibawa masoek roemah, baharoelah Roestam
Roestam djatoehlah kelantai, hampirlah ia ping- bersenang hati, dan pergilah ia mandi, setelah sesan disebabkan kepalanja terhempas pada sebocah lesai mandi, kembalilah ia keroemah dan doedoeklah minoem dan
makan bersama kenalannja
eti.

Waktoe

Telefoon 755 Medan.

Ketika itoe diambilnja sehelai kertas, dan dimoe-

dengan semoca

Bengkoelen, 5 Mei 19.....
Kepada

sigaret, tiba-tiba ingatannja djadi

adinda jang

K. 5

: Bentegstraat
di

ia menoeliskan sesoeatoe kelimat dipa-

pan toelis, dibatjanjalah kembali toelisan itoe.
»Adoeh, —keloehnja Roestam — apakah sebabnja
akoe djadi begini?" kata Roestam dengan sedih

tertjinta

Sitti Anizar moerid

Pajakoemboeh.
»Ketika

kekanda

Ketika kakanda berada ditengah laoet, inga
bertambah lama bertambah koesot,
kemana
sadja'kakanda memandang, terbajanglah wadjahadig:
kakanda

lainja menoelis soerat itoe, begini boenjinja :

Itoelah sebabnja ia teroes sadja keroemah itoe, melaiang kemhali kepada Sitti Anizar, dengan ta
karena telah ditolong mentjarikan oleh kenalannja dapat ditahaninja lagi.
itoe.
Soenggoehpoen demikian dipaksanja djoega
Setelah barang-barangnja ditoeroenkan dari dos ngadjar segala moerid-moerid didalam kelasnja meito

Sumatra Barat).

kita poenja adres:

HAN SENG & Co.

14

goeroe-goeroe didalam sekolah itoe, Roestam doemenoelis sepoetjoek soerat kepada seorang kena- doeklah mengadjar mocrid-moerid didalam kelas doea,
lannja di Bengkoelen, minta ditjarikan sehoeah ketika itoe doedoeklah ia diatas seboeah korsi,
beloem

didalam

jaitoe diboeboengan,

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

ar

Dan

MATI

toean

merk MAGmerasa tjape

pat keadaannja.

16 SEA)

|

apabila

kereta angin
tentoe tidak

meninggalkan adinda distation

da jang manis itoe diroeangan mata kakanda.
Pada soeatoe petang, hari baik tjocatja terang
doedoeklah kakanda diatas dek, memandang
dahan alam. Waktoe itoe kelihatanlah olel

sekoempa jang berwarna

merah morda,

pakan gambar adinda.
Pan
Tetapi, dibelakang" adinda itoe, tampaklah olel
kakanda seekor..... jang roepanja seakan-akat

hendak menerkam adinda.
Kakanda sangat terkedjoet, dan dengan hati jan
berdebar-debar kakanda kedjarlah adinda, hend

melepaskan dari bahaja itoe.
Oentoenglah

kapal

itoe memakai pagar
Pajakoemboeh, terasa benarlah oleh kakanda ba- koeat, kalau tidak pastilah kakanda
akan tenggel
Poekoel 10 malam ketika Roestam memboeka
Apakah jang dikeloehkan Roestam itoe? tanja gaimana piloe hati kakanda bertjerai dengan adinrinja, dirasainja kepalanja telah loeka-loeka, kekedalam laoet.
moedian masoeklah ia kedalam kamarnja dengan koffernja hendak mengeloarkan pakaian tidoer, tocan pembatja barangkali.
da, rasakan soekalah kakanda terdjoen dari kereta
Kakanda djatoeh kelantai, hampir k
d
Toelisan Roestam itoe amat loetjoe isinja, karena api, hendak kembali ke Pajakoemboeh menemoei
hati jang sedih bertjampoer piloe, teringatlah ia terpandanglah ta akan gambar kekasihnja.
loepa akan diri kakanda, karena kepala kakamg
Ketika
itoe
darahnja
berdebar-debar,
ingatannja
jang
akan
ditoeliskan
nja.
Akan tetapi, — tapi telah adinda.
akan kekasihnja jang hampir-hampir diterkam Naga
terhampas
pada seboeah barang jang keras,
tadi kembali lagi, fikirannja kepada Anizar poela. tertoelis sadja Adinda Anizar. Roepapi
ada
pemandangannja itoe.
pertjinOentoenglah pada ketika itoe, teringat oleh ka- moedian dengan hati jang amat sedih masoekiai
itoe diambilnja gambar itoe, laloe ditjioem- taan telah mendalam toemboehnja dalamanja
toeboeh
Petuah sampai kedalam kamarnja itoe, diboe- Sebab
kanda bahwa adinda memberikan gambar adinda kakanda kedalam kamar dan kakanda
nja.
ambil
PSedjoeroes pandjang

sedarlah

Roestam akan di-

kanja seboeah koffer ketjil, diambilnja gambar ke-

kasihnja, laloe ditjioemnja,
dadanja, seraja katanja.

dan dilekapkannja
.

ke-

»Hampir? engkau diterkam Naga, dan saja teng-

gelam kelaoet.”
.
Setelah poeas hatinja memandang wadjah kekasihnja itoe, baharoelah ia bersenang hati sampai

kemana jang dimaksoetinja itoe.

Pada soeatoe petang, kira-kira djam empat ma-

itoe.

hatinja.

Roestam.

»

»Ja Allah ! — seroe Roestam.
— .,Apakah djadinj
itoe diatas sebocah medja ketjil jang terletak dekat wa
djika fikirankoe selalog begini 2...
Ketika

tempat

ia hendak

tidoer,

diletakkannja

gambar

tidoer itoe.

Dipandangnja

gambar

hati jang penoeh dengan
terharoe-hiroe.

kekasihnja

itoe, dengan

ketjintaan dan fikiran jang

Didalam pada itoe tertidoerlah Roestam dengan
amat

njenjaknja

digoda

oleh

bermatjam-matjam

— sja Toehan jang
kiranja hambamoe ini.”

pada

kakanda,

kalau

tidak

pastilah

kakandamoe

Gambar itoe kakanda ambil laloe kakanda tjioem

berdajoeng ketepi menoedjoe tanah dara-

lah Roestam dengan fikiran jang sangat koesoet.

ga

Gambar

adinda itoe ta' lepas-lepas dari mata
lah beberapa kali bahkan berpoeloeh kali, sehingga honda, itoelah
jang kakanda sifatkan badan d
ka:
Demikianlah seroe Roestam dengan kemasgoelan basah oleh air mata kakanda jang djatoeh berli- adinda, hanja itoelah jang pengobat hati
nang-linang karena megingat pertjeraian itoe.
jang telah hantjoer roesak binasa itoe.
jang amat sangat.
Setelah kakanda sampai di jan, Lemon

Sedjoeroes lamanja

satoe fikiran

besar, tok

ia

MIA

, dapatlah ia menompang

jaitoe hendak menoelis sepoetjoek soe-

diroe:

orang

kita

lakang

'Tangsi boeat semalam sadja.
.
. rat kepada
Anizar, moedah-moedahan berosoeklah kapal jang ditompangi Roestam, itoe ke mimpi.
meneroeskan perdjalanan kakankeh
Keesokan
harinja
kira-kira
djam
6
pagi,
bangoentoeroenla
bahlah sedikit hatinja jang telah roesak binasa da, Besoknja kakanda
laboehan Bengkoelen, Roestam.
pada sebocah
kapal jang besar,

Kaya,

bar adinda itoe dan kakanda tjioem berapa
sepoeas-poeas hati kakanda,

ie,

mencedioe
te Bengkocea-

(Akan disamboeng.J

