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Peroebahan
Bestuur
Sumatera.
“
Kedoedoekan “Zelfbestuur
| Provinciale Raad.

di
dalam

td

Telah beberapa hari kita hentikan boeat sementara membitjarakan

Bangkattanweg

—

disoegoekan

2

isnajan

mempoenjai kekoeasaan penoeh sebagai
di Djawa, jang dibawahnja ada Regentschapsraad.—
Djadi di Sumatra Timoer ini provinciale-

raad itoe akan melanggar hak radja-radia,
jang: telah ditetapkanoleh regeering dalam

Sumatra ini hanja didjadikan satoe provin-

sie,ialah

Bertali dengan itoe, sekarang kita terima seboeah toelisan dari seorang pendoedoek asli Soematera jang terkemoeka
djoega dalam gerakan anak negeri disini.
Dengan memakai nama ,,DJAJA NEGA-

Juni

1930

tentang — kedoeloekan

lam Volksraad.

da-

Apabila lebih dari satoe

provincie, maka tentoelah pemilihan boeat
Volksraad diloeaskan boeat tiap-tiap bahagian, jaitoe menoeroet kekoeasaan satoesatoe provincie.

Bagi raiat Pertja Timoer. perobahan

be-

antoor

DEL

|
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dikeloearkan oleh Zelfbestuur satoe be- TJATET AN.
sluit, jang mengoeatkan oendang-oendang
Djanganlah engkau
jang diperbocat oleh Cultuurraad tadi.
Disini
adalah perbedaan jang besar, engkau dimana, karena
apabila nanti diadakan Prov. Raad, serta memilih tempat.

Pol. Contract, “daroleh sebab demikian
tentang ',,pe- itoe, makin, perloelah poela tiap-tiap Zelf-

kehadapan

Nederland

Bindjei.

Hadji Moehd. Nasir, No. 69 Handelsatraat Tebing

roebahan bestuur di Sumatra", karena bestuur mempoenjai landschapsraad, jang
menantikan datangnja pikiran-pikiran ba- nanti miengatoer roemah tangga Zelfberoe dan pertimbangan-pertimbangan dari stuur itoe, jang tidak melanggar Pol.
pihak jang merasa toeroet berkeperloean, Contract.
boeat dimadjoekan kesidang pembatja kita.
Dalam beberapa tahoen jang telah laloe
Sebagai pembatja ketahoei, seorang ada kita dengar satoe motie jang disamdari Hoofdredacteur kita, toean Hassan paikan
oleh vereeniging ,Bangsawan
“Noel Arifin sekarang tengah dalam per- Sepakat" akan imeminta raad itoe, tetapi
djalanan bersama-sama dengan toean oleh ' radja-radja dan Gouvernement ta'
Mangaradja Soangkoepon, lid Volksraad menjetoedjoei
itoe, hingga sekarang ta'
jang tengah memboeat studie lebih djaoeh kedengaran apa-apa lagi.
dalam rantjangan-rantjangan peroebahan
Dengan perobahan bestuur baroe itoe
Bestuur di Sumatra ini.
akan timboellah poela Landschapsraad itoe
Dibeberapa tempat toean Mangaradja dan bagai mana baiknja, pada perasaan saja
Soangkoepon akan memboeat pertemoean tidak lain, bahwa Landschapsraad itoe tidengan toean-toean jang terpandang ter- dak ta'loek dibawah penjelidikan Prov. raad,
kemoeka dalam kepentingan negeri dan tetapi ia berdjalan dan berdiri bersama2,
pendoedoek. Dari pertemoean itoe nanti masing2 membawa giri, apabila orang henkita akan dapat koempoelkan beberapa dak menghormati politiek Contract jang
pikiran dan pendapatan-pendapatan dari telah ada.
toean-toean jang terpandang terkemoeka
Keroegian jang nanti didapati apabila
itoe, oentoek
pembatja.

|
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Diterbitkan setiap
AGENTEN :

advertentie :

Dari 1 sampai 5 baris f 1.50 Sekali mocat sekoerang:
koerangnja f 1.50. Berlangganan boleh berdamai.

Moeharam

1348.
Politie

Tahoen

contra vrachtauto.

Lebih koerang 2 hari ini bertoeroet2, di

cet, 2

Kampoeng
Baroe,
politie asik menahan
vrachtauto, jang datangnja dari arah Amlas.
kepada soepir,2 dan eige-

naar2 vrachtauto, jang membawa moeatan
Poekoel 6 pagi auto
lebih
dari mestinja. Seorang kena hoepersonen jang masih
koem,
besok pagijang lainnjamemboeat
pakai, berdjalan via
Lpoela,
sehingga
hari2 politie, tjektjok
djempoeti tossistea-fe
dengan soepir2itoe.
dji toeroet pergi keroemah masing-masing.
Sekarang dilakoekan sijsteem lain, jang
selain orang-orang Boemipoetera, dianta- dapat menghapoeskan, pekerdjaan jang
ranja ada doea orang Tionghoa, sauda- berbahaja itoe. Saban-saban auto dipergar jang terkenal di Medan.
bal ditempat mana ia ditangkap.
Kira-kira poekoel toedjoeh auto meningSoepir-soepir jang berlakoe dengan segalkan Medan, melaloei Bindjeiweg te- kehendak hatinja itoe, boekan sadja meroes ke Tandjoeng Poera.
langgar peratoeran darihal memasoekkan
Sepandjang pekan jang dilaloei, ramai moeatan, jang lebih dari jang dimestikan
dengan banjaknja orang dari karena ke- kedalam vrachtauto, akan tetapi djoega
betoelan hari Minggoe dan hari vrij ga- terlebih mereka selaloe mendjalankan audjian.
|
tonja terlaloe kentjangjang sering-sering
Teroes sampai ke Tandjoeng Poera, hendak membahajakan.
semoea Toeristen merasa gembira dengan
Hal-hal jang tidak menjedapkan pada
pemandangan-pemandangan jang menjeorang jang laloe lintas dipasar-pasar, didapkan perasaan disepandjarig djalan.
kampoeng-kampoeng soeatoe hal jang
Sampai diboom Tandjoeng Poera, mo- mendjadi oeroesan politie, dan kehakiman.
torboot telah menanti dengan orang-orang
—0—
jang toeroet puela.
Examen tijpen.
Motorboot jang sedang besarnja, moeaKemarin
oleh
Tan's Commersial Class
tan 37 orang, jang telah didjandjikan tetelah
diadakan
Examen
Typmachine jang
roes menjambocng perdjalanan.
ketiga.
Dari
19
orang
jang
toeroet ada
Doea djam Soengai Wampoe dilajari
13
orang
jang
loeloesja
itoe:
|
baroe sampai dimoeara, pelajaran mana
Alie
Rachman,
Lim
Tjai
Peng,
Tindih
semoea Toeristen merasa seronok dengan
pemandangan dikiri-kanan, jang oleh Harahap, Lee Boon Teng, Idris Karim,
djoeragan ada menjediakan poela satoe Kairoen, Abas gl. M. Moeda, Peh Kwan
teropong, tambahan poela
segarnja toe- Soei, W. Hoetabarat, Mohd. Hoesin,
Gerhad Sitoeroes, Cornelius R..Goekgoek
boeh oleh hemboesan angin.
Dimoeara, dipoelau jang ditoedjoe, di- dan Abd. Razak-rahman.
Semoeanja beladjar tjoema 6 boelan.
tepi pantai laoetan betoel dari Straat Me—0—

.

Soeara Ramai.
Parada Harahip
Adi Negoro.

Telah berkali2 dilakoekan penangkapan

dan hoekoeman

ke

dan

Selain dari Getoesan, djoega Pertja Selatan tidak koerang bitjarakan
tentang complot jang dibangoenkan toean
Parada Harahap dan Adi
Negoro.
Pertja Selatan No. 59 menoelis lagi
seboeah
hoofdartikel
jang berkepa
»MOESOEHNJA PERSATOEAN INTELLECTUEELEN
DJAWA
DAN
MINANGKABAU“.
PARADA HARAHAP ATAU DJAMALOEDDIN ATAU
DOEA“NJA ".

Setelah memboeat keterangan2 jang
lengkap,
serta memberi pemandangan
jang beroepa soeatoe- penjesalan, laloe
soerat kabar itoe membitjarakan siapakah
diantara kedoea toean Parada Harahap
dan Adi Negoro jang djadi kepala mengalahkan benteng Djawa dan Minangkabau.

Sebagai djawab dari pertanjaan itoe
Pertja Selatan menjahoeti sendiri

demikian:

Satoe dari doea haroes ada jang djadi kepalanja. Kalau -boekan Adi jang
memboentoet, pasti ia jang djadi ke
lanja, atau doea-doganja soedah Se.
MOEFAKAT.
Te
Lebih djaoeh Pertja Selatan toelis lagi:
Toean-toean jang terhormat dan ga-

gih perkasa Adinegoro dan Parada Harahap boleh saling timpahkan

itoe RESIA siapa jang poenja: dari Adi
boleh dilemparkan pada Parada dan se-

diseboet satoe laka, mesin motorboot dihentikan, perPa ilenja dari Parada boleh: lempar.pada
Perkara potong roempoet ditanah
bekalan dibawa kedarat djadi hidangan
perobahan besar, disebabkan mereka itoe
i.
“
Concessie.
Sedikit waktoe lagi akan ramailah hanja amat sedikit jang mengikoet aliran pada toeristen janz berhenti dibawah
Tetapi kita barangkalibersamalain2
col- 7
tedoehan pohon-pohonan, sedang GramoAdministrateur terdibitjarakan tentang perobahan Bestuur di politiek.
lega tidak bisa berboeat lain
an : .
foon
Odeon
menjanjikan
lagoe-lagoe
da'wa
main
tendang
Sumatra dalam Volksraad.
Sekian toelisan itoe.
|
Parada
Harahap
dan
Adinegor
o
sekemajang menarik hati.
dan poekoel2
Ada maksoed akan memboeat Sumatra
Kita tidak akan menaroeh commentaar
oean !
Satoe djam berhenti, perijalanan dite- Pagi ini Administrateur dari Medan
TA
ini mendjadi satoe provincie sahadja, jang pandjang dalam hal ini, boeat sementara
Pleidooinja: Kalaut.
dikepalai oleh seorang Gouverneur sedang kita hanja membenarkan bahwa kedata- roeskan dari -pirggi
“st: “dihadapkan ke
“dak impikan dalam angandnja"
bak-ombak masoek
angkat dan terda'awa
tempat kedoedoekannja soedah direka-reka, ngan peroebahan bestuur
memoekoel seorang Benggali.
baroe boekan
menjerang sampai roeboehnja benteng
jaitoe Fort de Kock atau Padang, Sumatra sadja bererti satoe peroebahanbesar bagi kembali ke Boom.
Tanggal 24 dezer,.doea orang Benggapersatoean Djawa dan Minangkabau,
Diboom,
auto soedah
menanti poela li, memotong roempoet di tanah Concessie,
Barat. Beloem lama Gemeenteraad disana pendoedoek asli Soematera
Timoer ini,
boleh dipastikan dalam soerat balasantoedjoeh malam Toeristen Medan Est. Sedang mereka asik bekerdja
telah membitjarakan persediaan-persediaan tetapi kita menampak, mereka itoe, mes- dan poekoel
nja pada toean Parada Harahap tidak
tempat oentoek kantoor-kantoor provincie kipoen satoe-satoe soedah ada jang ter- semoea selamat sampai di Medan.
tiba2 Administrateur keboen terseboet deakan
melahirkan
perkataan “ini:
—O—
itoe.
ngan naik auto melaloei tempat kedoea
peladjar, beloemlah berapa mementingkan
»Boeat
mengalahkan
benBagi Pertja Timoer adakah keoentoe- oeroesan politiek pemerintah.
orang itoe, memotong roempoet.
teng
Minangkabausche dan
Kedapatan Bangkai dalam perigi.
ngan diperoleh, apabila Sumatra hanja
“Setelah toean terseboet, melihat pekerBagi mereka kebanjakan hanja seroepa
Javaansche intellectueelenPada tanggal 31 dezer, kira-kira poe- djaan doea orang itoe, ia perhentikan
didjadikan satoe provincie sahadja? Pada sadja, beloem berapa menghiraukan oeroeblok saja
rasa perloesekali
koel 5 sore pendoedoek Wilhelminastraat autonja laloe toeroen, hendak menangkap
perasaan saja boekan Sumatra Timoer ini san negeri didalam tempat tinggalnja.
serahkan hoofdredactiekesahadja “ mendapat keroegian, tetapi ada
Segala pergerakan di Soematera Timoer, dan Djalan Djaparis, gempar mendengar kedoea orang itoe.
pada saja
. . . ,
A3
soeatoe tjeritera, bahwa didalam perigi,
djoega gewest-gewest lain.
Kedoeanja hendak mentjoba lari, akan
segala
pembitjaraan-pembitjaraan
jang
Kalau sekiranja djalan jang akan di
Saja akoei, bahwa dalam mengadakan dimadjoekan kesidang-sidang permoesja- diseboeah kedai Kopi, jang letaknja di- tetapi toean terseboet dapat menendang,
tempoeh olef Adinegoro itoe atasaanbeberapa provincies itoe ada keberatan waratan, hanjalah terdengar disebabkan antara Djalan Djaparis dengan Wilhelmi- seorang dari jang doea itoe, doea kali
wijzing dan aanmoediging dari toean
»technisch", tetapi keberatan jang demikian andjoerannja pendoedoek jang berasal dari nastraat kedapatan satue bangkai.
pada pinggangnja sehingga orang ini reParada Harahap sebagai haloeannja
Bangkai itoe bangkai seorang Tionghoa, bah, dan bahoenja dipoekoel sekali lagi
itoe boekanlah keberatan jang boleh gewesten lain-lain. Soeara Soematera TiBintang-Timoer,
boekan djadi -hajang telah beroemoer setengah toea.. Be- dengan kajoe.
menghalangi persatoean raiat.
moer.itoe adalah soeara pendoedoek jang
loean jang origineel dari Adinegoro,
rat doegaan, orang itoe memboenoeh diri
Bagi Sumatra Timoer selainnja jang datang dari loear gewest ini.
Jang seorang lagi telah dapat melarikan
kenapakah ia sanggoepi dan soeka temelompat kedalam perigi itoe.
terseboet diatas itoe, banjaklah keberatan
diri. Toean Administrateur terseboet, merima itoe pekerdjaan dengan djandji
Menoeroet tjerita orang sebelah, orang merintahkan kepada soepirnja, soepaja
lagi, teroetama tentang kekoeasaan Propegang leidingnja hoofdredactie ! Orang
itoe koerang waras pikirannja. Ia anak lemboenja ditangkap, akan tetapi binatang
viciale-raad (dewan
provincie) dengan
jang tidak poenja itoe niatan selamanja
orang kaja di Tiongkok, dan berkali-kali ini telah lari masoek kedalam hoetan, dan
Zelfbestuur (keradjaan anak negeri).tentoe tidak dojan boeat terima pekeria meminta kepada tokenja, soepaja ia tinggal keretanja sadja.
Ada djoega chabar akan diadakan Zelfdjaan dengan maksoed jang seroepa
bestuur-raad (dewan radja-radja) boeat
boleh poelang ke Tiongkok, tetapi tokenja
Kedoea orang Benggaliitoe telah lenjap,
itoe! Adi maoe lolos? boleh!
Sumatra Timoer ini jang dikepelai oleh

RA" toean itoe menoelis
koet:

sebagai

beri- stuur jang baroe ini, boleh

Pertja

Timo

er.

Toerisca.

kepala gewest. Dalam raad ini doedoek

tidak meloeloeskan.
Setelah sitoke, kehilangan,

tidak

meli-

mata hidoengnja - poen tidak kelihatan.
Kereta lemboe atas perintah toean keboen

Penghabisan, Pertja Selatan ambil soeaterseboet dibawa kekantoor politie, boeat ja conclusie, jang boenjinja, kita salinpoenjai politiek Contract pandjang, maoebangkainja telah kelihatan didalam seboe- ditahan.
an:
Kemarin
poen mempoenjai
perdjandjian pendek
#Dimoeka Landrechter toean keboen terah
perigi.
f
(korte verklaring) dengan Gouvernement: dengan pimpinan 'T. Roelamnioehiddin
Sekarang tjoema Rakjat, teroetama
Pemeriksaan telah dilakoekan oleh po- seboet menjangkal keras toedoehan BengHindia Balanda, jaitoe satoe hal jang koe- dan A. Moerad telah memboeat perdjagali itoe terhadap kepadanja.
dari
Djawa dan Minangkabau, beserta
litie,
dalam
hal
ini
pesti
sadja
sitoke,
tidak
lanan
pertama
kali
ke
laoetan
moeara
Soerang menjenangkan radja-radja jang memSaksi-saksi dipanggil masoek. Doea orang
dengan
kaoem intellectueelen dan Pers
akan
lepas
dari
pemeriksaan.
ngai
Wampoe.
poenjai Contract pandjang.
saksi diperiksa keterangannja kedoeanja,
Indonesia jang bewust, tjatat
Nasionaal
Pada oemoemnja radja-radja ini merasa
tidak melihat bahwa toean besar itoe telah
siapa jang bermaksoed bekerdja boeat
lebih
tinggi — deradjatnja dari pada
000000000000000 memoekoel si Benggali terseboet, sedang- mengalahkan benteng Minangkabausche
radja-radja lain itoe, sedang pada pemankan saksi pihak penda'awa, sogdah menedan Javaansche Intellectweelenblok, iadangan orang banjak dapat diboektikan
rangkan bahwa kawannja itoe dipoekoel
lah: tocan Parada Harahap di Bintang
poela hal itoe. Apabila radja-radja itoe
oleh toean tsb.
dan Toean Djamaloedin alias
Timoer
sama dpedoek didalam dewan itoe, maka
Landrechter memoetoeskan, bahwa perAdinegoro di Pewarta Deli.
soedah tentoelah soeara radja-radja itoe
F
Shangahistraat 21
|
sakitan dibebaskan, karena tidak tjoekoep
sama dengan radja lain'itoe, jang berarti
boekti bahasa betoel ia poekoel Benggali
Berhoeboeng dengan ini, Han Po, sesama hak dan kekgeasaan.
itoe.
(Dioedjoeng Hakkastr.)
telah
menoelis beberapa keterangan laloe
“Maka hal Zelfbestuursraad ini '” boleh
—O—
memboeat conclusienja, sebagai kita radikata ta disetoedjoei oleh
radja-radja
Mempertahankan keselamatan orang kamkan:
ME DAN
jang mempoenjai politiek contract, tetapi
lain, awak sendiri bertjelaka.
meskipoen demikian, aliran zaman meTengah
hari kemarin kira-kira poekoel
Bahwa itoe doea poetra Indonesia
Telefoon No. 1525.
maksa akan perobahan baroe, dan tidak
ll,
sebocah
sado jang datang dari djoesoedah tida berharga dalam pergerakan
heran, bahwa perobahan bestuur-bestuur
roesan Smidstraat, sesampai di PekingNasional, dan sekarang doea-doeanja
baroe itoe tetap akan diadakan di Sumatra
straat
telah
terbalik.
sama pertahankan bahwa mereka maoe
Timoer ini.
i
Asal moelanja kedjadian itoe, karena
Nu
bekerdja oentoek bangsa dan tanahair,
Pada masa ini kita dapati hanja -soeaseorang Tionghoa jang mengenderai kekita
melainkan berharap sadja, soepaja
Band Boeroek
Soedah Diperbaiki
toe badan jang mengadakan atoeran boeat
reta angin, .tiba-tiba memotong. djalan
betoel-betoel
mereka akan djadi ,NaSumatra
Timoer ini, jaitoe satoe locale,
Apa toean merasa senang dengar REPARATIE toean poenja band?
sddo dari kanan. Sebab sisais takoet orang
tionalist“
jang
berharga oentoek bangatau jan, boleh diartikan deng. gewesDjangan berikan oentoek memperbaiki pada jang tiada mengerti.
Tionghoa itoe terlanggar, dengan tjepatsa dan tanah air.
telijke
raad : (disimi diseboet Cultuurraad).
Bawalah pada kita, dimana kita kerdjakan toeroet peratoeran Europa.
nja ia menahan koedanja, jang menjebabSeperti kita maaloem lidnja tiada dipilih,
kan sado terseboet hingga terbalik. OenTjap ,,nationalist“ boekan monopool,
tetapi hanja diangkat oleh Regeering,
toenglah penoempang
sado itoe, jaitoe
satoe
communist bish berbalik djadi
sedang B.B. ambtenaren -atjap-kali men2 orang anak Indonesier ta" mendapat
nationalis
t, begitoe poen satoe natioItoelah
Spec ialiteit
Kita.
djadi ambt. halve lid.
bahaja.
nalist bisa djadi communist d. |. 1.
Sado itoe mendapa# keroesakan sedikit.
Meskipoen radja-radja jang ternama
Pertjektjokan antara sisais dan orang Tidoedoek dalam raad ini, tetapi sekalian
Boeat kita dari Sinar Deli, tetap berSelamanja kita poenja kerdja atas djaminan oleh kita.
onghoa itoe, mendjadikan polisi datang. pendirian, meski bagaimana djoega, maka
kepoetoesan atau peratoeran jang diteKk)
Tanjalah keterangan
tapkan oleh raad ini, beloemlah berlakoe
Mereka itoepoen diiring
kekantoor jang teroetama perboeatannja jang teroxdinegerinja
masing-masing,
sebeloem
politie,
tama dipersaksikan ,
F
9 0000000000000000 00000000000
perta-

ma kali.
Toerisca (Toeristen Club Asia)

hat

orang itce

beberapa saat, tiba -tiba

0000000000000

00000000000

000000004000000
Weefit Tyre Rerubbering Co.

Memperbaiki

dan

Memperbaroei

Band boeroek kita bisa bikin baroe.

0000000000000. 00000000000

Perdjalanan

poela sekalian radja-radja, baik jang mem-

Aa

an

Tidak toeroet perintah.
Seorang koelie, dari Mariendal, pagi ini

poedah

dihoekoem oleh Landgerecht, ka-

rena tidak toeroet perintah.
Lan
A Koa, telah 6 tahoen lamanja
kerdjalan dikebon, tetapi beloem pernah
dihoekoem, karena hal jang tidak baik.
. Pada soeatoe hariia disoeroeh oleh tandil
boeat mentjari oelat tembakau, dan
memboeangkan, daoen jang telah bewarna
koening.
Boekan mentjari oelat, dan memboeang-

kan daoen tembakau jang telah koening ia
berdjalan, tetapi mentjaboet pokok tembakau lebih koerang 30 batang, jang kelihatan daoennja telah lajoe :
Kalau
ini tentoe sadja meroegikankepada
Onderneming, oleh sebab itoeia
dihadapkan

kemoeka

Landrecht

dan ia

dihoekoem 12 hari toetoepan karena tidak
toeroet perintah.
—O—

Dendam jang tidak pada tempatnja.
Seorang toea bangsa Indonesier, pekerdjaan toekang keboen, tinggal di Medan,
pada soeatoe hari telah dilanggar kereta
angin kakinja sehingga loeka.
atinja panas, hendak membalas, tetapi

Pada 2e ronde, djalannja bal rsama be- djangan membajar belasting
dinamakan
rat, tapi pihak Med. Sp. kelihatan ,le- »Unlawful instigation
Ordinance 1930"
mas“. Triobinnennja tidak tampak lagi. Menoeroet keterangan jang di ertakan te'IKans jg. begitoe banjak oleh Adoeng lah diterima oleh Al Indie Congres comPerdjoeangan ramai.
end pet
ut ramah
dan Rimus disia-siakannja, dari kiri ka missie. Didalam keterangan itoe dinjatanan ta” dapat bantocan jang safe lagi. kan lagi bahwa tidak ada soeatoe pemeDjem
n Indonesier contra
Oentoeng sadja achterhoedenja masih rintah jang dapat menjabarkan keengkaran
hineesche Sport.
tjoekoep tenaganja boeat retour segala atas hoetang belasting.
ea
serangan Chin,
Sp. Kalau tidak tentoe
Dinjatakan djoega, bahwa peratoeran
Sajang tjoema 1—1. pertandingan
dirobah djadi angka lain. itoe ditentoekan oentoek mendjaga pergeKemarin padang Hakkastraat penoeh
Penonton
dengan nafas naik toeroen rakan politiek jang menahani keengkaran
sesak oleh manoesia dari segala podjok menoenggoe kesoedahannja, tapi karena kewadjiban oemoem.
Sumatera Timoer, karena hari ini diper- kedoea belah pihak sama-sama
koeat
Onderkoning menjoedahi dengan seroean
djoeangkan antara doea djago voetbal mempertahankan doelnja, begitoelah se- kepada semoea orang, siapa jang menganjaittoe Medan Sport (Indonesier) dengan perti
biasa perdjalanannja bal, walau tjam peratoeran kemadjoean dari sesoeaChineesche
Sport (Tionghoa), jang satoe-satoe tempo liftwing Chim. Sp. bi- toe pemerintah, diharap akan dilawan.
berachir 1—1.
kin bahaja
pendjagaannja Kemis, samSimla, 30 Mei. Peratoeran jang kedoea
Diantara penonton jang berlapis2 itoe pai pertandingan habis, stand tetap 1-1. dari onderkoning dinamakan : ,,
Pretention
didapat djoega Toeankoe Sulthan Deli
Berhoeboeng dengan mainnja Center- and intimidation Ordonance ,,diadakan
serta orang-orang
besarnja, baik dari half Kuon Loong dari Ch. Sp. jg. tadinja oentoek melawari hal2
menakoet2kan dan
Bedagai, maoepoen Deli dan Hamparan bond soedah tetapkan dischort, dan mengganggoe keamanan sehingga
dengan
Perak. Dan beratoes-ratoes orang poela4 kdalam ini pertandingan ia beloem boleh begitoe Indische Congresparty
mentjoba
jang tidak pernah
nonton pertandingan main, kabarnja, Med. Sp. masoekkan ,,pro- akan metetakkan kemaoeannja
O.S.V.B. ketjoeali kalau dengan
negeri test“ pada bond. Kita boleh lihat kesoeDalam keterangan jang ditambahkan paloearan, ini hari sama kelihatan.
dahannja bagaimana doea djago ini poe- da oendang-oendang ini, ada ternjata, bahOrang2
jang bertaroehpoen
boekan nja kekoeatan, kalau pertandingan dioe- wa djalan jang paling banjak
dipakai boeat
sedikit, berikoe dan beratoes roepiah lang kembali.
mempertakoet-takoetkan Ytoe dan jang lasekali taroeh masoek zonder kartjis.
Tapi dengan berachirnja 1—1 dari ini jak, jaitoe boeat menghindarkan ganggoePendapatan masoek ada f 1061.— satoe pertandingan, sekarang V.O.P. poen ada
pendapatan jg. beloem pernah didapat harapan boeatgireboet titel Champion
O. S. V. B. kalau tjoema petandingan' 1930. ,,He- siapa agaknja ?"

orang jang mengenderai kereta angin telah
hilang, berdendam, laloe berdjandji didalam dirinja, kalau ada nanti orang jang sesama

sportmannen Medan,

schingga

Petandingan

bih dahoeloe.

Djojo, nama orangtoea

itoe,

pada soea-

dengan

dipimpin

sedikit

Dr.

Eerewedstrijd.
—

Drujjf

goegoep, sekeliling tanah

toe hari berdjalan ditengah pasar, seko- lapang didjaga oleh Bestuurslid O.S.V.B.
njong2 seorang Indonesier nama Selamat,
Dipihak Med. Sp. goolgetter Saring
berhenti tiba2 dengan speda dimoekanja.
tidak
main demikianpoen Tiong Eam
Dengan
tidak menanja lebih dahoeloe ia
geolgetter
Chin Sp. kedoeanja terkenal
poekoel Selamat tadi.
dalam
doenia
Voetbal Oostkust.
Perkara
ini sampaian ke Landrechter.

mu

Internationaal

—

D.S.V.

Ini perdjoeangan semata boeat memberi
selamat djalan pada toean Waayer,|
keeper D.S.V. satoe-satoenja keeper candidaat Bondselftal.

memberi

nasihat kepadanja,

pen), walau jang tidak atoeran dihead
dengan kepala. Adoeng terlaloe zenuwach-

—0—

Memasak

tjandoe.

Pada tanggal 12 dezer, politie
telah
menggeledah roemah seorang TiongHoa,
nama JoeA Koi, dibelakang
Kwanteebiostraat.

:

tig-groundschotnja sama sekali tidak kelihatan, sedang T. Noor ada sedikit bersifat
,ngeri"
menjebabkan beberapa
kans terlepas ..... Dan Wondo (kanan)
terlaloe manis ..... , sementara Ali (kiri)

Didalam roemah terseboet kedapatan keliwat terboeroe nafsoe ..... Dibagian
1potOpium jang beratnja 50
tail, se- half Sabihi pertama sekali mesti di
dangkan ia dibolehkan menjimpan hanja ,afgekeurd."
Kenapa
tidak Adno
V,tail sadja. Tatkala politie menanja, apa atawa Wan Hassan dimainkan ? Tanja
sebab ia begitoe berani melanggar peratoeran, ia mendjawab, tjandoe itoe boeat
makanannja sendiri.
|

penonton!
Jang lain bermain ,,sedang”
tapi Hardjo, Otto, (backs) dan keeper
Kemis haroes dapat ,eeresaluut.”

0
6
@
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ada

Pengamoekan diatas kapal
»Opten Noort".

Tandjong Priok, 31 Mei. Stoker jang
mengamoek diatas kapal ,,Opten Noort"'.
berasal

dari

Pada

telah dapat menggeledah roemah

seorang

Tionghoa di Pachtstraat.
Ong A. Tjoen, nama orang jang tinggal didalam
roemah itoe, tatkala politie
telah membeslag perkakas pemboeat samsoe itoe,

menerangkan

bahwa

perkakas

2 koki

samenspel.

Berlainan

dengan

Tandjong

Soerabaja.

Tionghoa

" sediakala.
toerkan

Med. Sp., tidak kelihatan triobinnennja j. mengamoek diftis kapal ,,Opten Noort"
bikin serangan
jg. fairplaij. Sajang, pada pk. 5 kemarin siang, baroe doea hari
kata setengah penonton Saring tidak masoek kerdja. Dengan
bersendjatakan
main. Kans bagi Saring terlaloe banjak pisau, dan koki orang Tionghoa ditikamini hari! Tjoba ia main
nja doea sebentar itoe meninggal doenia.
Baroe sadja bal ready, voorhoede Ch. Jang ketiga loeka berat
hingga membaSp. bikin serangan fair, hingga beberapa hajakan djiwanja.

tiap

Sumatra.

toean Kanoen

telah

kerdja pada Hoofdredactie Oetoesan
risan tengah sadja, disini centerhalf K aSumatera sebagai hoofdredacteur.
Tadinja banjak diriboetkan oleh soerat- sim (Med. Sp.)serta halfH alim betoelKesoerat Kabar, teroetama di Djawa, bahwa betoel mehilirkan keringat hidjau.
tocan Kanoen berhenti atas permintaan- doea belah pihak banjak pergoenakan
nja sendiri dari Pewarta Deli, sebab headplaynja.
hendak kerdja pada redactie Deli— Cou-

rant.

Kira-kira sama halnja

dahan toean J. Monoppo dari Bintang
imoer ke-Het
Nieuws, jaitoe sebab
pengaroeh foeloes.

1 Sekarang terboekti semoea Kakar-kabar
tentang diri toean Kanoen ke Deli Courant itoe, bohong.
- Kita oetjapkan selamat
selamat bertemoe.
—0—

Membetoelkan

Pada

Nasib Med. Sp. roepanja

dengan ke- begitoelah

masih ,,apes-

Manoelisky,

pimpinan

mertjon.

memasang

DARI PERGAOELAN..

Sinar Deli kemarin doeloe terdapat perkataan: Mina, seorang anak perempoean
Dalam tahoen 1927/1928 banjak dirijang menoeroet keterangan Toemina (jang
memoekoel) sering anak jang botjor moe- boetkan pasal pakaian perempoean nonaloetnja, seorang memboeat pertjakapan nona Indonesier jang soeka dengan rok
diloearan jang memberi maloe kepada pendek dan singkat itoe.
Toemina enz: Sebetoelnja, Mina seorang
Dalam tahoen 1998/1929 orang riboetanak perempoean jang menoeroet keterakan
poela perkara bobbedhair (pakai
ngan Toemina (jang -memoekoel) seorang
ramboet pendek).
anak jang botjor moeloetnja, sering memboeat pertjakapan diloear-loearan memberi

dari

soeatoe

koloniale

Telefoon No.

keterangan,

jang

setjara
demikian, maka kapitalisme akan
kenaantjam
oleh persediaan2 rubber dan
minjak.
Manoelisky - meminta soepaja oeroesan
revolutie di Indonesiadilakoekan lebih keras dari pada di Indo China. Ia menerangkan lagi, bahwa actie dalam djadjahan Pe-

akan lebih berbahaja, disebabkan

Perantjis dapat meroegikan Sovjet apa jang
ta' dapat dilakoekan oleh Nederland.

Dalam 1930 ini, soedah

soenji

rakan perkara mode-mode itoe.

dibitja-

soetera
biasa

Medan.

Soetan Kinajan, Sampaliweg No. 150
Medan.
Menoenggoe
dengan hormat,

boedjoekan mieengkari

kewadjiban pada

dengan anti-belasting.

Kedoea peratoeran itoe
akan
dioemoemkan
hagian

dari presidentschap

PEMILI

SEPAKAT

MEDAN.

sebegitoe lekas
dalam
baBombaij.

Simla 30 Mei. Peratoeran jang pertama
oentoek
melawan pengadjakan goepaja

itoe

saja

pada

firma

kasi

0
0
0
@

kesoesahan, kerena djalan

laki

isteri

jang

menga-

terseboet dan saja

kalau sepertinja isteri toean ber-

terseboet,.sebab selainnja membaikkan

TOKO

moeka serta memba-

O.B. ALIE.

besar

NX KL La

BOMBAY

MAHTANI

MEDAN
Tan
dari bermatjam

gaboes,

dan

segala

soetera

roepa

Hindoestraat No. 25

roepa

tjita Europa

berwarna,

Tasch

boenga-boenga.

Ditanggoeng

Kaplampoe

dari

dari Benang Sering

njonja- njonja

bermatjam

barang bagoes harga melawan.

Pesanan dengan Rembours boleh dikirimkan.

AAA.
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Lekas

bikin

perhoeboengan

ya

Tanja keterangan pada
SUMATRA GRAMOPHOON COMPANY
Oudemarktstr. 2 Medan.
Telegram

Di

me-

ma'loemkan
doea
peratoeran
baroe.
Jang pertama oentoek pendjagaan pelanggaran dari wetboek van
afrecht
dan jang kedoea oentoek melawan pemnegeri, be

Doerian.

Aannemer Rantsoem

& Co. Spoorst. 24. Beloem beberapa
| hari isteri saja minoem itoe anggoer,
betoel semoea darah kotor lantas keloear, tidak berapa lama lantas perasaannja segar kembali sebagaimana

jang

578

model dan pakai

5
Hoeroe-hara di India,

Kedei

Manan

djoega membagoeskan

Persediain

menjatakan,

Simla,
30 Mei. Onderkoning telah

Mahmoed

Soetera, Kemedja soetera-, selimoet roepa-roepa, Pajoeng-pajoeng
soetera dan kertas, Selendang soetera, Beloedroe, soetera djaoese,

afdee-

bahwa hawa gerakan di Indonesia lebih
bagoes dari pada di Indo-China, disebabkan di Indonesia banjak tjabang-tjabang
perkoempoelan rahasia kedapatan.

INDIA.

perkabaran dalam rubriek kabar

Hadji

Abdoel

sedikit

Eigenaar: L. H.

ling dari Komintern, jang dimoelai dengan

Kooi

oleh kans, Sabihi j. diwadjibkan mendjaganja sangat lalai, dengan satoe
kiriman
fair sekali, keeper Kemis soedah terima
itoe kiriman dengan sedikit goegoep-bal
terlepas dari tangan, doea — voorhoede

2

toean-toean,

boeka

Kementein.

Manoelisky menerangkan, bahwa ada
Toen, Chin. Sp. dapat bikin serangan de- perloe sekali soepajaselekas2nja diadakan
ngan seroe, kembali Boon Loy dari kiri ber- pemberontakandi Indonesia, sebab dengan
dengan

mitaufan jg. disertai dengan

kota jang berkepala. Botjor moeloet dalam

leider

darah

Baroe

Den Haag, 30 Mei. Soerat-soerat peringatan dari
Bessedowsky ada memoeat
perintah jang disampaikan padanja oleh

Chin. Sp. datang menjerboe-bal lantas berberpisah " dan
sarang dalam djala. Stand berobah djadi
1-1. sorak pihak supperter Chin. Sp. boe- rantjis

kesalahan.

maloe kepada Toemina enz,

Niatan-niatan

.

Hadji Ishak Ismail Oudemarkstraat 2,
tel. No. 1452 Medan.

adres Sumatraphoon.

13

2

.

kita

poenja Toko, bisa beli dengan Huurkoop (ansoer)
GRAMOPHOON
merk
jang terkenal dalam pergaoelan
doenia dagang, ia itoe, merk ODEON, dari harga jang
semoerah
Tiap-tiap

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

Oewang

besar

keatas dapat 5 bidji Plaat extra, lagoe lagoe boleh pilih, menoeroet sekehendak Toean-toean, Modelnja kita tanggoeng menjenangkan bagi perhiasan roemah tangga.
Moelai sekarang di kita poenja Toko ada djoeal Lotery

000

ini

ini:

|

KINDERZIE-

06060 aa

hari

meski

pada

0000

Moelai

diperlihatkannja,

wah

seri
0
ngoenkan
nafsoe
makan.”
9
0
@
@
@
MAKAKA S5

0 0 0 GEN

Dari Pewarta Deli -ke Oetoesan

moelai

berkali-kali doelnja terserang, tapi tidak
menghasilkan. Kuan Loong centerhalf
jg. ta tahoe tjapek, bekerdja keras, sehingga
beberapa saat bal bermain diga-

kerena
terima

BENDERA

djalannja

KENHUIS,

0 6 6 6 Gm

teem“

Journalistiek.

pandjangnja,

salin atau mendapat lain-lain penjakit dalam badan, sebeloemnja
dapat kesoesahan lebih baik' toean sediakan doeloe anggoer obat

—0—

.

Oleh
banjak

peringatkan

Priok, 31 Mei. Sipengamoek,

terseboet jaitoe 2 blik minjak tanah 2
menit doel Med. Sp. terkoeroeng. Bon
Kemoedian diamoeknja lagi doea orang
bocah tempajan jang penoeh berisi tapai
Loy-liftwings jang matjam kantjil berkali2 Tionghoa, jang mana kedoeanja dapat loe2 boeah perioek ketjil dan seboeah pipah o€ndjoek hoekschop,
zonder Sabihi bisa ka berat.
boeat
pemasak samsoe, tapi tidak akan
tjegah, hingga dari kiri selaloe membahajaPada ketika itoe terdjadilah kegempadidjoeal,
melainkan boeat
makanannja
kan goal.
ran.
endiri,
Tapi kemoedian beransoer2 Med. Sp.
Beberapa
orang Tionghoa lain menerDimoeka Landrechter ia menerangkan
bikin pertahanan, dan voorhoedenja moe- djoenkan dirinja kedalam air, karena kebahwa pada rechercheur, ia mengatakan
lai meloearkan tenaganja, doel Chin. Sp. takoetan. Kemoedian sipengamoek sendiri
ia tidak tahoe siapa jang poenja perkaterkoeroeng poela disini Wondo dapat dengan pisaunja melompat kedalam air.
kas itoe, kalau isterinja datang ia akan
kans dan disepandjang lijnia menggeboe,
orang stuurman dari kapal ,,Optentanja.
kemoedian kirim satoe longshot, digoal noort“ — menaiki sekotji akan menangkap
Ia dihoekoem 3 boelan pendjara, tetaterdjadi scrimmage hebat triobinnen tidak sipengamoek. Dia paksa sipengamoek mepi ia minta gratie.
hilangkan tempo menggertak, tahoe bal telah njerahkan diri bersamapisaunja jang achirberada dalam djala permainan bola ber- nja diserahkan kepada politie.
Prijs £ 75.000.—
djalan kira? 7 menit stand 1—0 boeat Med.
Sipengamoek menerangkan, bahwa seJang mendapat prijs f 75.000 dari lote- Sp.. Sorak menderoe dari segenap podjok. moea orang kapal mengganggoe
padanja,
rij Eijckenstichting ialah seorang Mantrie Orang2jang bertaroh napasnja toeroen hingga ia memboeat pengamoekan.
Politie di Bogor. (Java) nama Mochamad naik
NEGERI BELANDA.
Enoch.
Chabarnja dia berdoea dengan
Kembali bal readij-Chin, Sp. perkoeat |.
Haroen Fiscaal Criffier membeli lot itoe. svesoenan achterhoedenja, ,,offside
Aneta Radio.
sijsCommunisne di Indonesia.
—0—

dan

darah tidak betoel. Sebab mendengar
Voorstel dari seorang sahabat saja,
lantas saja beli beberapa botol anggoer
obat
tjap
,,BENDERA"
keloearannja dari firma BAN YIAK

(Aneta-Radio).

siang

lebar

»Waktoe isteri saja bersalin (beranak),

INDONESIA.

Jang teramoek

soeka

harga boleh berdamei, segala oeroesan
boleh bitjara kepada jang terseboet diba-

Kebaikannja anggoer obat tjap BENDERA"

semoea ta'gentar ,,menjerang", pendeknja

tjoekoep

Deli, boleh dapat beli dengan harga Meter

berapa

100

Samsoe gelap.
tanggal 31 dezer, Rechercheur

tanah besarnja ada 47,254 Meter persegi
menoeroet djalan besar ke Deli Toewa,
205 Meter pandjangnja sampai ke Soengei

4000400 Saduonanagnoaoe 0...

telah
Landrechter mendjatoehkan hoekoeman
Dipihak Chin. Sp, hampir rata2 ber- meninggal, sementara 3 orang Tionghoa
denda f25—atau toetoep seminggoe. Pe- main bagoes dan achterhoe denja ini kali
loeka berat. Sipengamoek soedah ditangsakitan minta tanggoeh.
tahoe betoel2 tacktiekspel. Voorhoedenja kap.
—0—

Dibahagian Kampoeng Baroe Soeka
Piring sebelah kanan pergi ke Deli Toewa
di Kampong Si Djenggi sebelah kanan
djalan ke Kampong
Gedong Djohore,
kira-kira 100 Meter dari Titi Koening.
Moelai ini hari akan didjoeal sepotong -

an masoeknja barang keloearan
negeri
lain dan pendjoealan minoeman keras.
Onderkoning berpendapatan, bahwa ada

Chabar Kawat.

kemarin

Toean - toean :

SEBELOEM HOEDJAN
SEDIAKAN PAJOENG

Hari Sabtoe j.l. di padang Hakkastraat atas pertjobaan jang ta' pantas boeat
diadakan ,,Ferewedstrijd”", antara D.S.V. memaksa orang-orang dengan djalan antjaman dan menakoet-nakoetkan, sedang | 117
dengan Internationasl jang berachir 2—1
oentoek kemenangan Internationaal.

Tapi meskipoen begitoe kedoeanja kelocarkan
elftalnja jang terbilang djempol
soepaja lain kali djangan berlakoe demikian
djoega.
Permainan sebagai biasa tapi kedoea
sebab
kalau
diboeatnja
lagi,
ia
akan
masoek toetoepan. Ia mendjawab, ' Voorhoede Med. Sp. hampir semoea belah pihak tidak compleet keloearkan
kalau
djoega lain kali Selamat berlakoe sesoedah pauze z wak dan kita boleh elftalnja, teroetama Intern : sebahagian dari
tjap pada mereka ,onvoldoende”.
2e. Klasse.
sebagai itoe dia poekoel lagi.
Rimus, kebanjakan main kepala (kopla didendaf2,.-tapi ia minta tempoh.
Landrechter,

Perhatikanlah

sangat pantas sekali boeat memaksa me- 3
thakai barang-barang India, sementara onderkoning setoedjoe boeat pentjegahan mi- 4
noeman keras. Lagi poela ia menjatakan

—0o—

memboeat
sekali lagi jang demikian, ia itoe sore kartjis, kehabisan kartjis, dengan
akan poekoel dengan tidak menanja le- begitoe terpaksa.

ia berpendapatan.
t sedikit harapan
boecat membeycot Kabiananr Gowvernement. Penoetoep ia njatakan, bahwa
oendang-oendang itoe tidaklah terpakai
bocat melawan pertjobaan-pertjobaan hala! dari pergerakan dan boekan mentjegah politiek.

gimana

namanja,

BATAVIASCHE

besarnja F 2000.000 Perys-perys diatoer

biasa,

Tariknja

sebegitoe

lekas

Lot

seba-

lot terdjoeal

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

Menoenggoe

dengan

hormat.

Sumatra Gramophoon Coy. Tel. 1452 Medan.
Sub agent : S. PALAR. Aloer Gantoeng 44 Pangkalan Brandan.

'

Roemah

7

Makan

MINANG

Hanja

dapat

tempat

menginap,

SAROENG TENOENAN ASLI
MAKASSAR
Post Box 72.
79—81

Passarstraat

ditanggoeng

DJANGAN LOEPA

j

6 BOORHAN
TOKO

———Hii—

Sedia

pada:

4.

Foetjanstraat No. 26 (Pasar Baroe)
mengadap Padjak djoealan
kentang Medan.

TOELEN.

JANG

dan BOEGIS

SAMARINDA

SAROENG

KARBAU.

jang toelen ?!

membeli SAROENG

hendak

Toean

Nanti

Kehabisan

pendjagaan dengan rapi dan djoega djadi

Kita

agent Auto boeat pesisir dan - barangbarang pergi ke Tapanoeli, Fort de
Kock, Menindjau en Padang.
118
Menoenggoe dengan hormat.

0 cant
4 Ga

4

Saroeng

Saroeng

Saroeng Boegis pakaian

tjorak: seperti:

Kain Soetera Gaboes, soetera Espaneskrep, Djordjedkrep, Habau Tai, Palen
dan Afttifestil,
Renda-renda.
Pajoeng
soetera dan kertas, boeat Njonja-njonja
dan anak-anak bermatjam roepa.

roepa

warna

dan

Harga ditanggoeng Moerah dan boleh
pesan dengan Onder-Rembours.
116

Menoenggoe

dangan

s&4L4
Po

Saroeng

Boegis

perkodi:

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

Moelai

hormat !!

Fox,

Njanjian

sore.

—

(bocat sementara bertempat digedoeng Boe-

di Oetomo,

Djalan Amplas,

Special,

jang

baroe

oleh:
Sharon
Majorie

Satoe

oemoe,

djoega

harga

dan pembajaran

'30. Kemis,

BESAR

Medan's Warenhuis

All Singing,

terkarang

JANET

ae ——ni
TOEKANG

Dancing & Musical Comedy.

O.

De

Sylva,

GAYNOR,

Lynn, El Brendel,
White dan Dances

ea

SEPATOE

»MO TJIANG SENG"

UP

Kesawan

Brown

& Henderson.

CHARLES

FARREL,

berdiri

No.

79

—

moelai

Tel, 663

1888 —

Medan.

1930.

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

Frank Richardson,
dari Seymor Felix.

Medan).

Nona

Lightner

bernjanji berpakean

Matroos

dan

satoe

Party

Muziek jang
bagaimana,

14 bagian

14 bagian

aaaaawwwwu,

AWAS:

00000000000

AWAS!

ae
Gn SE

BER-AOESAN

Djoeal- Moerah
DI

TOKO

N. V. H. Mij. HIAP
Kesawan

No. 47

———

HIN
Medan

1

KESEGARAN

lam perdjalanan, kaloe orang
lantas ambil.

PEPERMENT
Begitoe

bermatjam-matjam

lainnja, poen membikin moeloet toean, selamanja didalam perasaan seger.

PEPERMENT

dengan harga moerah.

dapatkan

datang!!

barang-barang bagoes

Terdjoeal diantero toko

H.K.

aa HM

Tai

jang

ternama.

&

- NEW
COMPANY

AUW

PIT

9-55

-

YORK.

N. O. 1. :

SEN

Bykantooren :

kasi liwat ini tempo jang berharga.

TAS
Ao TN

MULFORD

TOKO

101
wa

en dranken

Alleenvertegenw:

laloekan barang-barang lama, sebab itoe kita betoel-betoel maoe djoeal
Djangan

haloes.

Terbikin oleh:

pendjoealan semoea dibawah harga pokok.
Lekas

100”

dari pembikinan dan kwaliteit jang paling

G-MEDAN
67

Weltevreden Telf.
132B.
Soerabaja
» 2572N.

Ce

moerah,

Kita maoe

kita boeat

,,MULFORD”

TERTANGGOENG

provisien

lain lagi.

Diperselakan pada Toean-toean dan sobat-sobat datang ditoko

sehabis makan, kaloe pake

djoega, diwaktoe

Bisa dapat djoega didalam wangian Rose, Violet en
Chocolade.

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

,MULFORD"

Peperment ,,M ULFORD”, bisa dapat banjak bantocan atau kesenangan bagi hantjoeran makanan.- Se-

G5

djoeal

BAROE

bisa terdapat didalam pekerdjaan kantoor atau dida-

|

maoe

LAGI

dan soeatoe

5d /“

000000000000000000400

Kita

4

dan loear biasa:

SIDE
oleh

3

dan seteroesnja.

Moelai 16 Mei sampai 16 Juni 1930

L.

AMBAL

KLEUR

boleh berdamai.

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

aa

gagak...

29 Mei

Winnie

RA'JAT

000000004000

hitam atau

SEMBAHJANG

Satoe film bitjara jang pertama kali dimainkan oleh ini Acteurs jang terkenal. Satoe tjerita jang amat bagoes serta menarik hati. Selain dari itoe
p€nonton dapat dengar dan liat: Charles Farrel dan Janet Coynor menjanjikan: I'm dreamer, aren't we all? You the time, VII find the place, Sunny
Side Up, Its Great to Neeked dan banjak lagi lain-lain. lagoe jang paling
baroe, sangat merdoe dan menjenangkan sekalian penonton.
Didahoeloei
oleh
satoe film bitjrara:

Orang-orang jang soedah pernah
beladjar
boleh
djoega
ikoet
jaitce diklas lama (klas I atau II).
Mintalah keterangan lebih landjoet dari bestuur atau goeroegoeroe kita.

PERGOEROEAN

Ini Malam

SUNNY

Moedah, lekas, praktisch dan
moerah. Moelai 1 Juni 1930 akan
diboeka lagi 1 klas baroe. Penerimain moerid-moerid dari poekoel 6 sampai 8 malam, tiap-tiap

w

SETIA

Pertoendjoekan jang amat besar

Dimainkan

Raboe

Roepanja

mb DELI-BI0OSCOOP

Peladjarilah bahasa
Inggeris pada kita!

dan

lagi:

boeat

MATJAM-MATJAM

15.- f 20.- dan f 35.-

66

444...

Minggoe

Adat orang Sumatra .Roepanja hitam dan

Langganan

ran dari Hambal dan Koffer besi dan
koelit, besar ketjil.
Badjoe kaoes soetera dan setoekin, se-

disini.

TIKAR

KETIJIL

Kita menoenggoe pesanan pertjobaan jang lekas dan diminta djangan loepa
toean-toean toeliskan dengan menoeroet harga jang terscboet di SINAR DELI.

oekoe-

lendang soetera roepa-roepa, soetera
djause dan banjak lagi, tidak diseboetkan

f 180.- f 200.-

Af 4.- f 10- f

djoeal

JANG

bagoes

oemoe,:

boeat

MODEL

naa

Bermatjam

PERMADANI

f 35.— .

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

sering dan

benang

roepa-roepa

boeat pakain:

Boeat didjoeal lagi:
diatas djoega no. 1: perkodi

seperti

ANGIN

pada pe-

Bindjei.

Persediain besar dan selamanja bisa
beli dan pesan puda kita poenja Toko
dari setjoekoep-tjoekoepnja dan roepa-

dan

ROEPA-ROEPA

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

f 20.- f 27.50 dan

API

oemoe, hidjau,

blauw,

seperti: hitam, copy,
bermatjam roepa
gandaria, chocolade, poetih dan lain-lain.

Eigenaar : R. OEDOEMSINGH

tjita-tjita

SENAPANG

didjaman sekarang » kleurnja

kesoekaan

mznoeroet

Harga

Bangkattanweg No. 83

pantas dan memaniskan

Tjoraknja teratoer dengan

mandangan,

MA

kain Soetera,

sendiri dan barang jang toelen.

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

“5 44 005
0 005
Toko Bombay Besar

roepa

poenja saroeng ditanggoeng sepenoehnja saroeng jang

ditenoen

& ma

Bea

9

m3

) Boekannja omong
boleh

tjoba

kosong,

bikin

dan @

5

pakean sama

Maoe tjantik

9 "aa at selatan SN

,

1

?

Maoe

gaja

Datanglah di Calcuttastraat No, 31 - Medan

8 ABDUL WAHID2

Z—

|

?

'

@
Kicermaker Balistraat No. 6.” @
8 Teleloon No. HI6 -6- Medan » Dell 2

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

e'

mempoenjai kepandean jang tjoekoep.

———————

&

&
o

Ditanggoeng angoea OA
ip 34
menoeroet model
k
zaman se- 0
?
aa Kata,
aa
Diloear kota Medankita bisa

8 kirim dengan rembours.
8

Menoenggoe

&

dengan

hormat.

c0

200000000000003
mie

E

netjis

tjepat: dan

dan

,

sedia segala kain-kain
seperti palmbeach
- lenen-flanel
,
:
|
k
dan keper poetih. Harga bersaingan sama toko
- toko
iang lain. Pesanan dari lain tempat dikirim dengan
rembours.
)

potongannja

g

ditanggoeng

Pekerdjaan

pas $

ta

@

.

4

Menoenggoe

dengan

?

SOO

TOW

hormat.
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Fotograaf

A4

Kesawan No. 58 Medan
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7, )

KS
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NN

No.

10278

»

&

:

MI!

|

&

?

.

Lloyd

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

.

Datanglah toean-toean dan ankoe -ankoe pereksa dimana tempat
jang terseboet diatas, serta banjak lagi film jang tersedia jang

si

&

MA

Billy at Home

10124 Harold Waiter (Harrold

»
»

B
&

Gi

Telefoon 1346

(aa.

Sedia djoeal Pathe Baby Cinema toestel
Bioscoop, dan bisa didjalankan dengan Electrisch Battery motor dan Dinamo bagoes
dipakai dalam roemah tangga dan dibawak
dikebon - kebon dan bermatjam - matjam film
»Librarij" moelai 30-60-300 kaki pandjangnja.

2

LAN.
KA

Y

Se JU5IIL

|

atelier

YEBATA

2.

?
ts

k

1

tidak seboet namanja disini.

46

Menoenggoe

SGG

:

13

.

kita
kita

2
Al

dengan hormat.

266

maa

4
4

4

4

£

@

Toko TIMBANGAN
dia

w
Fi

merk

N

BE '

Ma

Mena

1

HP

LE

Pn

eefoon

0. 998.

dari pada

besi semoea:

-

taksan

1927.

Besar)

tjoekoep roepa-roepa :

Timbangan Kajoe memake piring tembaga:
Timbangan Kajoe zonder piring:
Timbangan Besi vernikkelt pake
piring tembaga, dengan batoe
timbangan berkisar:
Timbangan Medja pake piring
tembaga, batoe-batoenja compleet berikoet:
Timbangan Medja merk HAP'
LIE pake batoe berkisar-kisar,

'dari

MEDAN.

(belakang toko Bombay

Selaloe ada persediaan

Terdiri

10,

15

dan

25

Kilo.

75, 100, 125, 150,

175 dan 200 Kilo.

10,

Kilo.

15

5,

10,

25,

50

dan
15

25
dan

dan

25.

100

0

.

:

)

Kilo.

—..

R
a

6

.
e
@

:

4
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@
@
@
c
000000000000 hi

515) Ss
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P4
@
4
c
4
c
@
o
@
o
4
o
8

sj SIS) ass

A3 Ss

208

Kilo.

Timbangan Medja Ideaal dari
pada besi djoega

pake

batoe

25

Kilo.

berkisar-kisar, medjanja ketjilan:
'
Timbangan Besar merk Amerika Fairbank: 200, 250, 309 Kilo.
Timbangan boeat Maas berikoet batoe-batoenja: 250, 500, 1000 gram.
.

Gantang Beras berikoet kikis kajoe dari:
Djoega

Tjanting Minjak darim Y,,
Oekoeran

Kaen-kaen,

",,

1,

2,

bisa dibeli satoe-satoe bidji.

1,

2

5

Liter.

Deciliter.

Meteran,

000000000.

-

ADVERTENTIE
| 0000000000002

matjem-matjem dan ada djoega. jang.
4 bisa dilipat ampat.
si
Boewat orang jang akan mendjoewal -kombali Gengan
4
membeli
banjak-banjak bisa dapat oentoeng baik dari
2
?
potongan harga moerahan.
4
19 &
@ 00000000000 0mm0 000000004044

SANGGOEP
Paris
Anggoer

obat

Beauty

tjap Boelan

mag Penata ana NG

Syphilis

aa

roes lertalbe

Pan

Djika
toean

D

berada diantara

.Ada

djoeal

djoega

SATIJRIN,

KIE - Dispensary

jang

paling

hajat dan mati.

kenalan
diselakan

toean, bila dihinggapi penjakit,
akan datang mengoendjoengi

Kalau tidak baik oeang dikembalikan.

114, Kesawan No. 61, Medan.

obat koeat

mempoenjai

Oleh sebab itoe, djika toean, atau familie toean,

Hoofddepot:

0

toean mentjari tabib jang dapat memberi pertolongan bagi toean.

soerat-soerat boekti, beberapa banjak orang jang telah
disemboehkan dari penjakitnja jang
berbahaja, jang

atau

SENG

(penjakit perempoean, kdoear nanah darah

kita ada mempoenjai soerat soerat poedjian,

3 X Anggoer obat tjap Boelan satoe atawa 2 gias ketjil sebeloem makan nasi,
menaboeng kesehatan.

Telefoon No. 789, Postbox No.

ram-

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

Segera

Ja

FOO

memandjangkan

an

Paling banjak tersiar dan paling banjak lakoe.

THAI

(oentoek

kctor dan perasaan tidak enak).
aa Medjen (tjoekoep dimakan doea boengkoes
sadja).

mihoemlah Anggoerobat Ijopboeken
Hu Nai Pen, pop Bengan

locar badan,

ramboet

boet dan menghitamkannja serta mendinginkan kepala.

“Kapan badantoean

POO

|

lama, koerang koeat kepala, sakit djantin).
|
Obat Mata (Oentoek segala matjam penjakit mata,
dengan obat disapoe,dari loear)
Minjak

Minoem saban hari
ada seoempama orang

(menjantikkan moeka)

Syrup Sohbet Djiwa (sakit batoek, dada, napas
sesak, batoek kering, asthma, koerang darah, demam

K OBTACAL ONE,

dan

MENJEMBOEHKAN:

S. R.
India

terkenal.
17

J

B RAM
— Thabib British
Wilhelminastraat 115 . Medan
Telefoon No. 1326.

1:

LOETJOE.

.

Oepah

Pada soeatoe hari, ketika diboelan toea,

No. 79

Isnajan 2

Juni 1930 — 4 Moeharam 1348 Tahoen

bak kata seboet-seboetan 'rang Deli, seorang toean masoek keseboeah toko Ero- hendak membeli sepasang sepatoe,
etika toko itoe mengadakan djoeal moerah.
Seorang anaknja oemoer 7 tahoen jang
ke J
soedah doedoek dikelas 1 sekolah Belanda
Op raan

Lembar

serta.

Kapan berkeperlocan. Tjatet adres ini. Tjoekoep terkenal, Boeat oepah tjitakan,
Sekarang mesin baroe, letter baroe, perkakas baroe. Boeat stempel, Handteekening,
atau Rubberstempel apa sadja
Sedia matjam-matjam letter Latijn
dan Arab, roepa-roepa
bentoek,
vorm dan model.
Harga pantas.

Keloearan dan made ,,Pertja-Timoer

di

Garantie. Tjobalah.

.

itoean membeli sepasang sepatoe jang
harganja tjoekoep sadja sebanjak wang ada

kedoea.

tjitakan dan stempel.

ma.—.n

Mi

NN

lg

didompetnja.

Patina

Ketika hendak membajar harganja, sianak

Dr. Tjipto dan Gerakan

Indonesia.

Menoeroet

kemerdekaan.

vedjar ,,A.I.D.“, koetikn di-

lakoekan penggeledahan bada P.N.I. pada

Dengan

berbisik

sibapa

Pendoedoek

d. Mempeladjari
dan
mengoeatkan
economie bangsa Indonesia dengan djalan
membangoenkan
cooperatie.

e. Memperhatikan

dan

memadjoekan

Straits Settlements.

terlaloe sempit,

Sepandjang veslag tahoenan dari kantoor registratie tentang kelahiran dan ke-

matian di

Straits Settlements,

djoemlah

pendoedoek
dalam tahoen 1929 ada
131,903 sementara ditahoen 1928 ada

Njonja Goenawan,
toea.

Nona

Djoeroe

Kramat 60 Pav. Ke- orang Europa, 1,808 Indo, 120,466 orang
Tionghoa , 38,952 orang Melajoe 26,444
voor Indier dan 2,020 lain-lain
Soekartijah, Gg. Boengoer 20, orang
3

Soerat.

bangsa.

Njonja A Chalik, Tanah tinggi,

Ben-

dahari. (K. P.)
—0—

Doea matjam atoeran.
Correspondent di Tjiandjoer dari Het
N ws. toelis:
Dibeberapa — tjabang dari pekerdjaan
negeri ada diterima perintah dari directeur
van Financis#n boeat membantoe membersihkan oeang logam, jalah soepaja semoea

oeang jang soedah boejar, atau sebab di-

bikinkan brochoe dan lain2 mendjadi tertanda bekas solder, bisa ditarik poelang djangan disiarkan lagi. Distation Tjibadak
ada

satoe

tergantoeng

peringatan

oeang

palsoe atau jang soedah diroesakkan tidak

boleh diboeat bajaran, tetapi sebagai gantinja akan dikasikan sepotong soerat tanda
terima, nanti kalau soedah berselang3
boelan, itoe orang boleh terima kembali
oeang jang bagoes.

ditanja keterangan pada sta-

Sesoedah

tionschtf terseboet diberi tahoekan, itoe
ada perintahan resia dari sebel:h atas
dan betoel adanja.
Orang tentoe ketahoei bagaimana soesah bagi pendoedoek desa dan dari pegoenoengan, jang tjoema bahwa sedikit
ocang boeat ongkos kereta-api sesampai

distation

waktoe maoe beli kartjis oeang-

nja ternjata koerang bagoes, kartjis jang
diingini tidak dikasih hanja dikasih sepotong soerat jang tidak berlakoe. Tentoe sadja itoe orang kampoeng tidak bi-

sa goenakan

itoe kertas sedang -ia tidak

mempoenjai lain
oeang lagi. Terpaksa
ia moesti djalan poelang, dan dagangannja jang ia bawa dari djaoeh-djaoeh maoe dibawa kepasar dengan
kereta api
boeat didjocal mendjadi tersia-sia.
Sekarang kita pergi kekantoor post beli

franco. Orang kasikan satoe wang logam
jang tidak begitoe bagoes lagi. Pegawai
post terima itoe wang, tapi taronja terpisah sama oeang jang bagoes, kasihkan
pada publiek apa jang diminta beli. Ditanja pada itoe pegawai post, kenapatah
ia pisahkan itoe oeang, orang dapat penjahoetan, dari sebelah atasan diberi perintah boeat pisahkan oeang jang tidak bagoes atau roesak, soepaja nanti dipoelangi pada negeri boeat dileboer lagi.
Tetapi sebaliknja publiek jang bawa itoe

oeang tidak

boleh

dipersalahkan

atau

soeroeh pikoel keroegian, maka mesti ditolong djoega dengan kasih apa jg. iaorang

maoe beli dengan

itoe oeang.

Tjobalah pembatja liat, sama-sama pekerdjaan negeri, dengan seroepa atoeran

«dan maksoed boeat

tarik poelang

oeang

roesak. Sedang jang satoe toeloeng teroes
publiek dengan berikan apa jang di ingin,
adalah jang lain seperti mengganggoe
publiek dengan pakai lain atoeran jang
sangat tidak praktisch. Haroes jang sebelah atasan perhatikan ini dan djanganlah
selaloe kaoem

rendahan

jang didjadikan

Angka-angka boeat Provincie Wellesley

adalah 549orang
Europa, 414
36,089 orang Tionghoa, 70,234

.

Dengan moeka jang merah padamsi
poerak2 tidak dengar lagi perkataan vernja.
Toean

Beser

baroe.

Dari banjak pihak Het Nws.

mendapat

dengar bahoea bekas President-Directeur
Javasche Bank, Mr, L.J.A. Trip oleh sedjoemlah banjak orang telah dikemoekakan boeat mendjadi G.G. jang akan datang.
Selainnja Mr. Trip orangedjoega menganggap sangat boleh djadi jang vice-president dari Raad van Indie jang sekarang
dan bekas Minister van Kolonien, toean

Ch JM.

Wolter

ada

Rahasia

dalam

mendjadi

pegantinja

G.G. jang sekarang

Lain golongan dinegeri Belanda ada
membilang, jang ia djoega bisa mendjadi
satoe figuur dari kalangan Internatioonaal
akan doedoek di Buitenzorg, jala Jhr. Mr.
E. Beelaerts van Blokland.
Djoega
pada ki'a ada diseboet toean
P. Staal, bekas Conci:l-Generaal di Calcutta, jang antara lain membikin dirinja
mendapat perhatian dari ia poenja boeah

34 orang Europa, 43 Indo, 4,325 orang
Tionghoa: 5,746 orang Melajoe: 8,173

orang Hindoe,

dan 22 lain-lain Bangsa.

Angka-angka boeat Malaka adalah 749
Europa : 2,169 Indo : 57,414 orang Tiong
hoa, 95,238 orang Melajoe : 44,165 orang
Hindoe, dan 272 lain-iain bangsa.
Angka-angka boeat Labuan adalah 29
orang Europa, 16 Indo,
1,629 orang
Tionghoa:

4,198

orang

Melajoe,

tjoema

soeatoe

ramalansadja, beloem pas-

ti siapa jang akan mendjadi
peganti jang sekarang.

G.G. boeat

—0—

Lagoe Indonesia Raja.
Seorang Hoofdrechercheur Indonesier
karena mempoenjai hadjat di Gang Stru-

wer Tanah Njonja soedah memanggil satoe

107

koempoelan orkest Indonesierjang terkeHindoe: dan 50 lain-lain bangsa. (S.Po) nal,sobat kita datang ini jang kebetoelan
—aO—
disitoe
mengira
bahwa
moelai main
Ki Adjar Dewantoro minta berhenti
tentoe tetamoe akan dikasih dengar lagoe
Sepandjang kabar jang tersiar, Ki Adjar Wilhelmus, karena jang mempoenjai haDewantoro alias Raden Mas
Soewardi djat seorang hamba politie tetapi diloear
Soerjaningrat, hoofdleider dari
Taman doegaan teroes dimainkan lagoe Indonesia
Siswo instituut jang terkenal, ada berniat Raja. Tentoe sadja lagoe itoej. populair
maoe mengoendoerkan diri sebagai pemim
disamboet dengan goembira dari tepoek tapin Taman Siswo. Djadi ia tidak pegang ngan olehorang2 j. datang. Tetapi...
pimpinan sehari-hari pada instituut, tjoema t. roemah kelihatan sedikit poetjat karena
kadang-kadang sadja kasih peladjaran.
lagoe' itoe digosok“ hampir '/, djam Ia
Begitoe djoega ia djadi bisa laloeasa manja. (K.P.)
koeliling ke sekolah Taman Siswo jang lain,
hingga segala azas jang beloem sempoerna
Parket dari Procuteur
Generaal.
dapa dibetoelkan sendiri oleh pemimpin beSebagaimana orang tahoe, berhoeboeng
sar itoe.
penggeledahan2 P.N.I. didalam
Roepanja semoea sekolah kebangsaan di dengan
Mataram maoe diorganiseer betoel. Insti- sidang Volksraad dipenghabisan tahoen!
Koesoemo Oetoyo teleh mengoendjoek
tuut Adi Darmo jang doeloe dipimpin oleh
perloenja
dipekerdjakan
soeatoe regent
toean Soerjopranoto, sekarang diserahkan
pada soeatoe schoolraad jang dipimpin pada parkert P. G. soepaja bisa membeoleh Dr. Soekiman. Djadi tenaga toea rikan pemandangan lebih djelas pada P.G.
soedah merasa sendiri perloe diganti jang peri hal aliran2 didalam doenia Priboemi.
moeda. Kita dengar boeat ganti Ki Adjar
Pemerintah telah
menerangkan akan
Dewantoro,
telah dioendjoekkan toean
Soedarminto,
seorang goeroe disekolah menimbang lebih djaoeh voorstel itoe N.
w.s. jang mentjari keterangan pada fihak
itoe. (S.Po.)
LO—

berwadjib,

—0—

telah mendapat kabar, bahwa

tentang ini beloem ada dikeloearkan poe-

Bereboet laki-laki.
malam Minggoe j.b.l. djam

11'/, toesan soeatoe apa. Orangsekarang se:
disalah satoe restaurant di Betawi, seorang dang menghidoepi banjak kesoekaran jang
Pada

1300.

peperangan

Siapakah sajap kanannja
1

Riff.

Abdul Karim?

(Oleh : Alfata— Correspondent ,,Sinar Deli")

Ketika peperangan doenia moelai sadar "mempergoenakan masa jang
berharga
dari keboeasannja, ketika hoeroe hara itoe, tapi apa hendak dikata, dia
tidak
dalam doenia moelai tedoeh, pendoedoek ada ditempatnja. Disana sini chabar terbeberapa

negeri

moelai

toeroen

graad

darah gemoeroehnja, ketika itoelah bebe-

Tidak demikian halnja dengan Kaabu-

siar. Kepala

dari

militair djadi

Segala tempat jang gelap dan

riboet.
goca-goea

sama diperiksai. Tjelah-kemah dan tempat
harta benda habis dikomisi, lamoen dia
tidak didjoempai. Ichtiar habis, bekas2
atau poen tanda baik dari snerat boeat
kasih boekti dari halnja tidak ada. Doe-

itoe, sebagai gaan dia soedah mati atau ditawan moetidak maoe tahoe soeh tidak ada. Penghabisan dia ditoemenahoe dari keenakan doenia. Betoelpoen doeh lari dari kalangan militair Prantjis
ral Clemese, orang

Djerman

seorang serdadoe jang

dia seorang Djerman, tapi dia moela-moela
nja berchidmat dibawah bendera Pranftjis.
Kesoekaannja tidak lain dari berkewadjipan
sebagai seorang militair, bertempoer dilapangan perang, mengadoe djiwa. Orangorang sama heran
melihat dia begitoe
matjam, hidoep seperti tidak ada harga
padanja.
Ditanah Perantjis jang oedaranja ketika

dan namanja ditjatet dengan tinta merah.
Kelenjapannja dari tentera
Prantjis

djadi boeah toetoernja

bekas colegganja

Tidak sedikit nista, maki, tjertja,diatoerkan orang padanja, dia dikatakan boekan

serdadoe jang setia, kaki

tangan

Djerman. Ini semoeanja

bohong belaka.

orang

Sebenarnja dia tidak senang lagi lebih
lama bernaoeng dibawah bendera Prantjis.
itoe masih didatangi topan keriboetan dan
Pembatja tentoe masih ingat, Perantjis
peperangan. Satoe perkoempoelan disanater

harapan boeat kenal dengan ,, Bangsa lain“ (Indonesianja).

ini.

MEDAN
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Kebanjakan dari lain bangsa jang tinggal
di Perantjis toeroet tjampoerkan dirinja
pada perkoempoelan terseboet. Toedjoean
dan halozannja perkoempoelan ini sekalikali tidak mengandoeng djahat atau poen
me-anti pada pemerintah Prantjis tapi sebaliknja. Anggota dari perkoempoelan ini
katanja tetap mendjaga bendera Prantjis.
Boeat boekti kata mereka orang, mereka
soeka mengorbankan djiwanja bersama sa-

ma pergi ketanah Africa mendjaga bentengnja Prantjis dari antjaman

Djerman

dan

Melajoe 33,776 orang Hindoe dan22 lain- pikiran Onze Oostersche vraagstukken Arab Marokko (Riff) ketika itoe.
lain bangsa.
getoetst aan de ervaring in Britsch Indie.
Dalam
perkoempoelan ini Clemede
Angka-angka
boeat Dindings adalah
Tetapi itoe kata Het Nws, lebih djaoeh jang kita seboet diatas toeroet mentjam-

poerkan dirinja. Dia bekerdja sebagai seorang militair. Dari sehari ke sehari kegiatan dan keberaniannja bertambah naik
hingga dia terkenal satoe orang ..djago"
jang aktief dalam djawatannja.
Melihat halnja begitoe giat dalam pekerdjaan, kepalanja lebih atas minta pada pemerintah
Prantjis soepaja dia dianoegetahi
bintang ,,Soeleb." Dimana bintang
ini terkenal

tjoema

diperoleh

orang

jang

mati-matian dimedan peperangan. Pemerintah poen
lihat soedah sepatoetnja dia
peroleh
jang terseboet. Tidak beberapa
hari berselang sebocah bintang ,,Soeleb“
dan Medaile kebiasaan tertjantoem diatas
dadanja Clemese.
Boeat balas djasanja,
beloem memadai ini sadja, pangkatnja
dinaikkan lebih tinggi lagi sebagai seorang
Major.

Sekarang
rang

diaboekan

militaire

sadja sebagai seo-

tapi diwadjibkan

mendjaga

wang dan harta benda Prantjis.
Satoe boelan kemoedian orang Djerman
dapat masoek ketempat mereks. Satoe peti
oeang
Frank bilang ribocan dan bintang
.Soeleb“

bersama

medailenja toeroet

di-

angkoet tentera Djerman zonder tahoenja
mereka.
Oentoeng
baik baginja kesalahan sekali
ini dapat ampoenan dari kepalanja jang lebih atas, mengenangkan djasanja apalagi
kesalahan
ini tidak sengadja kedar kealpaan semata2. Meskipoen begitoe dia tidak loepoet dari hoekoeman toeroen pangkat dan tidak dibenarkan toeroet mendjaga harta benda atau mendjaga keamanan
ditempat jang chawatiri.
Hoekoeman ini diberitahoekan padanja.
Djiawabnja

tidak lain dari satoe senjoeman

jang mengandoeng arti dalam.
Dari sehari-kesehari dia berchidmat pada
Prantjis dengan tidak merasa bosan walau-

masa itoe moesti

bekerdja

keras men-

djaga bentengnja ditanah Africa, Pertama
dia moesti

pasang

Djerman,

kedoea

mata dari
mesti

ganggoean

awas-awas

bangsa Riff jang terkenal dengan
wan Marokko-Abdel-Karim.

pada

Pahla-

Kedjadian ini beloem sampai disini
sadja. Beberapa hari kemoedian disatoe
tempat

100 mel djaraknja dari perigi be-

sar, tempat mana Clemese djagai selama
ini, seorang serdadoe kawal melenjapkan
dirinja zonder ada kasih tahoe apa-apa
sedang boekti mengatakan
dia lawan
moesoeh tidak ada sama sekali.

Kabar boeroek ini beloem tjoekoep dengan ini sadja, beresok paginja sebelocmmatahari
memantjarkan
tjahajanja, se-

orang serdadoe jang boleh dikata berpangkat djoega jang ketika itoe mendjaga
dioedjoeng Selatan Ribath soedah dapat
didjotosi bangsa 'Arab hingga ia miti
disitoe djoega. Orang 'Arab jang datang
menjerang

itoe

sengadja datang dengan

tiba-tiba, sama sendjata pisau pandjang
sadja serdadoe itoe ditiwaskan djiwanja.
Dalam

hal sematjam

ini sedikit

tidak

djoega terdengar meskipoen kabar angin
dari Clemese, halnja ta' obah seperti batoe didjatoehkan

Sekarang

keloeboek.

tentera diperkoeat

disetiap

tempat, serdadoe boekan sedikit jang moendar mandir
dibatas-batasan. Lama kela-

maan

keadaan

disitoe senjap

kembali,

kechawatiran
hilang sama sekali, serdadoepoen dikserangi, hal itoe teroes berdjalan beberapa hari.

Seorang kepala pasoekan tentera, pada
soeatoe malam soedah moendar mandir ditempat jang berbahaja doeloe itoe, dengan
tiba-tiba sadja dengar soeara ,,djangan

bergerak”,

menjebabkan

ingatannja keti-

ka itoe hilang sama sekali. Kakinja ditjos
banja boeat langkahkan, wah! alangkah
terkedjoetnja, kakinja seperti dipakoekan
ke dalam
pasir. ,,Boeangkan itoe sena-

pang" tambah soeara

tadi. Soeara ini la-

gi menjebabkan badan seperti patoeng.
Dia tidak dapat
berboeat
apa-apa
selain

dari terpakoe

sadja. Tiba-tiba

se-

orang menghampirinja sambil mengeloear:
kan madah: ,Sajalah Clemese jang baroe
sekawan
kamoe, apakah kamoe soeka
toeroet padakoe tentoe sadja kita bakal
selamat, tetapi kalau tidak tentoe” ......
disini soeara itoe poetoes.
—,,Apakah saja boleh berkata?"
«

sja!"

»Saja toeroet!“ Demikianlah djawabnja
sambil
berlaloe dari tempat itoe. Kedoea
panja tidak ada satoeregent jang bersedoeanja
sampai dimana satoe perkampoen
kedjasaannja
lenjap
kembali.
Kerdjanja
soedah dapat memikat seorang lelaki Be- dia mendjabat pekerdjaan itoe.
bertambah radjin, kegiatannja berkian hari poengan orang "Aab (Marokko).
landa dari Batavia jang sedang verlof diKedoea, kedoedoekan dari djabatan itoe berkian bertambah, harapannja sedikit tisini, saban malam, non itoe ada bersama- beloem diterangkan dengan djelas, hingga
dak koerang, dia pertjaja pangkatnja dahoesama laki-laki itoe dihotel, tetapi pada tidak ketahoean, apa regent itoe akan beraExamen Van Deventerschool.
diperoleh kembali. Betoel sadja
doea tiga malam paling belakang, ketjin- da dibawah dienst-dienst jang soedah ada, loe nistjaja diharapnja itoe. Beloem liwat
jang
Dari
tanggal 21 April sampai 13 Mei
apa-apa
taannja itoe tidak mengoendjoengi pada- seorang regent, bila maoe productief dan
dia diangkat kembali sebagai di Semarang
boelan
soedah diadakan examea
satoe
nja. Non itoe teroes tjari didalam kota, menjoekoepi keperloean terinaksoed, mesti
pangkatnja doeloe. Semendjak inilah boeat frobelen dan huishoudelijke vakken
mana
sampai pada djam 11'/, malam, karena mengambil soeatoe kedoedoekan merdika
hatinja berkoerang benar pada Prantjis. pada moerid-moerid dari Van Deventersang peroet minta diisi, ia masoek disalah disebelahnja P. G.,
begitoe orang me
Dia soedah mengetahoei tjara adjaknja school kelas jang paling tinggi. Dalam
satoe restaurant, dimana ia lihat ketjinta- nganggap
didalam
kalangan Periboemi, pemerintah Prantjis. Hatinja soedah boelak examen itoe ada diambil bagian 19 canannja itoe sedang doedoek makan dengari kalau tidak, pekerdjaan terseboet tidak,
balik. Nama membela Prantjis, toedjoeh didaat, jang semoea soedah loeloes, jalah
seorang perempoean Boemipoetera.
akan berfaedah.
f
persen soedah lenjap dari hatinja. nona-nona Arkesi, R.r. Oerip, R.A. Hapoeloeh
Non
itoe djadi gelap mata, ia teroes
poenja pikir, poetoesan diambil rijadi, R.r. Warsiki, SrivA8iah, M.R. SoePikir
melemparkan satoe botol bier dan poekoel
Sebab itoe, didoega didalam sidang
pangkat itoe sama mari, R. Nji Patimah, Kaharijah, R.r. Sri
leher saingannja, dan kemoedian menjiram jad. dari Volksraad toean Koesoeo boeat kasih tinggal
dari kalangan Oerip, M. R. Titeng, M.R. Soemarti, M.
kaki
angkat
dan
sekali
moeka perempoean itoe dengan air di- Oetoyo nanti menerangkan lebih dje'as
Prantjis.
R. Sitikapsah, R.r. Ipoek Moerdjinah, R.
ngin. Keadaan direstaurant itoe tentoe ia poenja voorstel — jang telah mendapat
r. Siti Soeminah, Srijoewati, M. R. GoenarSueatoe
petang,
waktoe
orang-orang
sadja
teroes
djadi ramai, sebab perem- banjak sympathie didalam kalangan lebih
—
Soedari, P.r. Srisoenardijai dan R.r.
melepaskan
lelahnja
mengambil
hawa
poean Boemipoetera itoe tidak maoe me- tinggi, soepaja pemerintah mendapat ke
non jang melatjoerkan diri, soedah bikin
riboet, sebab bereboet laki-laki. Non itoe

korban sala—mengerti dari fihak pembe- ngalah, hingga achirnja
sar,

Indo,
orang

Telefoon

rapa keradjaan Timoer dan Barat moelai
berangsoer mengoerangi serdadoenja menjediakan kadar keperloeannja sadja. Dit. sana
- sini oedara moelai tedoeh.

sedikit", katanja.

TIMOER"

Rubberstempelmakerij & Reparatieatelier Schrijfmachine.

boleh ambil jang besaran

1, kooper itoe. Achirnja dengan zonder ka1. sih tabik toean itoe keloear bersama anak-

perboeatan amal.
— 4. Bekerdja bersama-sama dengan lain- 059.968.
Pembagian pendoeduek antara beberalain perkoempoelan jang bersamaan asalpa
Settlements dan Provincie ada seperti
nja dan seberapa boleh akan berdaja oepaja menoendjang soerat-soerat
kabar berikoet:
1929
1928
1927
Kaoem Isteri dilndonesia ini — dergan
Singapore
574,665
553,366
532,296
roepa ocang maoepoen toelisan.
191,330
186,171
181,104
Perkoempoelan ini seakan-akan meng- Penang
ganti namanja Kkaoem Isteri dari Perh. Provincie141,541
138,238
135,028
Pegoejoeban, dan tetap akan bekerdja di Wellesley
Dindings
18,334
17,622
16921
bawah pimpinannja Perhimpoenan PegoeMalaka
200,004
194,342
188,828
joeban.
Tidak hanja Isteri dari leden
6.029
5,904
5,781
Pegoejoeban sadja jang boleh mendjadi Laboean
Di Singapore dalam tahoen 1929 dilid dari persarikatan ini, akan menerima
siapa sadja Isteri jang berkedoedoekan doega ada 10,697 orang Furopa, 7,010
orang Tionghoa, 67,117
di Jacatra sebagai lid asal sadja ia itoe Indo: 437,240
orang 43,644 orang: dan 8,076 lain-lain
anak Indonesia.
Berkesoedahan vergadering maka jang bangsa.
Angka-angka boeat Penang adalah 1,640
tetap akan memimpin perhimpoenan ini:

,,PERTJA

mengatakan

penghabisan boelan Decembar tahoen jang
kepada anaknja, soepaja djangan meminbaroe laloe, diroemah
Dr. Tjipto MaSarikat Istri Jacatra.
sepatoe dahoeloe, sebab oeang
ngoenkoesoemo (jang diboeang ke Banda) ta belikan
tidak
ada
lagi.
Pada hari Minggoe berselang dikantoor djoega telah dilakoekan pemeriksaan".
Dengan berteriak sianak berkata: ,,Ka
perhimpoenan Pegoejoebarrtelah diadakan
Antara lain-lain ternjata, dokter itoe
boeat saja
boeat papa, ada wang,
lau
pertemoean oleh beberapa Istri jang ter- masih membikin
perhoeboengan dengan
jang
tjoema
harga
lebih
moerah
soedah
pimpin oleh Njonja Goenawan,, vergade- pemimpin-pemimpin dari gerakan kebangtidak
ada
lagi.
Ini
ada
djoeal
moerah,
ring mana bermaksoed hendak mendirikan saan di Java.
papa boleh dapat moerah, 'kan?"
soeatoe badan perkoempoelan Kaoem Istri
Tetapi dengan mengingat keadaan keDengan kemaloean sitocan laloe berkajang dinamakan ,,Sarikat Istri Jacatra", sehatan badannja sekarang, dokter itoe paskepada verkooper, sepatoe jang akan
ta
jang mengandoeng tjita-tjita.
ti tidak bisa mendjalankan rol lagi jang ber- dibelinja itoe terlaloe sempit
padanja,
a. Merapatkan persoedara'an antara arti didalam pimpinan dari gerakan itoe.
biarlah jang ketjil sadja dibelinja boeat
iedennja.
Pemeriksaan itoe dilakoekan oleh ass. res.
joekan. tentang pendidikan| sendiri, jang mengoendjoeng dokter .ter- anak itoe.
Siverkooper jang mukigen soedah taanak-anak.
seboet.
hoe
t.itoesoedah didalam hal kemaloean,
c. Mengoeatkan tabiat berhimat, soepa—9—
berkata
lagi: , Tjobalah doeloe toean, kalau
ja roemah tangga djangan sampai
di-

hinggapi oleh penjakit Woeker.

DRUKKERIJ

meminta belikan
sepasang sepatoe poela,
karena sepatoe jang dipakainja soedah toea
katanja.

kekantoor politie. (S. Po.)

mereka

tidak

-moedah disingkirkan.

diiring sempatan boeat
standpunt,

Pertama, roe-

menerangkan

iapocaja jang sepoi-sepoi ditanah Africa,

sahabat

kawannja tjari padanja soepaja sama-sama

ien
(Lihat samboengan di pagina IV.)

NJAN JAN DARI MANDAILING.—
KAWIN PAKSA.
mem-

da-

Orang kabarkan pada kita bahwa seorang anak ketjil jang baroe beroemoer
kira-kira empat tahoen anak dari, toean

Radjoedin mandoer B.O.W. di-Goenoeng

N

Begitoelah selang lama ini dari Hooger- adalah 28.76 dan 33.55. Dengan begitoe

4

N

hoenjang laloe, koperasi diadakan di Pa-

dang Pandjang dan di Batoe Sangkar, tetapi
Kampoeng terletak dipinggir hoetan,
kini diadakan Congres di Fort de Kock j.
Djalan kesana meniti djambatan,
pertama kali.
Didaerah itoe djadi seboetan,
Congres jang pertamakali ini memang
Dari sanalah kissah, djadi tjatetan.
penting dan berartidalam kalangan oemat
Islam lebih2 dalam kalangan Sumatra Tha- Kissah terseboet soeatoe tjerita,

#

Sitoli soedah djatoeh kedalam kolom'jang
ada dimoeka roemahnja. Anak itoe roe- walih, kemoedian voorzitter minta padat Adoehai pembatja semoea rata:
Koperatie Perkawinan paksa hendak dikata,
panja sedang bermain-main kajoe diping- t. Pakih Hasjim menerangkan
ecor-omie
Indonesia
t.
Pakih
Hasjim
me- Dikampoeng itoe soedahlah njata.
gir kolam itoe, tiba-tiba kakinja tergelinnerangkan
:ia
boekan
bersekolah
tinggi
matjir hingga menjebabkan ia masoek dalam
Namanja
kampoeng djangan diseboet,
lah
bersekolah disoerau sadja, dan kalau
kolam itoe.
Soepaja Sinar" djangan direboet:
ada
jang
salah
perkataannja
ia
meminta
Waktoe anak itoe diangkat dari kolam
Dan djoega orangnja djangan riboet,
terseboet kenjataan ia tiada bernapas la- ma'af.
Kepada penoelis djangan berkaboet.
Spreker menerangkan tentang hidoep
Boeaja dapat di- kita kini njata rendah lebih lagi dalam Sekedar penoelis maksoed dihati,
kalangan penghidoepan, lihatlah
baroe
Siboeloean.
kini kita memperkatakan nasib kita jang Djadi pengadjar bapa' jang sakti:
Kembali didapatkan seekor boeaja jang lemah ini, kita tahoe barang siapa jang Kelak koedian boleh ingati,
besar di-Siboeloean. Boeaja itoe besarnja koeat menang, jang lemah kalah, barang Perkawinan paksa soepaja teliti.
adalah hampir tengah doea blik minjak
tanah sedang pandjangnja ada 3.85 M.

Orang-orang dari Sibolga banjak jang
datang melihatnja ke-Siboeloean.
—
9 —

Nasib Goeroe Desa Tapanoeli mohon
ditimbang di Volksraad.
Corr. S.D., menoelis:
Kebanjakan diantara goeroe-goeroe Desa
Tapanoeli mempoenjai Diploma Hulpon-

siapa jang meninggalkan economie, doenia tak beres igama tak madjoe
masa
dahoeloe orang boleh
bertoekar satoe
barang dengan barang
jang lain, tetapi
kini jang dioetamakan orang pertoekaran
itoe dengan oeang.
?
Seorang fakir lebih soesah hidoepnja
dari seorang miskin jang semiskin-miskinnja Sawah-sawah jang telah adakini,
itoelah kebanjakan oesaha orang dahoe-

derwijzer sebagaimana goeroe-goeroe Inl : loe dari pada kita, dizaman kita sekarang
School der 2e. klas djoega.
djarang orang jang menambah dan mena-

Pengadjaran disekolah Desa ta'ada beda-

nja dengan pengadjaran

klas

di G.L.S. der 2e.

tanah keras didjadikan sawah, hanja

kita hiduep mendapati

sadja

jaitoe sama-sama 8 vak sehari, kitab- berapa terpikir oleh kita akan

kitab jang dipakaipoen sama djoega.
Bedanja sekolah Desa hanja berkelas

III

roek

sadja

sampai
waktoe

sedang

adanja sawah.
Lihatlah, kalau dihoeloe

dan beloem

menambah

sawah

jang

moeda

roepanja

sebidang dahoeloe

itoe se-

masa itoe dimakan oleh 2, 3 orang sadja

dengan beroleh petoendjoek dari goeroe.
Moerid G.I.S. der 2e kl. ialah anak

kota dan anak pekan,

kebanjakan soedah

bersih
kian,
iboenja sendiri
mengoeroes kebersihan anak itoe.

jang

Jang paling boeroek nasib goeroe Desa

kita ditanah

Lihatlah ditanah Djawa, tanahnja sempit orangnja banjak, lagipoen banjak jang
radjin, tetapi hidoep orang disana kalau

dibandingkan dengan s»edara di Sumatra

Terseboetlah kissah soeatoe hari,
Bapak jang tjinta laloe berperi,

Kepada anak pertanjaan diberi,
Soekakah sekarang anakkoe beristeri?

Hoeta Siantar dan koeria Sajoermatinggi.

Wakil

perkoempoelan:

Mohamadiah

Anak

moeda- moeda jang beloem

kawin

Padang Pandjang, Boekit Tinggi, Pembela tidak dikenakan rodi gemeente itoe, jang
“Negeri, Pembela Islam, H.
Wathan, P.S.I. mana bajarannja f 2.— setahoen atau
Manindjau, P.M.D.S. Padang Pandjang, f 0.50 sekwartaal. Jang dikenakan hanjaMohamadiah

Painan, P.G.A.I. Persatoean

(Ada saboenmgan).
Ja, kita setoedjoe pada perkataan toean
Doctor -Haga jang datang baroe ini ke

.

makai pakaian
laki-laki.
Seorang perempoean, bernama Violette
Morris, telah dikeloearkan
oleh
perkoempoelan sport perempoean di Parijs,
karena melanggar peratoeran
perkoempoelan terseboet, dengan selaloe memakai

hawalib di Fort de Kock ini, sedangkan

Kalau begitoe ada harapan, laloe sadja
maksoed
ra'iatnja,
baroe.

Kepala2 Koeria itoe
kepada
bila mendjalankan peratoeran

satoe soerat permintaan

sebab

doea millioen dollar. Atas beheer soeaminja

itoe terseboet mendapat volmacht2 seperloenja. Soeaminja ada seorang Fransch,

Angka

kematian

didalam tahoen

1929

Njonja
Poizat
soeaminja
berada
perempoean) sementara
ditahoen ?1928
Djika di Java
angka kematian ada 31,516 (20,300 laki
via,
Soerabaja dan
laki dan 11,216 perempoean).

ada

29,544

lama manoesia

mereka

Achirnja banjak pembesar2 negeri memikir bahwa hoekoeman mati 'itoe
dihidoepkan kembali,
karena tidak ada lain
djalan boeat menindas kekedjaman dan ,,ke-

binatangannja" manoesia dari pada memberikan hoekoeman mati : manoesia tjoema

dengar kabar, bahwa
di Java ataudi Sumatra,
didoega berada di BataSemarang. (Soer. Hbl.)

(18,660 laki-laki dan 10,884

UI
KATJA MATA

TOKO
“x

TJIN

dan barang

TONG

klontong

& Co, Sisssstraat No. &— MEDAN

Menjediakan segala roepa katja mata.
Sanggoep periksa katja mata jang tjotjok oentoek kesehatan
dengan

mata toean - toean
ongkos pertjoema.

Boleh
ta"

tidak

oesah

keloear

Djoega

oeang.

Keoentoengan

barang - barang klontong.

sedia

toekar

katja jang

tjotjok lagi
dengan
besar bagi toean - toean.
Boeat beli banjak

boleh

kita kasi rabat jang pantas.
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Menoenggoe

Kaoem

Tendanglah VOETBAL
.LESS en T.

merk CHAMPION

kaoes

dan MATCH-

dan lain-lain jang ada sedia

dalam kita
Pakailah

dengan hormat.

Batjalah ! !

sport !

voetbal
oentoek

poenja

dan

toko.

kniedekker

jang kita sediakan

toean - toean.

Toengganglah
“Motorfiets
merk
NEW HUDSON dan MATCH-

mati.

kedjam

pada pemerintah

Belanda di Indonesia soepaja ditjarikan
soeaminja, Jean M. Poizat.
Dalam soerat itoeia toetoerkan, soeaminja di-Manilla doeloe ada seorang saudagar jang ternama dan consul boeat Brazillic. Ia kawin dengan Poizat di-Brussel.
Di Manilla soeaminja mengoeroes barang2
miliknja,
semoeanja...
dari...

Menghidoepkan kembali hoekoe-

Hampir pada tiap-tiap negeri besar dan
sopan
sekarang hoekoeman mati dihapoeslah orang jang soedah mamoloes
adat (orang jang soedah kawin jang kan, sebab matjam hoekoeman itoe dipansoedah membajar wang rodi selama ini), dang sangat kedjam, senantiasa melanggar
wang rodi (heerendienst) dan wang pada perasaan dan kesopanan manoesia
tolongan f10. setahoen serta wang rodi sedjati. Dahoeloe diadakan hoekoeman
sematjam itoe senantiasa didjadikan tjongemeente f2.— dus f12.— setahoon.
Dikoeria lain, sekalian orang jg. moeda- toh soepaja lain-lain manoesia djangan
moeda jang beloem kawin dikenakan djoe- melakoekan kekedjaman lagi, akan tetapi
hoekoeman
itoe tidak menolong
sama
ga rodi gemeente itoe.

Kepala2
Kampoengnja
maka tidakkah
takoet Kepala2 Kampoeng itos membantah (mendebat) dalam Vergadering itoe.

Mentjari soeami.
Njonja Poizat geb. Gabrielle de Coster,
tinggal di Los Angelos, telah memadjoekan

La- dan boeat pendidikan dari anak-anak.
pada koetika sang isteri dikirim ke Parijs
(S. S.)
dimana ia ini tinggal sampai ditahoen 1924.
I—0—
Sedari waktoe
Angka-angka kelahiran dan kematian padanja tiba-tiba itoe pengiriman oeang
diberhentikannja. Kedi strais Settlements.
moedian
ia dengar kabar, soeaminja
Sepandjang verlag tahoenan dari kan- telah menggoenakan
volmachtjang dibetoor ragistratie tentang kelahiran dan ke- rikan
olehnja, boeat taroeh hypotheek
matian di Straits Settlements, djoemlah ke- dari
barang miliknja. Boeat ini siperemlahiran di seloeroeh Straits Settlement da- poean ada satoe
sebab akan pergi ke Malam tahoen 1929 ada 42,102 (jaitoe 21, nilla boeat
meminta pertoeloengan achli
982 laki-laki dan 20,120 perempoean),
hoekoem.
Tetapi beroentoeng bisa bikin
Djoemlah kelahiran didalam tahoen damai, dengan mana
1928 ada 39,479 (jaitoe 20,528 laki-laki haknja atas miliknja, siisteri kasikan haktapi Poizat berkewadan 18,951 perempoean).
djiban memberikan setengah millioen dol"Dalam tahoen 1929 boleh dikatakan lar pada
siisteri. Si socamitadinja akan
djoemlah kelahiran itoe ada 37,20 oen- memberikan
oeang itoe pada isterinja datoek seriboe orang, sementara pada tahoen dalam tempo
satoe minggoe, tetapi kemoe1928 dan 1927 ada 36,03 35,13. Angka
dian ternjata ia tidak bisa dapatkan oekelahiran didalam tahoen 1929 dengan be- angitoe dan achirnja pergi
ke Hongkong
gitoe ada mendjadi record.
boeat memindjam oeang dari sobat hanDalam saban 100 kelahiran jang tertjatet dainja.
Dari Hongkong njonja Poizat dadidalam register ada 52.22 laki laki dan pat terima satoe
telegram dari soeaminja
47.78 perempoean, djadi menoeroet per- bahasa
ia tjoema bisa dapatkan atasbecentage ada 91.75 kelahiran perempoean wijs garantie
jang diberikan oleh si isteri.
boeat 100 kelahiran laki-laki,
Angka kelahiran jang paling tinggi
Empat
belas hari kemoedian, ia meoentoek berbagai-bagai bangsa di Straits njoesoel soeaminja ke Hongkong, tetapi
Settlement adalah antara orang Indonesier mendapat dengar, soeaminja telah mengijaitoe 40.94 boeat saban seriboe orang : lang dengan menggoenakan nama palsoe
jang kedoea orang Tionghoa, jaitoe 39,85 Monsieur Decour dengan kapal Japan ke SiIboeat saban seriboe orang.
ngapore.

—O—

man

dalam

gerluis boeat dipertimbangkan.

Adoehai anakkoe mbeda jang poe'ta,
Loeboek hati tapian mata,
Maksoed bapa' iboemoe serta,
Mengawinkan anakda soedahlah njata.

Mohamadiah Minangkabau, P.C.S.A. Sumatra, P,G.H.B. Padang. Persatoean Goeroe2 Agama Islam Padang P.G.B. Tjabang Fort de Kock.
Voorzitter Congres Hadji Seeid.
Secretaris Daroeis Thaib: menerangkan,
wakil pers jang datang ada 17, wakil perkoempoelan 29, telegram jang datang dari:
sekali, kerena semangkin
PaDisebabkan Voorzitter Ini: Gemeente- makin pintar. bertambah
Weltevreden,
Soerabaja,
dang, Pekalongan. Djocjakarta. Kesemoea- raad, Kepada Koerianja dan ledennja poenja perasaan.
nja menjatakan girang dan simpathinja atas
Sumatra" Thawalib jang ke
adanja congres
1, begitoe djoega soerat boekan sedikit
banjaknja jang datang dari hampir segala
podjokan di Indonesia, oentoek menjatakan
irangnja atas adanja Congres Sumatra

itoe

sebagai keadaan

—9O—

stel itoeakan diserahkan poelapada

—0—

Pompaij dan Soeara Atjeh.

hoekoeman,

poelang

waktoe perang. Dalam tahoen 1918, waktoe penjakit influenza jang .mengamoek
keras, percentage kematian ada 43.85.

toelnja tidak practisch lagi.
Biar bagaimana djoega itoe amendement telah diterima baik dengan 45 melawan 12soeara, begitoelah sekarang voor-

ada berbanding seperti siang dengan malam.
dienaar jang mana
bila berhenti biarDitanah Djawa, boleh dikatakan tak
poen dienstnjalebihdari 30 tahoen tidak ada tanah jang akan bekal dikerdjakan
beroleh pensioen.
oleh soedara kita oentoek ini dan itoe,
Kemadjoean moerid sekolah Desa dengan sedangkan diantara tanah mereka telah pakaian lelaki, akan tetapi karena koemoerid G.LS. der 2e kl. adalah sama- banjak jang djatoeh ketangan orang lain, rang merasa senang
dengan poetoesan
sama madjoe, boektinja waktoe menerima orang laintah jang meoesahakan dan me- itoe, njonja terseboet memadjoekan toenmoerid Schakelschool, sama-sama banjak ngambil hasilnja.
toetan terhadap perkoempoelan itoe.
“/, (percent)nja jang menang.— Apa lagi
Begitoelah achirnja perkara ini telah
Kehidoepan soedara kita ditanah Djapekerdjan handenarbeid
adalah wa amatlah sempitnja dalam kalangan dipoetoeskan oleh pengadilan dan njonja
sama-sama madjoe, sehingga tidak terbe- economie sebab ia selaloe bersaingan de- Violette Morris telah dinjatakan bersalah,
dakan perboeatan moerid sekolah Desa ngan orang lain, pendeknja main reboet- dan Federation Feminine Sportive, jang
dengan moerid G. I. Sch: der 2e kl. Oleh reboetan lagi.
soedah melepaskan pada njonja Morris,
sebab itoe sedikit permohonan
soepaja
Tentang kehidoepan kita di Indonesia soedah dinjatakan menang dan tidak mesti
dipertimbangkankiranjadi Volks- ini, makin hari makin bertambah rojal, bajar pengganti keroegian apa-apa sebaraad perbaikan gadji goeroe De- tetapi tentang pentjaharian makin hari gai jang diminta oleh pendakwa.
sa dan goeroe Desa didjadikan mendjadi makin bertambah soesah.
Njonja Violette Morris jang roepanja
Landsdinaar
soepaja mereka ber
hampir seroepa dengan seorang laki-laki
(ada samboengan)
hak mendapat pensioen bila bermoeda, dengan pakai tjelana pantalon, vest,
—-0—
henti dengan tjoekoep dienst kelak.
badjoe djas dengan kraag-dasi, djoega
Ini: Gemeenteraad
di Tapiannaoeli. ramboetnja diponis bagoes, soedah meminta
Dibeberapa
koeria
di
Tapiannaoeli soe- ganti keroegian 100.000 franc dari perCongres Soematera
dah
lama
diadakan
Inl
:
Gemeenteraad
jang koempoelan sport itoe, sebabnja iapoenja
Thawalib ke1.
divoorzitteri oleh kepala koerianja masing kelakoean dan kehormatan djadi tertjela
di Fort de Kock pada hari minggoe masing. Lid-lidnja ialah kepala-kepala karena pengoesiran itoe djadi anggota
dari itoe perkoempoelan. Njonja Morris
tanggal 25-5-30 bertempat di Scala Bio. kampoeng dalam koeria itoe poela.
Bila akan mendjadikan peratoeran baroe telah dibela oleh mr. Henri Lot, sementara
Ongres dimoelai djam 10 pagi.
dan menimbang begrooting sekoeria itoe perkoempoelan itoe soedah menjoeroeh
Publiek berhadir kira 2000 & 2500 orang, Ini: Gemeenteraad itoe tentoe memboeat bela iapoenja perkara pada doea orang
wakil pemerintah kita menampak onder- vergadering. po€toesannja (nonulen verga- advocaat perempoean.
Achirnja
telah terdjadi perdebatan heicommissaris, districtshoofd Boekit Tinggi, dering: itoe) dikirim kepada t. Resident
pantalon sebagai
(sekarang
kepada toean bat, dengan mengambil
Manindjau, Roesad Wedono van Politie Tapiannaoeli
di Padang, Ass: Wedono Fortde Kock, Controleur sadja ?), bila soedah disjahkan poko pembitjaraan, hingga banjak sindiran
Onderdistrictshoofd Kota dan Menteri Po- mereka itoe, baroelah boleh didjalankan dan keterangan jang diberikan. Achirnja
kedoea advocaat itoe perempoean soedah
poetoesan itoe.
litie.
laki2, itoe dengan berkeBanjaklah perbeda-bedaan
peratoeran mengkalahkan
Wakil pers: Sinar Sumatra, Bintang
soedahan
perkoempoelan
itoe berhak
Timoer, Pewarta Deli, Sinar Deli, Radio, antara koeria satoe dan lain koeria.
Jang terang ada baroe terdjadi, jaitoe boeat mengkikis nama njonja Morisdari
Sumatra Bode, Tjaja Sumatra, A.C.C., Oelijst- uan penggantian keroegian
j.
Inl. Gemeentedienst leden
toesan Sumatra, Soeloeh Ra'jat Indonesia peratoeran
gemeente),
seperti dikoeria diminta oleh pendakwa soedah ditolak.
Bende, Soeara Mohamadi, Bintang Islam. (rodi

itoe jaitoe mereka ta' dihitoeng Lands-

pengha-

hoekoeman
terseboet hanja sisa dari
tentara sewaan jang diadakan doeloe,
sedangkan didalam tentara modern diwaktoe ini matjam itoe hoekoeman sebe-

ranggi,

soeka me-

bahwa

kemaoean jang banjak boeat

menghapoeskan

Parasnja elok bangsa poen tinggi:
Lemah semampai tambahan lagi,
Koelitnja poetih sebagai Poringgi.

Perempoeanjang

dikirim

Poe-

koel rata angka-angka kematian didalam
sepoeloeh tahoen jang telah lewat adalah
29,81 boeat saban seriboe orang.
Percentage kematian ditahoen 1911 ada
46.46 boeat saban seriboe orang. Ditahoen 1915 soedah toeroen djadi 25.15 tetapi ini tidak bisa diambil boeat perbancervatieven, jang memadjoekan voorstel dingan karena dalam tahoen itoe adabeboeat mengidoepkan kembali hoekoeman berapa ribov orang Tionghoa jang sakit

menoeroet

Loear-Negeri.

Djawa.

itoe memberi keterangan

oen

1929 djoega ada mendjadi record.

poesan terseboet, akan tetapi biar bagaimana djoega pemerintah soedah mesti

Tapiannaoeli, kata toean itoe: ,Bol€h
poen mentjoekoepi baginja, tetapi adat orang particulier tocroet mendoenia manoesia itoe makin lama makin djadi
lid Inl: Gemeenteraad
bertambah banjak, sedangkan siwah jang itoe”.
jait
particulier jang djadi
akan oentoek dimakan tidak ada bertam Volksvertegenwoordiger
bebah, malah sawah
jang sebidang
itoe toel2, sebab lid particulier jang dipilih
djoega dipadakan. djalan kekoerangan ra'iat tidak maoe mendjadi
Kapala
disekolah
Desadari pada di G.i.S. der 2e. ini beloem banjak terpikir bagi kits akan anggoek
alias Pa'lo sadja didalam
kl:
ma'loemlah mengadjar anak2 orang2 menambahnja.
vergadering bila dia tidak accoord. - Kekampoeng
jang djaoeh dari kota. Moerid2
Di Indonesia Sumatra, penghidoepan simpoelannja diminta bevolking (pendoesekolah Desa jang baroe diterima, sangat anak negeri ada masih agak lapang se- doek) Tapiannaoeli jang bergemeenteraad
kotor-kotornja, pendidikan dari orang toea- dangkan tanah masih banjak jang loea3 soepaja mengemoekakan lid jang dipilihnjani hil, kebersihan badan dan pakaian bakal dikerdjakannja oentoek berladang nja masing2 ke Inl: Gemeenteraad itoe,
seolah-olah tak diindahkan orang toeanja. dan bersawah pendeknja oentoek mena- sebab kata Doctor Haga boleh orang
Waktoe uitspanning terpaksa goeroe sen- nam ini dan itoe, tetapi toch masih koe- particulier. —(Corr. S.D.)
diri mengawani anak2 itoe mandi dan sekali rang djoega dioesahakan mereka itoe,
seminggoe goeroe membawa anak2 itoe ke ini semoeanja hidoep orang di Sumatra
kali mentjoetji pakaian anak2 itoesendiri masih agak lapang sedikit dari soedara

tidak sama: artinja gadji goeroegoeroe G.LS. der 2e.kl:djaoehlebih
tinggi dari pada gadji goeroe-goeroe
Desa jang sama diplomanja dan jang
sama kerdjanja.
Pekerdjaan: Lebih soesah mengadjar

rendahnja angka kematian dalam

poesan hoekoeman terseboet dahoeloe
sangat bertentangan dengan kemaoeannja
karena militaire adviseurs jang 'diwaktoe
itoe sangat membantah keras boeat itoe.
Atas nama Lord Thomson, djawab,
bahoea
sebetoelnja diwaktoe itoe ahli
militair tidak setoedjoe dengan pengha-

orang bersa-

di G.LS. der 2e. kl: wah sebidang, kinipoen sebidang djoega

berkelas 5 of 6. Kerdja sama,
'kerdja sama, tetapi oepah

Seorang

huis Inggeris. waktoe mengoeroes begrooting tentang
ongkost pembelaan negeri,
telah “diambil poetoesan boeat menghidoepkan kembali hoekoeman mati atas
serdadoe-serdadoe jang berlakoe pengetjoet dan melarikan diri pada waktoe perang. Sebagaimana diketahoei matjam hoekoeman itoe dahoeloe soedah
dihapoeskan, maka itoe kaoem Con-

LESS jang toean
kebagoesannja.

Djoega
NEET,
apabila

toean

pakai,

soedah ketahoei

kereta angin merk MAGtentoe tidak merasa tjape

ringan, ladjve dan potongan
pat keadaannja.

bagoes jang terda-

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

, Tjarilah
14

kita poenja

adres :

HAN SENG.8 Co.

Oudemarktstraat

53,

TN

Voorrzitter minta t. Doesgi Samad
batjakan Korin, jang mana artinja soepaja' Ditepi hoetan dipinggir kali,
kita djangan bermoesoeh-moesoehan dan Ra'iatnja tjakap berdjoeal bzli:
Tapanoeli.
berparty-partay.
Disana berada seorang kali,
'Correspondent ,,Sinar Deli” menoelis :
oorzitter menerangkan pada doea ta- Penghoeloe poela pangkat asali.
Mati terbenam
lam kolam.

dapat menghabiskan dosa dan kekedjaPercentage kematian dalam tahoen 1929
mannja
dengan dinaikkan di
gantoe- ada 26.10 bocat saban seriboe oran, se
ngan dan didoedoekkan di korsi listrik.
mentara dalam tahoen 1928 dan 927

seboeah Medali

Y

Sumatra

dari Manindjau memberi

Telefoon 755 Medan.

|

Idvertentie 'RESTAURANT

MOHAMMADAN

.—... cm 44444 20 SNN 20

HOTEL

|

PA

Awas! Batja Teroes,

MEDAN.

No. 40 Moskeestraat

Toko Katja Mata

FIRMA HADJI MOHAMAD TAIB &son
Medan
Paleisweg Soekaradja.
Telf. 1119. :

kita
baroe terima perkakas
boeat pereksa mata jang model
baroe,
kalau dipakai boeat

Belawan
Atapweg
Telf. 42.

perecksa

BERDAGANG
dan brotti- brotti

lihatan

dari kajoe

Meranti dan
roepa-roepa
oleh Fabriek
engan harga
Djoega seja
ajoe laoet,

Poenak (damar batoe)
oekoeran jang terbikin
N.V.S.H.M. Singapore,
moerah.
manja kita ada persediaan
roepa-roepa
oekoeran.

nak kajoe,

bamboe Siam, atap Nipah

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-

Menoeggoe dengan hormat.

»
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@
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Soepaja toean-toean tertentoe da-

9
?

harga tidak naik,

ini

djoega

kirim

0
0
:

Spoed Postwissel f 11.35 oentoek
pembeli lot terseboet, kepada:

M.

K. KASIMAN

Batikhandel

&

Medan.
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bisa dipanggil dilain tempat, tentang bajaran boleh berdamai lebih doeloe.
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Membikin dan sedia berimatjammatjam barang dari tembaga seperti talam, priok, lampoe dan
pot boenga. Djoega bisa bikin
segala barang dari tembaga menoeroet
model
jang disoekai
orang jang pesan asal sahadja
ada tjonto atau gambar.
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Ada sedia mendjoeal Pefji tempahan, teroetama potongan Thamrin dan Soekarno, jang orang soekai zaman sekarang,
Djoega lain-lain potongan, badjoe anak-anak, topi anakanak. kemedja soetera.
Dasi dan sapoetangan, serban oentoek Hadji, saroeng
Samarinda, saroeng Batoe Bahra, saroeng Djokdja.
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pada:
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sebagaimana biasa.
Tariknja sebegitoe lekas lot-lot
terdjoeal habis.
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- prijs diatoer

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

nangkan
83

Lotery Baroe & Lotnja soedah sedia!
Lotery wang besar, namanja:

pat lot dengan

koerang

Menoenggoe kedatangan toeantocan dengan hormat,

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

n lain-lain.

kz

jang

kala.
Siapa-siapa
toean-toean
jang
penglihatannja koerang terang,
kita
soeka
tolong
pereksa
dengan
tiada
memoengoet
ongkost.

Adres

Papan

mata

terang bisa kita djamin tjosjok
dengan katjarja sehingga peng- &

88 MEDAN

TELEFOON 266

berdiri

tjerai doea kalis didalam tempo jang di-

sekali,

sam-

pai tahoen 1929.
Telah terbit verslag dari Mangkoenegorosche
Studiefonds dari mana, bisa
dikabarkan seperti dibawah ini.
Studiefonds dari Mangkoenegaran telah:
dikasih berdiri padatahoen 1912, pada th.
mana dari Rijksbegrooting oentoekpertama kali, ada ditarik keloear satoe djoem-

:
Dari moerid-moerid jang bekerdja pada tentoekan.
Dibeberapa tempat poen ada berlakoe
Rijksdienst ocang ansoeran diterima dehak itoe, jalah perempoean, kalau soeangan tedap.
Commissie telah mengambil poetoesan minja meninggal, sebagai barang warisan
boeat djalankan atoeran terhadap pada akan djatoeh didalam tangan salah seorang
moerid-moerid jang telah membajar ansoe- familie dari laki-lakf. Orang mengerti senran. Tetapi ada dipertjaja bahasa bekas- diri perempocan” Europa, nikah dengan
bekas student itoe sesoedah membatja seorang Boemipoetera jang mendapat diverslag ini nanti terboeka pikirannja bahasa dikan Europa, kalau socami meninggalkan
ansoeran mereka ada amat perloe boeat dengan sah akan djadi isterinja seorang

lah boeat pemberian studiebeurzen pada kemadjoean negeri dan rajat dan dari
anak-anaknja Poetro-Poetro dan Sentono bekas-bekas moerid ini akan dapat diterima
sentono, officieren dan ambtenaren dari ansoeran menoeroet kemampoean mereka.
Dalam verslag tahoenan jang akan datang
keradja'an Mangkoenegaran.
Commissie mengharap akan bisa kabarkan,
Ada dibikin atoeran sesoedah satoe berhasil baik hal ini.
Commissie dari Studiefonds Mangkoetoelage studie karena soedah berachir
negoro
terdiri dari toean-toean:
didalam peladjaran diberhentikan, tiap
Sarwoko
Mangoenkoesoemo, voorzitter
moerid diwadjibkan: membajar kembali
dan
Darmonti
Soerjodarmodjo, secretaris.
dengan menjitjil oeang jang telah dike(Dj.
T.)
loearkan oentoek mereka. Pembajaran ini
kemhali jang sesoenggoehnja

didalam ta-

hoen jang pertama ada amat sedikit, boe-

saudara

000004000400 2mumm 00040000000
| Kekajaan, Kesenangan, Keberoentoengan! ea1.
Toean

ketjinta'annja

pada
mem-

poenjai hak-hak jang sah.

Nona Europa dan lelaki Timoer.

kannja distort dari Rijkskas, tapi ada di(Dj. Tengah) Mr. I. A. Nederburgh
simpan dengan terpisah. Maksoednja ini, didalam Politiek Economisch Weekblad

Besarnja
toean

soeaminja

jang

Europa

pada keboeroekan, behoea satoe

ini akan bisa dikasih studiebeurzen pada perempoean Europa, jang diloear atau di
moerid-moerid berkelakoean baik, jang dalam Indonesia nikah dengan seorang
dirinja tidak bisa dapat terima
studie- laki2 Boemipoetra haroes ikoeti hak-hak
beurs dari oeang negeri,
sebab mereka laki2. Dengan beginifdjadi seorang peremitoe boekananak Poetera-Poetera dan Sen- poean Europa di Indonesia ta'aloek pada

tono-Sentono officieren atau ambtenaren.
Kemoedian fonds ini djoega digoenakan

boeat pemberian toelagen studie pada
anak-anak Poetera-Poetera dan SentonoSentono, lain-lain, jang 'di Nederland mengoendjoengi
tjara ini maka
fonds A. dan
A. djadi ada

tempat peladjaran. Dengan
terbitlah pemisahan studiestudiefonds B. studiefonds
studiebeurzen, jang
oleh

pemerintah Mangkoenegaran dikasi pada
anak-anak Poetera-Poetera, Sentono-Sentono,
officier-officier atau ambtenaarambtenaar.

Studiefonds B kasih studiebeurzen kepada semoea anak-anak, djika berkelakoean baik dan tinggal didaerah Mangkoe-

negaran, begitoepoen moerid-moerid jang
toentoet peladjaran di Holland.

Didalam

studiefond B.

1922

tahoen

besarnja
kapitaal
satoe
mempoenjai
f12, 711,02. Sesoedahnja ini kapitaal didapat sedari tahoen 1923 telah diberikan
studiebeurzen pada moerid-moerid jang
dirinja termasoek boeat studiefonds B.
Sama sekali dari tahoen 1923 sampai
tahoen 1929 telah dikeloearkan oentoek
studiebeurzen sedjoemlah f 38.471.59.

kebiasa'an soeaminja
orang Timoer.

Djoega Dr.
Boetzelaer van
keliroe, selang
Tweede Kamer
telah meminta

jang

terdiri

dari

C.W. Th. Baron van
Dubbeldam, kalau tidak
beberapa tahoen dalam
dari Staten Generaal
sangat soepaja diadakan

atoeran j. sjah, tetapi sampai sekarang desakan itoe tidak mengasi hasil apa-apa.

dapat

nona

nanti

nikah

dengan

kaloe

sany

segala

orang

mengambil

jang di Europa tidak koerang djoemlahnja.

(empat poeloeh tahoen)

Djoemleh f 311.347.86.
Didalam tahoen verslag 1929 telah diterima angsoeran sampe sedjoemlah f 6.093,03
sedang boeat studiebeurzen. telah dikebanjaknja f 5.479.50
oewang
loearkan
hingga didalam tahoenini djoega tidak di-

termasjhoer teroetama di Soematra Timoer

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

pakai kapitaal dari Studiefonds A.

Didalam tahoen-tahoen itoe telah beladjar

sekolah 267 moerid

Ketiap Tiap Matahari

ini ada 89 jang

masih beladjar.

Sembilan poeloeh sembilan mendapat dip-

bisa

disampaikan

mocrid-mosrid.

Studiefonds

Dari

2.

Pakai toetoep
kepala botol.

B. sedari didirikan

sampai 1929 sama sekali telah beladjar
30 moerid. Sekarang ada 24 jang masih
beladjar: 2 mendapat diploma jang diharap, sedang 4 tidak mendapat diploma.

Pesanan

boleh

jang beladjar,

moerid-moerid.

Sedjoemlah besar dari moerid

MATI KARENA LAKI-LAKI.
(Soeatoe tjerita jang terdjadi didalam
pergaoelan anak negeri di
Sumatra Barat).
10

oleh:

Pada

hari

B.

itoe kakanda telah bekerdja meadjar

moerid-moerid.
Tetapi
waktoe
kakanda menoeliskan soeatoe
kalimat kepada anak-anak itoe, kakanda djadi terperandjat, karena segala kata-kata jang kakanda
toeliskan itoe, semoeanja mendjadi nama adinda.
sebab itoe kakanda memohonkan do'a
Oleh
kepada Toehan jang maha koeasa, soepaja kakanda
ditoeroeni, rachmat, demikian djoega adinda, kakanda 'do'akan moedah-moedahan ditoeroeni poela
nimat.
tiada
ja.
enausnekah djadirja nasib kaBea
kanda jang djaoeh diseberang laoetan ini ? ta'dapat-

lah kakanda menerangkan didalam soerat ini, karena
kanda selaloe dilamoen oleh gelombang kedoe-

,

kaan.

Wahai adikkoe toean, do'akanlah kakanda, soeterlepas dari pada beban jang berat ini, dan

Prockaotah

petang

lak merah di

MEDAN.

DELI.

|

IBAN iRIth
Aaipatk )

dan pagi, soepaja lekas kita

soekamnja, tiada tertahan oleh kakanda menanggoeng rindoe dendam jang berat ini.

Dengarlah ratap tangis dagang jang djaoeh.

00
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Jang poenja fabriek

WENG
MEDAN

Toapekongstraat 16

f 500.—

f100.—

f50.-

dan

f25.—

jang

specialist

boecat

LOTENDEBITANT.

SINGH

& SONS

23

dari

No. 20 MEDAN.

kita jang beroleh prijs, silakan kirim lotnja pada

04000000660 mw

kita,

dengan

400000000m0

Toko en Drukkerij ,, THE ROELAM COMPANY”
Willisstraat No. 23

Tel. 1352

HALLO-

Medan.

»Apa toean
ada mendjoeal

Gramafoon dengan plaatnja compleet?"

»Ja, intjik ,,The Roelam Company”
ada satoe-satoenja toko dikota ini jang

kasih datang Gramafoon dari fabrieknja, dus soedah

tentoe intjik bisa dapat

dengan harga jang paling moerah apa
lagi intjik boleh bajar dengan djalan
ansoeran'.

»Nah, kirim dan satoe boeat saja”,

»Baik intjik, saja segera perloekan”.
99

TOKO OBAT & AGENT MECCA GANGERS
S.M.
55

NAWAWI

PADANG

Sang

kakek

BOELANWEG,

loepa

Telefoon

akan

ALMANDILI
MEDAN-DELI

kegaekannja.

Ia

(O.K.S)

berdandan-dandanan

seindah-

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

pemoeda-pemoeda

bingoeng

melihat pekertinja.

Dari sehari-kesa-

sitoeca-bangka

bertambah

-itoe tambah ranggi kelihatan. Keheranan hati mereka
kali lipat ganda.......... sesoedah lama ta' poenja lama

berapa

6
|

:

KALAU

OBAT

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

KOEAT

IALAH:

,SAFOEFHIDJAZI"

jang tiada berimbang tentang kemoestadjabannja!
orang

toea, apalagi

pemoeda-pemoeda!

6

Harga

per blik .

: Beli banjak oentoek didjoeal lagi dapat korting jang mengoengtoengkan sekali.

SENG
—

000000000000000

000000000000000

$ ova

djoega dengan rembours.

Nos.

403

& 567.

itoe ti-

"5 ALKISSAH
5

Pembeli

& Baik sekali oentoek

maksoed

dari semoea studiefonds (A. dan B.) itoe
telah bisa disampaikan oleh 55 pCt.

SENG

PETA
UR SRNGN|

Boleh - dapat beli disegala tempat:

Doea-doea golongan itoe ditjampoer
djadi satoe dan djoega tidak terhitoeng
moerid-moerid

WENG.

1. Pakai toetoep kaleng merah
dikepala botol.

pCt.

oleh 56

Toeandengan:

sang kakek jang hampir berobah itoe nikah dengan gadis jang moeda belia.
@ Pemoeda-pemoeda jang aksi itoe bertambah tertjengang. Masing-masing
ar
bertanja sinjongnjong apakah jang dipakai si kakek itoe?

Djagalah tjap jang toelen, jaitoe:

loma jang diharap dan79 moerid tida men|
dapat diploma.
Diloearnja moerid-moerid jang masih
beladjar, djadi maksoed jang dikandoeng

1074

soepaja kita oeroeskan pembajaran prijsnja sampai beres,
gratis kita tidak ambil commissie apa-apa. Banjak Selamat!

OOLOLLLOLOLOOLOOOLOOOL

40

bagian

Candidaat

kehadapan, ertinja telah pindah dari Moskeestraat 42 (gang

Djadi dengan begini prof. terseboet di

koeatir

oentoek

Weltevreden C.s.

itoe go- Boemipoetera, seperti djongos kapal d.I.I.

bisa boeang isterinja. Lain dari
longan Mohamadaan

B.f 32.992 08.

telah

N. B.

Boleh djadi gerakan dari prof itoe di
»Boekannja melainkan pada bangsa
Timoer kaoem Mohamadaan, tetapi djoe- atas maksoednja tidak lain soepaja nona
ga pada kebanjakan golongan lain, laki2 Europa tidak nikah dengan orang Boe-

1928 djalannja pembajaran studietoelagen:
Boeat jang bagian A. f 278.355.78 dan

Dari djoemlah sekarang

Jang telah madjoe

atas hendak membiarkan seorang perempoean Europa nikah samalaki2 Boenipoe-

karena

baroe

tikoes), ke straat jang ramai, jaitoe OUDEMARKSTPRAAT

moedjikan soeatoe perobahan pada artikel
163 dari Indische Staatsregeling soepaja

mipoetera,

disediakan

f1.000.—

adres

perempoean2 moeda Europa sebagai boen- Boemipoetera tidak mendapat hak Boemitvet pernikahan dengan orang Boemipoe- poetera lagi, hanja didalam hal warisan
tera, teroetama boeat prampoean2 Europah nanti diberi djalan hak seperti jang bermoeda jang nikahdi
Holland dan diri lakoe pada dirinja orang-orang Europa.
Boeat soeatoe fihak menang ini ada
sendiri maoepoen famielienja sedikitpoen
tidak tahoe tjaranja pergaoelan Boemi- baik, tetapi boeat fihak Boemipoetera ini
poetra toelen jang dapat mengenai perem- meroepakan soeatoe rintangan, karena
poean Europa dari soeatoe pernikahan ada melanggar pada kebiasa'an Boemipoetera, teroetama pada igama.
2
tjampoeran.

lamanja teroetama dibajarkan dari oecang
ansoeran jang diterima dan pendapatan
rente: kapitaal tjoema dipakai sedikit.
tahoen-tahoen 1912 sampai
Didalam

pada berbagai-bagai

pada

tra, tetapi tidak ta'aloek pada hak soeaminja,
Prof. Nederburgh mengoendjoek baha- sebaliknja sang soeami mesti ta'aloek
ja besar itoe jang bisa menimpa pada pada hak sang isteri, karena soeami itoe

nenoeroet
sesoekanja. sendiri—zonder
vonnis, zonder sebab-sebab jang sah—

dan

Firma HARNAM

kedjadian ini dari matjam pernikahan tjampoeran, itoe maka prof. Nederburgh me-

Studiebeurzen B pada beberapa tahoen

boecat moerid moerid jang masoek

f5.000.—

Pesanlah

perhatian pada kemaoen sang isteri dan
anaknja.
Boeat menjegah keboesoekan, jang bisa

fihak pengadilan diberi hak sebagai orang
Europa.

Besar”

1 LOT

Ini kali besar sekali harapan jang djoega prijs lebih besar, bisa diperoleh dengan perantaraan
kita, boekti liat jang soedah-soedah paling banjak pembeli dari kita jang beroleh prijs, dan
menjebabkan perhatian publiek lebih besar pada kita, dari antero INDO NESIA. sampai di
MELAKA dan INDO CHINA kita beroleh pesanan. Rahasia dari jang beroleh prijs dipegang
tegoeh, soepaja djangan menjoesahkannja, dari ganggoean....”. tetamoe ocang en wakil pers.
Kalau ingin menoeroet djedjaknja toean-toean jang telah beroentoeng itoe. maarr..........
silakan dengan selekas-lekasnja mengatoerkan pesenan, soepaja djangan kehabisan. Bereboet
orang membelinja, sebab makloemlah tahoen 1930 ini sangat soesah, tidak ada harapan lain
boeat djadi kaja, selain membeli lot dari kita.

terdiri dari

jang nikah
Europa, dari

f2.000.000.—

f10.000.—

orang Timoer bisa menggoenakan haknja
boeat ini menikahkan, anak-anak didalam

orang-orang
Boemipoetra
dengan anak perempoean

oentoek pembeli:

jang gentleman
sedjoemlah
f1.000.000.—
jang dibagi
f 150.000.—f 100.000.— f 75.000.— f 50.000.-— f 25.000,—
f10.000,— f5,000.— f1.000.— enz. enz. sampai f 25.—

ialah sesoedah
dapat dikoempoelkan dari 31 December 1929 lagisekali dengan
satoe kapitaal, dengan kapitaal ini didi- sangat
memperingati
pada
publiek oesia jang masih moeda dan tidak taroeh
rikan satoe studiefonds baroe. Dari fonds

f11.35.-

Pengharapan besar bagi toean, djika toean memesan lot pada kita, sebab
loterij jang laloe kita djoeal 997 diantaranja 50 loten jang dapat prijs dari

Apabila satoe isteri Europa dapat anak
perempoean,

lekas, tjoema dengan mengirimkan:

»Bataviaasch - Kinderziekenhuis”

nja baik mempoenjai
isteri perempoean
Europa dan sebab ini akan pegang betoel
perempoean lain, jang djoega ada

dengan

»Loterij

ipar, jang tidak mendapat didikan

padanja, ia berikan:

peroleh

Postwissel

Europa dan poengoet ia sebagai bahagian
warisan.
|
Oemoemnja orang Timoer ada merdeheka boeat mangambil lebih dari seorang
isteri dan didalam hal itoe tempo-tempo
boleh djadi berdaja boeat toekar bini lain.
Sedang ia boleh djadi menganggap diri-

—0—

bisa

Gta da dn & 000000000000
00 000000000000

Sedari

ansoeran dengan sedap, kembali isterinja, bertentangan dengan
mereka tidak bajar sama maoenja jang perempoean, sesoedah ber-

o

Verslag Mangkoenegorosche
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Menoenggoe pesenan dengan hormat,

Sekarang
baharoelah Roestam bersenang hati
sedikit, karena telah poeas berpantoen dan bersjair
dalam soerat itoe.
Baiklah kita tinggalkan Roestam di Bengkoelen,
marilah kita perhatikan keadain Sitti Anizar jang
tinggal di Pajakoemboeh.
Setelah kereta jang ditompangi Roestam berangkat meninggalkan station Pajakoemboeh dan wadjah
kekasihnja tiada kelihatan lagi olehnja, berdjalanlah ia poelang keroemah tangganja.
Sampai diroemah ia doedoeklah bermenoeng. ta'
lain ingatannja melainkan kepada Roestam sadja,
karena wadjah Roestam selaloe tergambar diroe-

ketjintaan toean kepadakoe
panja akan mempersatoekan
»Boekanlah adinda jang
adikmoe
jang
tiada

o
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Ramai pasarnja Pajakoemboeh,
Poetjoek sembiloe, kekanda ladoengkan,
Adinda djaoeh kakanda poen djaoeh,
Kalau rindoe sama tanggoengkan.

Adoeh adinda oesoel bersipat,
Barang bertemoe, sjoekoer didapat,
Soenggoehpoen kita berlain tempat,
Adinda tergambar dalam ma'ripat.

Telang
Ambilah
Datang
diseboet

Adoeh adinda
Soekar ditjari,
Menanggoeng
Tiada tertahan

emas pendajoeng perak,
sampan dilajarkan,
rindoe dibawa gelak,
nama ditidoerkan.

koentoem delima,
barang seksama,
rindoe boeloe dan
bertjerai lama.

Pajakoemboeh Kota na Gedang,
Berkelok djalan kemoeara,
Pandai? memegang sajang,
Soepaja djangan patah ditengah.

Adoeh adinda Sitti pilihan,
Rindoe dan tjinta boekan oelahan,
Air ditelan tertahan?,

Pasar Djohor dengan Palembang,
Dikiri djalan hendak ke Djati,
Enam dilihat, toedjoeh ditimbang,
Adinda seorang tempat hati,

Kepada Toehan,
Siang dan malam
Petang dan pagi,
Soepaja kasih dia

Diharap adinda perhatikan boenji pantoen,
Kakanda, jang tiada bertempat sadjanja.
Ini, dan soedi poelakah adinda membatja.

Sehingga itoe madah dan pesan,
Biar sedikit djangan membosan,
Kepada adinda djadi oetoesan,
Peloek dan tjioem achir toelisan.

Adoeh adinda Adoehlah goesti,
Haroem manis mertjoen hati,

Tangan penat djarilah ngiloe,
Pena berdiri dalam djari,
Sehingga inilah dahoeloe,
Balasan soerat kakanda nanti.

Sjair jang kakanda karangkan ini.

akanda

Kam

bertjinta

lain haram

sampaikan

kakanda

mati,

ingati.

roma,

Diharap do'akan kepada Toehan.

hendak do'akan,
tolong pintakan,
adinda seroekan,
sampaikan.

Adoeh adinda Adoehlah sajang.
Diroeangan mata malam dan siang,
Njata tergambar, tampak terbajang,

Arwah kakanda rasa melajang.

Selesai soedah ia mengarang soerat itoe, laloe
dilipatinja, dimasoekkannja kedalam boengkoesan-

nja, ditoelisnja alamatnja, dikirimnja kepost.

Perkataan

tetapi

tatahoe

diseboetkannja

nja.

jang lebih dahoeloe meninggalkan

itoe dikatakan Anizar dalam hatinja,

roepanja

itoe

ia lagi, bahwa apa jang

keloear

djoega

dari moeloet-

— Saja
pergi boekan hendak meningaalkan
adinda, tetapi mendapatkan kau.
wi
-Saja terpaksa, karena besluit saja telah datang,”
— berboenji dalam telinga anak gadis itoe
angan matanja.
Tiada lama kemoedian, masoeklah ia kebiliknja, perkataan kekasihnja, waktoe mareka itoe bertjakap? kemarin diatas bangkoe dibawah batang bamembaringkan dirinja.
Sehari-harian itoe, tiadalah ia keloear, malam ringin ditempat Permandian.
Aa
— yee ertinja pefagan aa
— tanja Sitti
poen ta' ada ia.
zar — ja pergi
ke
oelen
ri
Setelah pintoe kamar itoe dikoentjikannja, dikeang 83
loearkannja
medalion jang diberikan kekasihnja sedjaoeh itoe, — Tetapi ia bara ta
itoe, ditjioemnja, kemoedian dibaringkannja dirinja
Nababan
s Data dengan mediatas tempat tidoer dan dipermain
mainkannja
medalion itoe, dipasangkannja pada lehernja jang
djendjang itoe, dan berkatalah ia dengan seorang tiada mendengar soearakoe” lagi, sebab tocan telah
dirinja:

»Roestam.”

tetapi kakanda
saja”.

tiadalah
ro kita.
Tap
koerang tjinta, boekan
menjajangi
kakanda,

»Bilakah masanja lagi akoe akan dapat memandang wadjahnja?!
vla telah
pergi ke Bengkoelen negeri jang sedjaoeh itoe. saja ditinggalkannja seorang diri.
»Adoehai, kakanda Roestam, sampai hati roepanja toean meninggalkan saja dalam rindoe dendam jang berat ini.
»Loepakah kakanda akan pertemoean dan perdjandjian kita ditempat Pemandian tempo hari?

"Kasih sajang
amat besar
koe
kepada tocan, tetapi

djaoeh,

tentoelah

seroepa

dari mata, lenjap dari hati. Hal jang
ini telah beratoes-ratoes kali koglihat dis

doenia

toean

akan

loepa

kepadakoe.

ini

»Akan tetapi adinda tiada meloepakan kakanda.
y

biarpoem kakanda

dah

katakan,

ta meingati saja.

bahwa

sepenoeh-penoehnja

kakanda

Adinda

koetjintai dengan

tjinta, badan dirikoe

dah koeserahkan kepada kakanda, biar

poen s0e-

apd poen

(Akan disamboeng.)

