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GemeenteraInlandsche
den di Tapanoeli.
Tentang

Bindjei.

—

Bangkattanweg

kedoedoekan Inlandsche

Ge-

Tetapi meski

begitoe, beloemlah

betoel, karena tadinja mereka itoe dipilih
boeat kepala koeriah atau kepala kampbeng
pilih, mereka berlakoe dalam pemerintah
bersifat autocratisch, sedang tjara Cemeenteraad ini ada bersifat democratisch
noedjoe parlementair,

me-

“dan” mengatoer
sendiri. Tidaklah dimestikan

correspondent kita.
Setelah membitjarakan hal-hal jang lain itoe — menanggoeng
berhoebceng dengan peratoeran-peratoeran dalam Ini. Gemeenteraad itoe, corsoesoenan

itoe jang

critiek

menoelis

boenjinja kita rakamkan diba-

wah ini:

Disebabkan Voorzitter Inl: Gemeenteraad,

dan

Kepala Koerianja

Kepala2 Kampoengnja, maka

ledennja
itoe

membantah (mendebat) dalam Vergadering itoe?
Kalau begitoe

:

tertjoerah dari pi-

hak atas. Karena itoelah tibanja peratoe-

itoe soepaja terdapat Inl.

Ge-

badan-badan perwakilan jang sedjati dari
raiat, maka pada Gemeenteraad Boemi-

poctera itoe di Tapanoeli, hendaklah ditjara pemilihan

itoe menoeroet

Koeria beginsel dari Inl. Gemeenteraad itoe
sadja maksoed Kepala-Kepala
itoe kepada ra'iatnja, bila mendjalankan ngan soenggoeh-soenggoeh.
peratoeran baroe.

Boleh

Diatas ditanjakan, apakah tidak takoet
kepala-kepala kampoeng itoe mendebat
perkataan kepala Koerianja? Pertanjaan
ini, meskipoen beroepa soeatoe pertanjaan,
tetapi sesoenggoehnja, pertanjaan itoelah
djoega jang memberi djawabannja. Artinja
boleh kita pestikan, bahwa kepala-kepala
kampoeng itoe sangat berat lidahnja boeat
bertentangan dengan kepala Koerianja.

Tahoen

ke

I.

Sekian Oetoesan.

$

Kita haroes njatakan: ,,Kalau mereka
inboorling“ alias ,,inlander" memang be-

Soeara Ramui.

loem matang, dengan lagoe demikian.

Tapi kalau mereka satoe Indonesier

ditambah poela

dengan

ADI

Nasionalis,

tjari tilem empok—ta' tahoelah
mana orang maoce pergi! .

NEGORO.
pakai Advocaat .....
»Joecha Nationalist”.

kita, ke:

En perkara ,,bngkosnginep" kalau dari
Mij. S. T, apakah memang soedah diretapkan (dipoetoeskan) mesti nginep di HoM3.
an termpatnja,
a
membakaPP moesoeh
dan tel des Indes itoe!
Kalau ongkos sendiri masa modoh !....
Tapi djangan loepa, toean Abdullah
Ahnaf bin Oais
Loebis ke Java 'diongkosi
oleh Opium
(Pembela Islam).

Toedoeh-toedoehan kepada toean" Djamaloeddin alias Adi Negoro, sekarang
Hoofdredacteur Pewarta
Deli, bahwa ianja
pengchianat kepada persatoean bangsa,
sebab ia kandoeng tjita-tjita (ideaal)
jang hendak membantras benteng Minangkabausche dan Javaansche intellectueelenblok, njata roepanja ta' dapat dipertahankannja

lagi.

Oostkust. En kalau kedoea-doea badan
Terboekti, Lemari. dimana ia moelai
mereka soedah mendjadi wakil raiat, itoe (Sj. Tapanoeli dan O.R.B.L.D.M.) berdjedjakkan kalamnja di Pewarta Deli,
tjoema mereka beloem faham akan me- jang ngongkosin, tentoe baik di Hotel des ia perloe pakai advocaat ,,Joecha Natiomerintah dalam golongannja masing- Indes, sebab satoe direktoer satoe My, nalist“ oentoek pembela dirinja.
masing. Wakil-wakil kita dikampoeng enggak pantas, kalau di.........
Tetapi pembelaan jang dimadjoekan oleh
Lantam—Deli.
kampoeng
itoe, sebenarnja. memberi
advocaatnja,
njatalah ,niet ontvank—0—
perasaanlama
Tetapi kita
lijk te verklaren", artinja sama sekali
Sama-sama spelers Internationaal.
mesti memasoekkan perasatidak dapat diterima (oleh akal) akan keanbaroe sekarang.
beraniannja.
|
Hampir terdjadi bahaja darah.
Doeloe, sebeloem orang Belanda daApa jang ditoedoehkan, tidak diberi
tang, ada perbedaan Radja dengan
Didalam
pertandingan
Inter.
dengan
D.
djawaban
dengan dfitoe (tepat). oleh adKeradjaan.
S.
V.
pada
hari
Sabtoe
kemarin
doeloe,
vocaatnja.
Tentang mereka dibawah pengaroeh
Kita merasa sajang dan amat menjesal
pembesar-pembesar, sebenarnja boleh satoe speler dari Inter. soedah berlakoe
kita oesahakan merobahnja. Pengaroeh koerang pantas terhadap kepadaia poenja sekali, apakah sebabnja dalam perkara
begitoe sadja toean Djamaloeddin mesti
seroepa itoe, dikota-kota, besar, tentoe kaptain main, jaitoe t. Hamid.
Meskipoen
dalam
perkara.apa
djoea,
soedah
perloe minta pertolongan seorang
mesti ada djoega.
advocaat
boeat pembela? Apakah peladjadidalam
pertandingan
kaptain
haroes
berKita mesti oesahakan merobahnjn, dan

Trintah.

Sebab

|

Regie Bond Loear Djawa Madoera tjabang

Gemeenteraad itoe” jang mendjadi
tjabang
dari toedjocan deacntralisatiestelsel, adalah satoe peroebahan
besar
bagi raiat, soepaja raiat toeroet mengatoer dirinja sendiri dan toeroet meme-

laloe lakoekan

harapan,

ada

6. tidak
kawan.

sadja

tidakkah meenteraad jang sedjati, soepaja diperoleh

Kampoeng

takoet Kepala-Kepala

tangan,

atas ran

Gemeenteraad

Inl.

anggota

boeat terima apajang

&

Lean
pendoedoek

Voorburgwal — Amgterdam.

RI

boe dari pada enam
Dengan salah
alorang jang boperkara, dapat kita
doh:
1. pertjaja kepadikebarang orang,
a omong jang (Mak perloe,
3, marah dengagPtidak. bersebab,
4. memboeka #@ffasianja kepada sebarang orang,"

ter-

bila soedah

jang tjara peratoerannja,

marin, kita moeat satoe perkabaran dari berpikir

kita
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Disini pendoedoek diberi berhak toeroet
dalam
di - Tapiannaoeli,
meenteraad
ke.pemerintahan, diberi berhak
Deli
mengatoer
Sinar
dari
rubriek Sumatra"

respondent
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Selasa
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de-

djadi barangkali, boeat pertama

kali ini, sebab pendoedoekpoen masih beloem mengenal akan kepentingannja sendiri, beloem seberapa jang tahoe akan
kewadjibannja pada Gemeente, maka oleh
pemerintah atoer sadja dahoeloe seperti

lakoe sebagai pemimpin
pertandingan,
kalau ada speler jang makan bola patoet

pemerintah tentoe akan beroesaha, tetapi

teroetama, kita mesti merobah keadaan
kita sendiri.

keadaan sekarang.
Tetapi menoeroet perasaan kita, walau-

diberi ingat.
Tetapi dikalangan club Inter. perintah
kaptain, tiada diatjoehkan oleh seorang

ran jang 7 tahoen di Stovia dan 4 tahoen

di Eropah itoe, beloem tjoekoep menghasilkan sjarat2 oentoek membela dirinja
dalam serang-serangan jang sematjam ini.

poen pendoedoek jang haroes mendjadi
Disini toean Mangaradja Soangkoepon
pemilih itoe beloem ambil keperloean de- soedah berdjandji akan beroesaha mentja-' dari speler jang main, menjebabkan terdjaLebih dahoeloe advocaatnja .,Joecha Nangan itoe, patoet djoega pemerintah sen- hari peroebaliannja. Baiklah moedah moe- di
tionalist“
memadjoekan pembelaan jang
pertengkaran
ditengah
tanah
lapang.
Kita kenal adat kebiasaan di Tapanoeli diri mengatoer itoe lebih dahoeloe, soe- dahan berhasil apa jang didjandjikan
beroepa
penjesalan,
boenjinja kita-salin
Pertengkaran
ditengah
tanah
lapang
antara kepala-kepala kampoeng dengan paja lid-lid Gemeenteraad
itoe djangan oleh beliau itoe.
dari
Pewarta
Deli,
demikian:
itoe,
boekan
habis
disitoe
sadja,
malakepala Koeria dan antara kepala-kepala terdiri dari kepala-kepala kampoeng jang
han orang dengar speler itoe, menjoeroeh
Sekali lintas apabila dibatja beritakoeria dengan Demang atau dengan dibawah kepala-kepala koeriah itoe sadja
adiknja
mengambil rentjong Atjeh, jang
berita
itoe, ta' dapat tidak toean Adi
Controleur. Disana banjak sifat segan pengaroehnja.
.
dia simpan dibawah tilamnja diroemah.—
njata
berdosa
besar, tapi bagi kita, ada
menjegani, banjak keadaan jang ditakoeti
Dengan setjara jang ada sekarang, meSesoedah habis inain, diantara gelap
lebih baik sesoeatoe soal jang sangat
berdjalan dibelakang lajar.
rasalah kita akan soesah sekali tertjapainja
dengan
terang,
speler
Tajap,
mendatangi
penting mengenai badan kebangsaan,
Karena itoe tjara soesoenan Inl. Ge- kemadjoean Inl. Gemeenteraden itoe di
roemah t.Hamid dengan dia poenja renvInboorling”— memang beloem
dipikirkan lebih djaoeh dan dalam.
meenteraad sekarang, kita berani pestikan, Tapanoeli.
tjong Atjeh.—
inatang!
beloemlah berdjalan sebagai jang dimakSebab menoeroet keadaan sekarang, apa
Dengan perkataan, maoe bitjara dengan
Memang toean Adi mengandoeng ideaal
soed bermoela (beginsel dari Inl. Gemeen- jang baik pada pendapat kepala koeriah
Kepergian toean Abdoellah Loe- Hamid, Tajap berdiri dimoeka pintoe,
jang
bakal menimboelkan dosa besar
teraad) oleh Regeering.
bis
ke
Djawa
Barat
dan
menginap
di
jang djadi voorzitter itoe, mesti baik sasedang doea orang kawannja berdiri
Dalam pasal 2 dari Ordonnantie Inl. dja diterima oleh ledennja jang terdiri dari »Hotel des Indes“ di Betawi kepoe- dimoeka roemah.- Beroentoeng benar t. baginja terhadap bangsanja. Adi Negoro,
Gemeenteraad di Tapaiannaoeli, tentang semoeanja kepala kampoeng.
njaan orang Ernpah“, soedah menggem- Hamid jang dipanggil tidak keloear dari jang tadinja diharapkan sebagai seorang
itoe kita batja demiki-

Pertja Timoer.

a. Kepala gemeente dan pendjabat
pangkat adat jang tinggi jang lain dalam
gemeente,

jang

menoeroet

orang

tampa

ditempat itoe kebilangan mendjadi lid:
b. lid-lid jang dipilih, jaitoe dalam gejang menjaniakan kehendaknja
meente,
soepaja orang lain dari pada jang diseboet padanja didjadikan djoega lid madje-

toe,

lis

atau djika hal itoe dipandang

daerah

pemerintahan

patoet oleh kepala
nin, plv. hoofdredacteur Oetoesan Sudan dibenarkan oleh gemeente.
Dari kedoea ajat terseboet diatas, nja- matra. madjoekan pengharapannja kepatalah lid-lid Ini. Gemeenteraad itoe dipi- pada toean M. Soangkoepon, demikian.
lih dari pada orang jang dipandang lajak
boeat mewakili orang dimasing-masing
Gemeente itoe. Tidaklah terseboet, bahwa

tidak
Kita dari Oetoesan Sumatra
tahoe siapa jang bajar ongkosnja toean

Abdullah Loebis soepaja bisa ,,ngerem"

dihotel ,,Des Indes“ apakah maskapai
sementara
maar
apakah ia sendiri,
Enropa
dihotel
ngerem“
“dari ,,dojan
hotel
jang mahal-mahal sedangkan
bangsa sendiri maoepoen hotel bangsa
ternjatalah
Tionghoa tidak koerang,
...
matang.
beloem
bahwa inlander
ber- malam itoe, mentjari Tajap keroemahnja,
dapat
beloem
inlander
Selama
hemat dan selamanja inlander beloem beroentoenglah Tajap tidak ada.

Hendaknja, djika akan mengadakan
raad-raad djoega, djangan seperti sekarang, tetapi
sesoenggoehnja terdiri
dari wakil raiat.

kepala-kepala kampoeng sadja jang mesti
mendjadi lidnja dan Kepala Koeriah jang
Toean Mangaradja Soangkoepon memmesti mendjadi wgorzitternja.
Dalam ajat kedoea terang diseboetkan, beri keterangan atas pengharapan itoe
pada jang dengan
djoega di-

sadja jang pegang pang-

kat “adat tinggij. bolen mendjaci anggota
Ini. Gemeenteraad itoe.
Lebih terang hal ini dapat dibatja dalam
:pasal 4 dari Ordonnantie Inl. Gemeenteyaad

1.

Tapanoeli

itoe, demikian:

—

..—

l
Lid2 j. terseboet nada pasa
2 ajat

pertama

hoeroef

b. dipilih oleh pendoe-

doek, j. kebilangan akan itoe, menoeroet
atoeran jang terseboet dari ajat berikoet.
Pendoedoek mana jang masoek bilangan
ternjata oleh kepoetoesan seboeah
itoe

persidangan orang2, jang sehingga waktoe persidangan itoe berhak: bertjampoer
dalam perkara gemeente enz.
Sekarang
dian

-Inl:

bagaimanakah soedah kedjaGemeenteraad

itoe di

tahoe menghargakan

Tapa-

noeli? Adakah anggota dari Gemeenteraad toe dipilih oleh pendoedoek ?
Sebenarnja tidak. Lid-lid Gemeenteraad
itoe" hanja ditetapkan sadja oh kepala

pemerintah daerah.

Boleh djadi pemerintah soedah memandang sadja, bahwa anggota-anggota itoe
telah dipilih oleh pendoedoek, karena
seperti kata toean Mangaradja Soangkoepon dalam membitjarakan peroebahan
Boedi Oetomo
“baroe— ini: digedoeng
Medan, semoea kepala itoe memang
.

tadinja soedah dipilih oleh pendoedoek

kalau
Sekarang
kepalanja.
mendjadi
mendjadi
pemerintah
oleh
diangkat sadja
lid 'Gemeenteraad, terpandang
djoega

kepala

Anak

Negeri. Sesoenggoehnja

000000000000000

Weefit

Tyre

2.

bangsanja,

,.

(Dioedjoeng

Co.

Hakkastr.)

DAN

Telefoon No. 1525.

Soedah Diperbaiki

Band Boeroek
toean

merasa

senang

Djangan

berikan

oentoek

Bawalah

pada kita, dimana

Memperbaiki
Itoelah

Band boeroek
5

Selamanja

dengan

REPARATIE

toean poenja band?

memperbaiki

pada

kita kerdjakan

toeroet peratoeran

jang tiada

mengerti.
Europa.

dan Memperbaroei
Specialiteit

kita

t.

Oesman

president

Kita.

bisa bikin baroe.

kita poenja kerdja atas djaminan
Tanjalah keterangan !!

00000000000000000

O—

Menteri Opiumregie jang berdjasa.

rara

Shangahistraat 21

Apa

Kesoedahannja,

900002000000000

Rerubbering

ME

ia te-

dari Inter. mendamaikan perkara itoe,
tap inlander beloem matang...
—,direcbaroelah kedoeanja bersimaaf-maafan.
n
perkataa
Pengaroehnja
Tetapi perkara jang soedah ditangan
toerrr... !
|:
politie, kabarnja tidak bisa ditjaboet lagi.

anak negeri, oempama di Lampoeng dan
Tapanoeli, sebenarnja terdiri dari kepala

00000000000

Artinja boekan

mengatakan:

Tentang Gemeenteraad-gemeenteraad

pilih.

0000000000000

bahwa orang jang lain dari
terseboet dalam ajat a boleh

oleh kita.

0000000000

nationalist

bangsa,

jang

sebab

perboeatannja,

pakai

menjokong

persatoean

melihat dari

pada zabir

tetapi

nationalistisch

roepanja

ia tjoema

itoe djadi- topeng

sadja, sedang ia adalkandoeng idedaal
jang sangat djahat terhadap persatoean
bangsanja.

Apakah ini, pada pendapat ,,Joecha
Nationalist," boekan soeatoe soal jang penting mengenai badan kebangsaan ?
Seorang jang tadinja telah diharap boeat
menjokong ,,nationale ideaal,“ tiba2 terjap, datang menangkap t. Hamid dan njata ada Landoengideaal boesoek kepada
menjabari seperti dia orang tahoe bahwa kebangsaan, maka orang seperti itoe wadjib
dari Tajap jang memegang rentjong tidak diawasi betoel2. Djangan sekali hendakakan datang menjerang Hamid. Perkara nja bersinggoeng dengan ianja, sebab seorang seperti itoe, jang soeka bertopengitoe, Tajap poelang dengan gerantang
kan
nationalis, padahal roh dan kebatikelingnja, sedang familie-familie Hamid
nannja
moesoeh nasionalist ada sangat
tidak bersenang hati atas kelakoean Tajap,
soesah
didjaga.
Lebih moedah mendjaga
dan merapotkan sama politie.
seriboe
orang
moesoeh
jang melawan deKarena kesabaran tidak simpai pada
ngan
terang2
dari
pada
seorang moesoeh
watasnja, familie Hamid pergi lagi pada

Abdul
2»

O regn

00000000004

dari pada:

""AIantue,

Sjah

VK

Alam

(Salim samp
0 eng

mesdjid.
Seorang pembatja Sinar Deli, menoelis:

Engkoe Abdul Sjah Alam (Salim) Menteri Opiumregie Kp. Mesdjid 'Kwaloeh
telah mendapat Souvenir dari anak negeri
sebocah tongkat, seboeah tempat rokok,
dan Karangan
boenga, sebagai
tanda

jang beroepa seperti seorang kawan.

Kemoedian

advocaat toean Adi'mene-

roeskan:

Tidak ada baiknja, malahan semata2
djahatnja - sadja jang ada, djika 'sesoeatoe
masaalah jang akan merendahkan martabat bangsa sendiri, sebe-

loem
borkan,

diselidiki lantas digembar-gemkarena

soeatoe

pepatah

Alam

Minangkabau kita- djangan loepakan,
jaitoe : menepoek air didoelang, moeka Ondiri djoega jang akan basah."
Soerat-soerat "Kava" jang telah riboet
pasal toean Djamal Oedm, tidak perloe
memboeat penjelidikan. Soeratny, kepada
“EP
Parada Harahap itoe, tjoekoep ajadi

soal

bozkti,

hitam

diatas

poetih“,

bahwa

pembalas djasanja mengadakan tanah la- Adi Negoro roepanja ada kandoeng
pang voetbal, nasihat-nasihat menanam tjita-tjita jang djahat kepada persatoean
padi dan mendjaga ganggoean tikoes dan bangsa Minangkabau dan Javaansche
intellectueelenblak.
pianggang.
Biar bagaimana toean Adi dengan segaSelain dari dienstnja sendiri njata beliau
la
advocaat-advocaatnja maoe bela ianja,
memerloekan
poela akan pergaoelannja

setjara modern dan perkataannja jang lemah lemboet itoe mengandoeng adat dan
sopan jang menjebabkan kasih pendoedoek kepadanja hingga mena'loekkan hati

pendoedoek
karena itoe
tiemerlang

biar betapa ia
pandainja memoetarmoetar lidahnja dan menelant
£

loengkoepkan perkataannja, watAa
tidak berharga. Sebab orang jang poenja
Boemj»oetera Koealoeh. Oleh pikiran waras, dapat menimbang, bahwa
Sissy -r Deli jang bertjahaja tjita-tjita sedjati jang terkandoeng dalam
roh kebatinan seseorang itoe, lebih djelas
ir Sa wakil kami mengoetjapdapat
digambarkan dengan toelisan dari
rima kasih pada pembesar-

kan banjak
O.R. z
menempatkan

s
“8-—

terdiri

0000000000

Madjelis

(ID).

itoe

Sekarang kita bertanja, adakah harapan parkan setengah pers kita di Djawa dan pintoe moeka, tetapi keloear dari pintoe
Palembang—kenapa tocan Abdoellah belakang teroes menjoesoer samping roekeadaan ini akan beroebah?
Kita djawab sadja, tentoe ada. Peroe- Loebis tidak pilih Hotel bangsanja? mah.Dengan soeara keras t. Hamid mengebahan itoe mesti akan datang, karena Katanja.
Dalam perkara ,n gine p,“ kita ta'per- djoeti Tajap jang berdiri dengan rentjong
dalam maksoed-maksoed bermoela djoega
loe tjampoer, sebab seseorang merdeka Atjehnja, entah karena lebih doeloe Haboekanlah seperti keadaan sekarang. Tjoedimana tilam empoek mid menggertak Tajap soedah kehilangan
ma halitoe bergantoeng dengan kemaoean boeat pilih
dan
tjoekoep
djongos
boeat bikinmina akal, diangkatnja rentjongnja dan menenraiat.
bobok...
tang pada Hamid.
Baroe ini sewaktoe lezingnja toean
Tapi, apa jn. dikatakan oleh ColleHamid dengan tidak kehilangan akal
Mangaradja Soangkoepon, lid Volksraad
me- diangkatnja pot boenga mempertahankan
ga Oetoesan Sumatra adalah
jang mempeladjari tentang soal-soal penarik hati kita, kira-kira begini:
dirinja, dengan begitoe kawan-kawan Taroebahan bestuur di Sumatra, toean D ja-

@esdjid.

beliau di

Kam-

pada dengan perkataan bermoeka-moeka.
Waktoe toean Djamaloedin menjatakan
tjita2 itoe kepada Parada Harahap, tentoe

4! dah-moedahan lamalah lagi beliau
"Sempat disana. Kami pandang beliau ia tengahdidalam hati jang tenang. Jaug
c ttae boleh mendjadi tjontoh kepada pega- lebih doeloe disaring dari tjita2 jang ter:
kandoeng dalam @ebatirtannja.
wai-pegawai Gouvernement lainnja.

igo

anggota

madjelis

an:

|

Sekarang toean Djamaloedin alias Adi
Negoro hendak membersihkan diri. Boleh
djadi pada lahirnjaiabisa bersih pada pemandangan orang2 jang moedah dipengaroehi lidah jang ta'bertoelang, moedah
diperkoetak-katikkan. Tetapi bagi orang
jang mempoenjai Zelfbewust, jang menaroeh

pikiran dan

pendirian

tetap, tidaklah ia

akan

sendiri

jang

pertjaja kepada

orang seroepa Adi Negoro itoe.

“ Tapi sebaliknja ia dapat ambil conclusie, pekerdjaan lahir dari Adi Negoro,
mana memberi -manafaat akan dipakainja,
tetapi ia haroes berawas benar-benar,
kalau dalam kebaikan lahir itoe nanti
lantas terselip sneatoe ratjoen jang berbisa jang meroesakkan nationale ideaal jang
bagoes.
,
|
Tentang Joecha Nationalist memadjoekan pleidooi dari tiga pasal jang kita
ambil keringkasannja:
Primo: Parada dan Adi tidakkan dapat meroeboehkan benteng Minangkabausche dan Javaangsche intellectueelenblok.
Secundo: Penygaroeh Adi Nogoro dalam sesoeatoe pergaoelan tidak ada.

.Tertio: Toean

Adi di Eropah

memperhoeboengkan

tidak

diri dengan

perge-

rakan-pergerakan dan tidak mempeladjari
tjara membantras sesoeatoe apapgen terhadap raiat kolonie.
Sekian Conclusie

pembelaan.

Kita boleh tambah conclusie pembelaan

itoe dengan:

Kwarto: Disebabkan Djamal Oedin
alias Adi Negoro tidak poenja kekoeatan
meroeboehkan benteng Minangkabausche
dan
Javaansche
intellectueelenblok,
Lantaran Adi Negoro tahoe tidak ada
pengaroehnja dalam sesoeatoe pergaoelan.

Karena

Adi

tidak peladjari tjara mem-

bantras sesoeatoe raiat kolonie, maka se-

karang Adi

Negoro alias Djamal

oendoerkan

dahoeloe

Oedin

tjita-tjitanja.

Tetapi sajang, mengapa tidak ditambah dengan Kwarto?
la

teroes

pakai

selimoet

nasionalis

sedang dalam roh kebatinannja orang se- |
moea soedah tahoe ada tetap kandoeng
ideaal

jang

hendak

meroeboehkan

benteng Minangkabausche
sche intelectueelenblok.
Artinja, bila sadja

hat,

bahwa ada

Djamal

Memang

Oedin

kekoeatan, ada

roeh ditangannja, maka
toe didjalankannja.

dak

dan Javaan-

orang

akan maoe

meli-

penga-

tiita-tjita itoe ten-

jang tjerdik

tentoe ti-

bekerdja jang

hasilnja

telah diketahoeinja akan tersia-sia.
Tetapi kalau pada satoe masa, ia rasa
tjita-tjitanja bisa berhasil, tentoe akan diteroeskannja.
Sebab itoe, baiklah
publiek berawas

benar-benar kepada orang
seperti

toean Djamal

jang berlakoe

Oedin

alias Adi

Negoro, sekarang hoofdredacteur Pewarta Deli di Medan.

JOECHA

Semangat

DJOROKNALIS.

permoefakatan

penghidoepan

anak

dalam

negeri.

Perloenja Provincie Soematera.
Pembitjaraan

dengan

toean

Soangkoepon.

—

Redacteur kita jang dalam perdjalanan
menoelis:
Dengan toean Mangaradja Soangkoe-

hadji.
Apakah kita sanggoep akan menoeroet Lagi satipiikedjadian dikapal
aliran zaman itoe, pertanjaan ini dapat!
Waktoe
I hadji ,,Onion“ hendak

didjawab dengan: dapat.

“

berlaboeh di Poeloe Roebiah,

ketahoean

mua mat mt ea

Bagaimana lekas naik dan toeroennja
loeas, ada seorang
'boji jang soedahtak
bermanga karet, demikian
djoega
kita njawa Ia
edapatan dibawah onggokan
eadaan negeri abg
peroleh, didalam pergaoelan kita, djadi tali temali ka ah itoe. Siapa Pena
—.mut
soeboer hidoep semangat jang bersifat poenja anak tidak dilandjoetkan pemerik"
(Oleh
Redacteu
r
,,Sinar Deli” jang dalam perdjalanan.)
sama-sama bekerdja, oentoek keperloean saan lagi. Entah poen karena iboenja tidak soeka akan anak, atau
barangkali
bersama.
Kedjadian ini beberapa tahoen jang laBeloem pernah didapati hikajat'di InDidalam pekerdjaan jang seroepa ini, anak itoe sesoedah lahir, tidak bernjawa loe, ketika bahaja
merah mengantjam ke- donesia, seperti hikajat Kaoem merah
,
haroes diperhatikan hal-hal jang berikoet: lagi, laloe disgeroekkannja majat itoe ke- doedoekan
Pemerintah.
jang mempoenjai propaganda jang loeas.
Kita haroes sanggoep akan memperhe- bawah onggokan tali itoe.
Di Kota Nopan, diadakan
pes- Dan, meski demikian, Tapanoeli tidak daMajat boji i#e laloe dikoeboerkan di ta. Pesta ini dikoendjoengi soeatoe
dakan antara keperloean diri sendjoega oleh pat dipikat.
diri, dengan: keperloean orang ba- Poeloe Roebiah.
Pembesar2, antaranja toeroet djoega berMenag
Jang mentjintai keamanan boleh berginjak.
koendjoeng Assistent Resident dari Kota
rang
Kita haroes sanggoep akan memperhati, sebab tidak satoe propaganda
Prijs f 25.000.-—
Nopan.
'
bedakan antara pertoekaran pikiran kita
Jang beroentoeng mendapat prijs f25.009 Pesta berdjalan sampai tengah malam. Keti- jang meroesakkan keamanan, jang lakoe
dengan orang lain dan diri orang itoe, dari lotery ,,Eyken-stichting No. 133414 ka pestaitoe sedang ramai, tiba-tiba ter- di Tapanoeli.
Tetapi, kita jang mentjintai kemadjoe
jalah t. Nio Tjeng
Hay firmaHay Gwan. djadi pergontjangan, karena datang telefoon
dan sebaliknja.
an
Apakah pengandjoer-pengandjoer kita Kong Sie di Krawang, lot ini ada dibeli- dari Veldpolitie Padang Sidempoean, me- amat berdoekatiita, sebab tidak satoe poela
sanggoep memperbedakan itoe? Perta- nja dari toean Go Hong Tie di Soerabaja. ngatakan:
Batang
Toroe
ada boehpropaganda kem adjoe anjang toemdidalam daerah itoe.
njaan ini dapat kita djawab dengan:
toesoeh.
sanggoep.
Anak Tapanoeli jang pergi merantau 10
Kalau bangsa kita, tiada mempoenjai
Assistent Resident P. Sidempoean jang tahoen jang laloe
,
sifat kesanggoepan jang demikian, tentoe
menerima kabar ini, laloe melompat keatas rang ia akan menddjika ia poelang sekaap
: baga
at
iman
tiada akan soeboer hidoepnja badan-bai a ketika
autonja. Auto didjalankan dengan keken- ditinggalkannja, demikian
djoe
dan permoefakatan dinegeri ini, jang telah
ga
didapatitjangan loear biasa.
nja sekarang.
hidoep semendjak zaman
poerbakala, INDONESIA.
Sesampai ke Batang Toroe, Assistent
sampai kepada zaman pemerintahan Be(Aneta-Radio).
Resident dari ketjemasan mendjadi
meBeberapa banjak anak Tapanoeli jang
landa.
Seorang Bropatf” menembak seorang
| ngoetjap, sebab boekan ada roesoeh, bengali, jang telah beberapa lama
nja
Oleh sebab itoe, tjoekoep alasan-alaBoemipoetera.
melainkan adaroesa.
merantau, sepoelangnja kekampoe
san kita akan mengadakan soeatue badan
Probolinggo, 2 Juni. Assistent wedono
Pendoedoek soeatoe Kampoeng di Ba- tjoba-tjoba hendak bergerak, berang, menDengan
pemerintahan disini jang teratoer, dimana di Banjoeanjar jang menghadiri pestajang tang Toroe telah berkoempoel ramai-rarakan itoe, patah ditengah.
doedoek wakil-wakil pendoedoek.
diadakan di. Kraksaan dekat Djatiroto oleh mai, tentoe ada djoega jang bersendjata,
Marhoem Soetan Casajangan, setelah
seorang patih nama Sleebas telah ditem- oentoek menangkap roesa, dan roesa itoe beberapa lamanja dinegeri
Kira-kira dengan alasau ini djoega se- bak kepalanja kemarin siang.
Belanda, setelah
telah dapat ditangkap.
beberapa lamanja poela bekerdja di Indokarang, telah dibitjarakan oentoek memt
Jang berbahaja dibawa kekliniek Djanesia, laloe poelang ke Tapanoeli.
13
bangoenkan Provincie di Soematera, de- tiroto.
Tidak lama poela sesoedah kedjadian bolga marhoem itoe pernah memb Di Singan mempoenjai raad jang akan mengaoeka
Asalnja bahaja itoe disangka karena pe- itoe, tersiarlah po@ia pekabaran didalam soeatoe kantoor daga
toer pemerintahan itoe.
ng, tetapi achirnja
lirikan mata jang dilakoekan -oleh Assis- Soerat-soerat kabar Belanda, bahwa di
malang.
Hanja sekarang jang mendjadi pertimtent wedono itoe terlaloe banjak kepada Tapanoeli telah berdiri satoe organisatie,
Beliau terpaksa kembali membseroeh
bangan:
manakah jang baik, apakah
seorang perempoean Europa jang hadir jang akan melawan pemerintah.
pada Gouvernement.
Soematera- itoe akan didjadikan sadja
disitoe,
perboeatan mana toean Sleebas
Toean Soetan Melajoe, setelah beberapa
satoe Provincie, atau tiga Provincie.
Gouverneur Generaal Jhr. de Graaf pamerasa diberi maloe.
lama
nja merantau ke Europa, mentjoba
da masa itoe batoe sadja memegang pePresident dari Factorij.
poela
Jang mendjadi alasan tentang pembabergerak di Tapanoel
Batavia, 31 Mei. Toean P. Lagaay Presi- merintahan di Indonesia. Radja ini me- beliau mentjoba memboeka i. Di ibolga
gian Soematera itoe mendjadi beberapa
dent dari Factorij, dengan permintaan moe- ngadakan perdjalanan ke Soematera, me- tetapi dagang ini boekan kantoor ang,
Provincie, jalah:
mendjadikan ia
lai ddo. 31 October berhenti dengan hormat. laloei Tapanoeli dan teroes ke Soematera kaja, tetapi menjebab
kan ia ...un. pajah.
Timoer.
1. Perbedaan keadaan soeatoe tempat Penggantinja benoemd toean B.F. HagenTersiarlah poela kabar, bahwa organi- Sekarang beliau ini, terpaksa bekerdja
zieker.
dengan tempat jang lain.
satie djahat bermaksoed akan melakoe- pada Dr. Rasjid di Padang Sidempoean.
Directeur dari Radio Holland.
2. Perbedaan dalam keadaan economie.
Toean B. Ananda seorang moeda, jang
Batavia, 31 Mei. Aneta mendapat kabar kan penjerangan kepada G.G.
Antara Palembang dengan Soematera Titelah
beberapa lamanja studie di Voor
Tentoe sadja, oleh Bestuur diadakan
Kuijck, jang selama
moer, amat djaoeh bedanja. Adalah keka- bahwatoean W.G.
Indie
,
telah beberapa lamanja poelang
pendjagaan jang loear biasa. Dimana-majaan Soematera Timoer tergenggam dida- ini djadi Administrateur. moelai'hari ini bek
Tep
ae
noe
na ada Spion, oetoek memasang telinga,
lam tangan kaoem kapitaal jang besar- noemd djadi directeur dari Nederl. Tele.
i
Voor
Indie
belia
u
belad
jar
Unibagai mana penjerangan akan dilakoekan,
besar atau dalam tangan bangsa asing. graaf Mij. Radio— Holland.
versi
teit
Rabi
ndra
nath
Tana
pendan
siapa
jang
toeroet
akan
melakoekan
Sekolah Thabib tinggi di Betawi.
Adalah kekajaan ditanah Palembang, terdidik jang terkenal itoe.
penjerangan.
Buitenzorg 30 Mei. Dengan besluitnja
genggam
didalam tangan anak negeri
Tatkala poelang ke Tapanoeli, toean B.
Sampailah G.G. ke Tapanoeli, disam- Ananda mentjoba membo
Menister v. Kolonien
diserahkan pada
sendiri.
eka satoe sek
3. Perbedaan keperloean kepentingan Gowverneur Generaal, akan membenoemd boet oleh Pembesar-Pembesar. Auto Ra- di Padang Lawas.
gn,
dan keperloean soeatoe daerah dengan djadi hoogleeraar dalam bahagian mengo- dja Moeda itoe amat Perlahan didjalanDidalam Pertjatoeran, dalam boelan
bati penjakit anak-anak pada Hoogeschool kan melaloei kampoeng-kampoeng.
daerah jang lain.
|
jang
laloe, toean Ananda menoelis: karena
Didjalankan
masoek
kekampoeng-kamv.
Geneeskunde
di
Betawi
toean
dr.
Aten
4. Kepentingan oeroesan pekerdjaan.
poeng, dipasang gaba-gaba jang dihiasi sekolah saja, tidak tjoekoep mendapat toenBekkel Huinink.
dengan boenga-boengaan, dan dengan loe- djangan dari Radja-Radja,
Mengepalai
Pestkestrijding.
AmbtenaarInilah jang haroes diperhatikari, didalam
Ambtenaar, dan saudagar-saudagar, sekolah
Buitenzorg,. 30 Mei. Diserahkan oen- kisan perkataan: HORAS.
pertimbangan: apakah Soematera didjadijang baroe saja boekaitoe, terpaksa saja...
toek mengepalai pekerdjaan Pestbestrijkan satoe Provincie sadja, atau tiga.
Sesampai ke Sibolga, betoel sekaji, O.G.
ding dari dienst Valksgezondheid toean telah diserang“ oleh beberapa banjak ... toetoep.
Didalam perdjalanan jang sekarang se- G. M. Versteeg sekarang wd. Gouver- pengadoean dari raiat.
Pada
dang dilakoekan di Tapanoeli dan Soema- nements-hoofdarts.
Hatopan Kristen Batak dan Serikat Islam, Tapanoe tahoen 1927, saja pernah datang ke
Karena

karena

pergaoelan

kita

jang

djaran-peladjaran

jang

'Chabar Kawat.

tera Barat, teroetama akan dikoempoelkan

pikiran-pikiran
kemoeka,

bangan.

anak

oentoek

negeri

jang ter- NEGERI BELANDA.

mengambil

pertim-

Pertimbangan pertimbangan ini, akan
dibawa kedalam permoefakatan Nationale
fractie kita didalam Volksraad. Fractie ini
kelak akan mengambil soeatoe kepoetoesan, dan kepoetoesan itoe akan dibawa
kedalam Volksraad.

Aneta Radio.
Tegen 'den zendijdverdeeling.

Den Haas. 30 Mei. Dalam semoea negeri A.V.R.O. telah memboeat pretestver-

Padi...

'

:

ak

£

li, oentoek tjobatjoba melihat keadaan, apakah disana
dapat dilakoekan

barang sesoeatoe goena anak negeri.

Bagaimana tjepatnja saja datang dari
kapal, demikian poela tjepatnja saja disoeroeh poelang, dan diantar oleh Politie.

Tatkala
peroesoehan
itoe djoega,
gadering, diantara orang2 jang diprotest
Siapakah jang mesti kita salahkan? .
pada minister Reijner, adalah delapan Aneta berbitjara dengan toean Moelia,
Kita tidak oesah menjalahkan siapa
orang dari hoofdbestuur dari Vereeniging lid Volksraad dari Tapanoeli.
djoega. Tetapi djika
Tapanoeli tinggal
»Bagaimanakah
pergerakan
Tapanoeli” —tanja Aneta.

Protestansch Nederland.—

—O—

pon, kita beroleh banjak kesempatan berbitjara, tentang pembangoenan Provin-

menjatakan kechawatirannja, djika tanah
amat royaal diberikan kepada kaoem kapitaal, 10 tahoen lagi, tidak akan tjoekoep lagi tanah oentoek tempat menanam

Pasar'- Amsterdam

merah di

peloek

tangan,

lama-lama

gewest

itoe

Orang hadji dilarikan djin.
»Djangan chawatir !-—djawab lid Volks- akan hilang.
Amsterdam 30 Mei Keadaan pasar seDjika Provincie Soematera kelak berdiri,
1 K. M. ketengah njap dan soenji.
raad itoe—,,Di Tapanoeli tidak akan tercie Soematera.
dan
terbagi 3 Provincie, Tapanoeli tentoe
laoet.
djadi peroesoehan soeatoe
apa,
sebab
Lid Volksraad ini menjatakan kepada
akan
ditempelkan ke Soematera Oetara
Journalist meninggal doenia.
Kepada kita dikabarkan, bahwa seorang
»djinak”. kita, apa jang didapatinja didalam per- hadji berasal dari Pargaroetan Tapanoeli Groningen. Toean A.V.Wijnberg, hoofd- pendoedoek Tapanoeli......
atau ke Soematera Tengah, dan nama
x
1
,
gaoelan, dan alasan2 oentoek mengada- jang tiba dengan kapal pertama kali dari redacteur dari Groninger Dagblad, soedah
Demikian keadaan Tapanoeli, semendjak Tapanoeli akan hilang ......
kan Provincie Soematera.
Djeddah, menoempang
kapal ,,Onion" meninggal.
Tapanoeli djangan .....
beberapa lamanja.
Jang penting dari
pembitjaraan itoe, pada satoemalam dilarikan djin ketengah
kita tjatet sebagai berikoet:
Nederl. Ind. Steenkolen Handel Mij.
laoer, tatkala berhenti karantina di Poeloe
Bila membitjarakan kepentingan bersama, didalam badan perintahan, teroetama

Roebiah.

mewakili raiat didalam badan pemerintahan
itoe mendjadi sjarat: selamat atau

bersama-sama

bangoenkan soeatoe badan Pemerintahan
lebih doeloe perloe diperiksa: sanggoepkah kita menghidoepkan badan pemerin-

manoesia datang memberi doea helai kain kepadanja oentoek dipakainja. Sesoedah diterimanja kain itoe, diapoen dibawa oleh orang itoe kelaoet, sampai 1 K.M.
djaoehnja ketengah.
Pagi-pagi besoknja poekoel 7, tatkala

Pada

waktoe

sembahjang

bergantoeng kepada orang-orang jang 'isja malam dia lagi jang mendjadi imam
mendjadi wakil. Lebih njata: orang jang bersembahjang ditempat mereka dikarantina

tidak perintahan tadi.
Oleh sebab itoe, bila kita hendak mem-

tahan itoe atau tiada.

Tatkala

ia

kawannja.

tidoer ia melihat seorang

Itoelah soal jang pertama, bila kita kapal hendak bertolak dari Poeloe Roehendak membangoenkan Provincie di Soe- biah menoedjoe Belawan, kapitein memematera, dimana Provincie ini kelak, akan riksa semoea anak Djemaah. terniate see:
diatoer oleh soeatoe Provinciealeraad.

dah. kehilangar seorang. Ditjahari diseloeDidalam raad inilah akan doedoek wa- roeh
kapal itoe dan ditempat karantina,
kil-wakil pendoedoek, jay” Giharap ke tidak kedapatan.
tjakapannja, oentosk-mengatoer pendoeKapitein ambil teropongnja dan menedoek dan nggeri.
ropong kesegala pihak, kelihatanlah seorang

djaoeh ditengah laoetan. Kapitein
memadjoekan dari
soeroehkan
mengambil dengan perahoe.
pertanjaan: soedah sanggoepkah kita akan

—-Dnhikianlah kita djadi
doedoek didalam

raad itoe:

apakah kita

ada mempoenjai sifat-sifat oentoek menghidoepkan socatoe raad seperti Provin-

Ciealeraad atau raad-raad jang dibawahnja.
Bagi mendjawab pertanjaan ini, dapat

ditoetoerkan hal-hal jang berikoet:

Setelah

sampai

dibawa keatas kapal,

ditanjailah akan kissahnja, dimana ternjatalah ianja seorang asal dari Pargaroetan
Tapanoeli dan kain j. diberikan djin itoe

padanja, soedah ta' ada lagi. Ia laloe bertjerita seperti soedah ditoetoerkan.

Sekarang ia soedah selamat sampai
Semendjak poerbakala, semendjak pe- Belawan dan konon soedah berada
merintah asing beloem masoek kedalam Medan diroemah familienja.
negeri ini, Soematera telah mengenal badan permoefakatan.
Di Tapanoeli, Soematera Barat, Pa- DARI PERGAGELAN.

lem

, dan beberapatempat lain, soedah

berabad-abad lamanja,
badan permoefakatan,

hidoep semangat
jang mengatoer

negeri dan pendoedoeknja.
Oleh sebab itoe djadi njata, bahwa disini
an, badan
akan diatoer
sampai tjoekoepalas

permoefakatan

negeri

ini,

jang

modern,

oentoek

Berdansa - dansa,

toe

Amsterdam 30 Mei, Toean D. Crema
benoemd djadi Commissaris
dari Ned. Ind. Steenkolen Handel Mjj.

magrib dan de Jongh

Duitsche

Rijksbank.

Amsterdam, 30 Mei. Pada penghabisan
dari rapportnja commissaris dari Duitsche

Rijksbank

prof, Bruins, ada

dinjatakan

bahwa beloem ada kemadjoean pada peroebahan dari hal economie, tetapi keadaan dari Rijksbank ada lebih baik dari

semendjak 5'/, tahoen jang laloe.

Leena Weesman. Doea anak pertama beroemoer 17 tahoen dan jang kemoedian
beroemoer 14 tahoen. Ketiganja tinggal
di Haarlem.
Geulhem, 1 Juni. Annie Jelleina kenjataan hanja loeka ringan, Jan Lieven hantjoer kakinja sebelah sementara Lena Weesman patah kakinja.
Lima

belas orang

anak-anak akan di-

gambar didalam tembok jang toea itoe.
Asalnja bahaja itoe wadjib

Penerbangan baroe melintasi laoet.

dinjatakan

bangsa Sikh, antaranja njonja Munohi, perempoean dari salah
seorang oetoesan
j- doeloenja soedah tertangkap djoega.

Bombaij, 1 Juni. M 1ndit Congres, berseroe kepada kaoem pekerdja dari Bombaij, oentoek mengambil
bagian dalam

pemboicotan

peratoeran garam

dari pe-

merintah.

Londen, 1 Juni. Departement dari Indiz

mema'loemkan, bahwa tidak benar keterangan president dari Al Indi& Congres, jang

menjatakan bahwa Engeland
dia oentuex
skechitiara
dengan
Gandhi
ten
(ford Smith “dan van Dijts, berangkat hari koerang keras pelarangan oentoek meini dengan ,Southern Cross" dari ngoendjoengi tempat-tempat j. berbahaja di pemerintahan, — jinge berdasar ulam ti
boeat India.
Amsterdam ke lerland. Kira-kira empat Limburg.
belas hari lagi akan
dilakoekan poela
Rangoon, 1 |Juni. Indische Kamer van
penerbangan jang baroe diatas laoet.
INDIA.
Koophandel di Birma mengambil kepoeHoeroe-hara di India.
toesan, dalam mana diterangkan, bahwa
Prinses Juliana djadi eerelid.
Den Haag, 31 Mei. Prinses'Juliana meneSimla, 31 Mei. Boeat segala perkara politie membiarkan orang-orang Birma
rima djabatan eerelid dari Nederl. Lucht- pemberi maloean jang lebih doeloe telah jang pakai
sendjata menjerang orangvaart Vereeniging.
dikabarkan, onderkoning telah menetapkan orang India jang tidak bersendjata.
Amstedam, 31 Mei. Torar-toeankiinysa Katena “ Keriadaan

Satoe tembok

toea roeboeh

Seorang meninggal-tiga

di Limburg.

orang loeka

berat.

Geulhem, 31 Mei. Sesoedahnja sekoempoelananak sekolah dari Rijkskweekscheol

perigamat-amatan ulan

dalam peratoeran dihoekoem paling tinggi
setengah tahoen pendjara ditambah denda.
Dharasana,

31

Mei.

Politie berkenda-

Kamer van Koophandel tidak bersetoedjoe dengan principe jang ditoeroet
oleh Regeering, bahasa sesoeatoe peker-

di di Haarlem sampai kepada seboeah tembok raan bekerdja sama2 dengan politie biasa djaan itoe didjadikan sebagai satoe kewa
di jang lapoek dalam bahagian Geulhem, oentoek menghalaukan pengikoet-pengikoet djiban, sedang kaoem madjikan dengan
mereka mendapat bahaja. Sebahagian da- dari Gandhi, jang berniat merampas Segera meminta ganti keroegian boeat
ri tembok toea
itoe,
didekat
mana garam, dimana seratoes enam orang djadi koerban-koerban hoeroe-hara jang tidak

permainan

jang dilakoekan dimad
is jang sopansopan, kata orang Eropah.

Dengan begitoe, dansa ada
andang
rmainan sopan.
Tetapi sekarang oleh bangsa
sendiri, banjak jang mengatakan d
tjara kini, diloear garis kesopanan.

mereka berada, tiba-tiba roeboeh. Karena
bahaja ini tiga anak loeka berat
dan

loeka.-

anak lain sebentar itoe meninggal.

melanggar perkampoengan politie, oenpenjerangan j. penghabisan pada
goedang garam di Wadala. Dengan pertolo-

seorang

loeka ringan-sementara

Kemoedian

dikabarkan, bahwa

satoe

bersalah. Seteroesnja dipoetoeskan bahwa

tidak lagi akan diminta kaoem
Bombay 1 Juni. 15. 000 orang vrijwil ligers orang India boeat dikirim ke Birma.

anak toek

jang meninggal karena roeboehan tembok
itoe bernama Visser. Dia telah beroemoer ngan militer sipenjerang dihalaukan kemtoedjoeh belas tahoen dan tinggal di- bali, dimana ada doea poeloeh lima orang
Zandvoort. Nama-nama anak jang loeka mendapat loeka. Dari mereka j. tertangkap

rat itoe: Annie Jellema, Jan Lieven dan kedapatan

delapan

orang perempoean

Papan, (Juli, Toedjoeh orang jang
mati dan 9orang loeka tatkala politie
terpaksa mejepaskan tembakan
orang banjak,

disebabkan

orang ini me-

njerang mereka, jaitoefasalnja disebabkan
senpaang seorang serdadoe meletoes me-

lpeka

ringan dan

memberi

selamat kepada Politie jang tetap dapat
Foetjanstraat
No. 26 (Pasar Baroe)
jang toeroet merampas, bertahan sendiri. Semoea perempoean jg.
mengadap Padjak djoealan
ditangkap soedah dibebaskan kembali.
garam ketempat jang

beberapa orang
dapat membawa

TIONGKOK.

aman. Toekang2 perampas dipanggil poelang dengan memboenjikan terompet. Ada

Peiping 30 Mei. Perdjoeangan dalam
antaranja 11 provincie Chantung mendatangkan keoentoengan bagi pihak oetara hingga pasoekannja menjeberangi Gele Rivier, dan
Diharsana, 1 Juni. Politie jang berdja- mengantjam Tsinan foe.
Kepala dari pasoekan Oetara menetaplan kaki dan berkoeda menjerang pada
pengikoet2 Gandhi jang merampas ga- kan kabar, dari hal Chiang Khai Shek
ram, Ada 106 orang pengikoet Gandhi mendapat loeka ringan pada bahoe sebelah kiri, sewaktoe perdjoeangan dekat
jang loeka.
Zangshan.
40 orang jang ditangkap,
orang perempoean.

kentang Medan.
——M——

Sedia

tempat

menginap,

Kock, Menindjau en Padang.
118

Menoenggoe

? can

dengan

0 GE

Bangsa orang

10 lid-lid raajat
Nederland,

ia - poeter
5 lid-lid raajat boem
dan
tiada orang Nederland
2 lid-lid raajat bangsa asingtiada orang Nederland,
semoeanja oentoek pengganti lid-lid
jang berhenti pada hari Selasa jang
ketiga, dari boelan Augustus jang
akan datang ini.
- kertas telah ditjitak boeat
Kertas
pemberitahoean candidaat-candidaat

II.

&

keatas dapat 5 bidji Plaat extra, lagoe lagoe boleh pilih, menoeroet sekehendak Toean-toea n, Modelnja kita tanggoer:g me-

njenangkan bagi perhiasan roe mah tangga.
Moelai

sekarang

Oewang

besar

KENHUIS,

Burgemeester

Kita

A.

Sub agent:

Njanjian

Bindjei.

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

Soetera» benang

Special,

jang

lendang

soetera

roepa-roepa,

soetera

djause dan banjak lagi, tidak diseboetkan
disini.

Harga ditanggoeng Moerah dan boleh

pesan dengan Onder-Rembours.
Menoenggoe dangan ' hormat !!
116

»Pendapatan
Made

Baroe”

bij Indonesier sedjati
apa

itoe?

Mati No. 111
Medan

Chasiatnja

Beli banjak boleh berdamai
Hamzah
Emmastraat

Singing,

Brandan.

90.

'30. Kemis,

Io

MEMANG

jang

toelen

SELAMANJA

SEDIA

di

Medan's

Warenhuis

Huttenbachstraat 29

MEDAN

Telefoom No. 20

12
kl...

ko————t..mKALAL42..I

Ja
Gn
TOEKANG SEPATOE

Gan

Ga

,NO TJIANG SENG'

91

Kesawan

No.

79

—

berdiri moelai

Tel. 663

Medan.

1888 — 1930.

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

dan seteroesnja.

dan loear biasa:

SIDE.

terkarang

perabot

Dancing & Musical Comedy.

oleh

O.

De

Lynn, El Brendel,
White dan Dances

UP

Sylva,

GAYNOR,

Brown

CHARLES

&

Henderson.

FARREL,

Frank Richardson,
dari Seymor Felix.

Lightner

Winnie
Satoe

Nona

bernjanji berpakean

Djempolan:

menoendjoekkan

Matroos

dan

dan

kasi dengar

main Jazz, Piano, Viool, Saxaphoon

satoe

pada

Party

Muziek

1

jang

penonton bagaimana,

Trompet dan Lain-lain.

14 bagian

dan

7

Toean

hendak

SAROENG

membeli

SAMARINDA

SAROENG

JANG

dapat

| V.

pada:

G.

TOKO
Passarstraat

BOORHAN

SAROENG
79—81

TENOENAN

MAKASSAR

PEPERMENT

ASLI

| Post Box

Kita poenja saroeng ditang goeng sepenoehnja
ditenoen sendiri dan barang jang toelen.

BAROE

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

TOELEN.
OF FRAGRANCE

Hanja

soeatoe

KESEGARAN

jang toelen ?!

dan BOEGIS

LAGI

BER-AOESAN

14 bagian

kita

,MULFORD"

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

72.

saroeng jang

poenja

keloearan,

pesti menarik

PEPERMENT

kesenangan toean

Harga

Saroeng

pada :

Tamboesai

No. 52

Medan

dan pada jang
MENGELOEARKANNJA
Pesanan dikirim rerabours dan bajar sendiri

1006

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

boeat pakain:

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

Terdjoeal diantero toko

f 20.-f 27.50 dan f 35.—

provisien en dranken jang ternama.

Boeat did joeal lagi :
1: perkodi

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

Terbikin

f 180.- f 200.-

H.K.

Boegis pakaian Adat orang Sumatra .Roepanja hitam dan
oemoe,: if 4- f 10- f 15.- f 20.- dan f 35.Saroeng Boegis boeat djoeal lagi: Roepanja hitam atau oemoe,
perkodi: f 65.- f 170.- f 200.- f 250.- f 400.- dan f 600.pesanan pertjobaan

jang lekas dan diminta djangan

loepa

tocan-tocan toeliskan dengan menoeroet harga jang terseboet di SINAR DELI.

Langganan SETIA harga dan pembajaran boleh berdamai. |.

MULFORD

&

oleh :

COMPANY
- NEW

Alleenvertegenw:

Saroeng

Kita menoenggoe

,,MULFORD”

TERTANGGOENG

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

10 matjam.

Harganja tjoema f1.Pesanlah

OA

hormat.

44 Pangkalan

dapoer

belilah

seteroesnja.

P. Minding

Soengei

seba-

di Toean poenja

00La

29 Mei

JANET

oleh :

teliti dari

tiap: KAPAL TERBANG

M. Noerdin

Gantoeng

keperloean

Kita minta toean soeka oedji lebih doeloe dan periksa dengan

"Anggoer Oesiat:
Keloearan :

All

baroe

sering dan

tjita-tjita roepa- roepa 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.
Bermatjam roepa warna dan oekoeran dari Hambal dan Koffer besi dan
koelit, besar ketjil.
Badjoe kaoes soetera dan setoekin, se-

sampei

Boeat

Satoe film bitjara jang pertama kali dimainkan oleh ini Acteurs jang terkenal. Satoe tjerita jang amat bagoes serta menarik hati. Selain dari itoe
penonton dapat dengar dan liat: Charles Farrel dan Janet Coynor menjanjikan: I'm dreamer, arent we all? You the time, VII find the place, Sunny
Side Up, It's Great to Neeked dan banjak lagi lain-lain lagoe jang paling
baroe, sangat merdoe dan menjenangkan sekalian penonton.
Didahoeloei
oleh
satoe film bitjrara :

Eigenaar : R. OEDOEMSINGH

kain

Aloer

Ini Malam

Sharon
Majorie

Ja

roepa

Perys-perys diatoer

d engan

SUNNY
Dimainkan

No. 83

Lotery

KINDERZIE-

DELI-BIOSCOOP

Toko Bombay Besar
Bangkattanweg

S. PALAR.

00000 mmN

Fox,

SLAGER.
Wd.

119

2000.000

Pertoendjoekan jang amat besar

terseboet,

jang

ada djoeal

umatra Gramophoon Coy. Tel. 1452 Medan.

Moelai

1930

JUNI

besarnja F

Menoenggoe

mb

3

Toko

BATAVIASCHE

roemah.

L

kalau perloe maka pemilihan atau
pemilihan kembali, akan didjalankan
pada hari Chamis tangal 26 Juni
dan pada hari Senen tanggal 7 Juli
jang akan datang.

MEDAN,

kita poenja

Postwissel F 11.35 Kita tanggoeng

hari pemilihan itoe,
dengan pertjoema di

kantoor Gemeente.

Il.

di

namanja,

gimana biasa, Tariknja sebegitoe lekas Lot lot terdjoeal
habis, Harga di loear Kota Medan. Kirim sadja Spoed dengan

itoe, moelai dari tanggal3 Juni 1930
pada
sampai
dapat
boleh

-dres Sumatraphoon.

Di kita poenja Toko, bisa b eli dengan Huurkoop (ansoer)
GRAMOPHOON
merk jang terkenal dalam pergaoelan
doenia dagang, ia itoe, merk ODEON, dari harga jang
semoerah moerahnja, sehingga harga jang setinggi-tingginja.
Tiap-tiap beli satoe mesin, dari seharga f 100.- (seratoes)

0000

(Gemeentesecretarie, Cremerweg 6)
dari pagi poekoel 8 sampai siang poekoel 1, pemberitahoean candidaten
boleh dimasoekkan, oentoek pemilihan sekalian lid-lid 'Gemeenteraad
Medan, jaitoe:

Telegram

c—s....& 40

Ordonnantie serta artikel 3 dari ordon-|
nantie jang dimoeatkan didalam Staatsblad 1925 No. 675, memailoemkan:
bahwa pada hari Selasa tanggal 17|
Il
Juni 1930 di kantoor Gemeente,|

COMPANY

00 0G
GEMMID

Raden-

Locale

dari

10

artikel

GRAMOPHOON

Oudemarkts tr. 2 Medan.

0 6 6 6 es
GD Gain

Gemeenteraden dan berhoeboeng dengan

SUMATRA

MEMAKEI

4

Tanja keterangan pada

Ga
000

(periodiek) dari sekalian
Pemilihan
lid-lid Gemeenteraad Medan.
Kita Burgemeester Medan, menoeroet artikel 28 dari Kiesondonnantie-

MENANG

hormat.

aa

oemoem.

MEMBELI

pendjagaan dengan rapi dan djoega djadi
agent Auto boeat pesisir dan barangbarang
pergi ke Tapanoeli, Fort de

99009
v0
(aa
'Gemeente Medan. :
perhoeboengan
Lekas bikin
Pemberi - tahoean

KALAH

ditanggoeng

ADVERTENTIE

keadaiin

”

TOKO

AUW

SEN

Bykantooren :
|

Weltevreden
Soerabaja -

YORK.

N. O. I. :

PIT
Telf.
»

G-MEDAN
67

132B.
2572N.

coc...
...i

jang

Roemah Makan
MINANG KARBAU.

bo———

orang

Bombay, 1 Juni. Kemoedian dikabarkan
tentang perampasan
garam itoe,
ada

/ —... cma 4 0 —..m& an 40004 namum
04000
000000
0g 000
gag...
00

ngenai Seorang perempoean hingga loeka
dala semoea soedah aman. Militair. soedah
dan doea orang anak2 mati.
poelang kembali. Pemimpin-pemimpin dari
penjerang-penjerang menaksir ada 150
Perampasan garam.
:

RESTAURANT
No, 40

MOHAMMADAN HOTEL
Moskeestraat
“MEDAN.

Awas! Batja Teroes,

Toko Katja Mata
jang

FIRMA HADJI MOHAMAD TAIB & SONS
Medan
Paleisweg Soekaradja.
Telt.

kita
baroe terima perkakas
boeat pereksa mata jang model

Belawan
Atapweg

1119.

baroe,
kalau dipakai boeat
pereksa mata jang koeran
terang bisa kita djamin #Yorjok

Telf. 42.

BERDAGANG
Papan dan brotti - brotti dari kajoe
Meranti

dan

Poenak

(damar

dangan katjanja sehingga pengtan

batoe)

kita

ongkost. “

Satoe

Roemah

Makan

Mempoenjai Pelajan jang radjin dan mengerti terima segala tetamoe.
Sedia kamar-kamar tempat menginap, penerangan tjoekoep dan senanflasa

tetamoe, dengan Sabar dan Hormat,

hm

——

Besarnja f 2000.000.—
Prijs
- prijs diatoer
biasa.

sebegitoe lekas lot-lot
terdjoeal habis.

Soepaja toean-toean tertentoe daharga tidak naik,

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

M.K.KASIMAN
Lotendebitant,

Djaparis 197

Medan.

disoekai

asal

sahadja

gambar.

Dan bisa beli banjak
atau sedikit patia kedei

Tepekongstraat
telefoon 1548
1g

ca

jang

Cheong
No. 15
Medan.

batikhandel

Swee

Menoenggoe
dengan hormat.

00 6 Gan

&
&

&

Oudemarkstraat 2 Medan.
pelekat, terboesj, tjapal, enz :

Inilah

adres

batjalah
Sinar-Deli.
0 6 4 Ga

—

Gn

Medan.

Adres soerat-soerat dan pesanan:
H. ISHAK ISMAIL.

4

Inilah satoe perkakas jang dinamakan Electro Sathy Apparapus, soeatoe pendapatan

dari Mr. Noishiki

Electro. ocatoe perkakas

Tanjalah keterangan lebih djaoeh pada:
K. NAITO.
|

62

3 Prins Hendrikstr.

Tel. No. 1177. Medan”

B. BAROEMOEN van WELTEVREDEN. See
—g
REPARATIE ATELIER:
Mesin Toelis, . Graphotipe, Addressograph,
Gramophon

LSN
REPARATIE
g

Na

“GOEDKOOPE EN VLUG GE
ATELIER Pd LINA INTI
TT

|

en

Edison

kracht of Zonder) enz.
Rool (getah) Mesin

4

Iboeat

|Toelis.

i

membersihkan

»C

RN

Kleedermakerijj

F

tahoen,

Lijst

Mentijp

mdg BS al Na DIANA ATA
B.

BAROMED
EM
ANOI
SUMN:
ATRA

dan

memperbaiki Mesin

10 djaribeladjar sendiri

B. BAROEMOEN, Oudemarkstr. No. 59 Medan
71

AA

ea

ana

I

E

L

pada:

D'

Pekerdjaan rapi dan bagoes.
Ditanggoeng pekerdjaan kita
- menjenangkan publiek. Persediaan besar dari: Jas Hoedjan (waterproof), Kraag dam dassie leher, Helmhoed dan lain-lain.

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
00000

bisa

cAdres:

en

KESAWAN

toca

karangan O.K. M.D. Gamboes harga F1.90.—
Toean-toean datanglah persaksika sendiri
Mesin Toelisnja harga boleh berdame.

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

»——

jang

hands merken, REMINGTON, ROYAL OLIVER, LINDETEVES,CORONA, EDIAL dan
Machine Giling padi. Kita kasihGrantie satoe

atau potongan pakaian jang paling bgoes dan netjis, tjoema didapat

0

Toelis

(met electrische

N. B. Djoeal dan beli Mesin Toelis 2de
hands, sekarang sedia djoeal Mesin Toeiis 2de

00000

Goentingan

Dick.

dibikin kembali baroe.
Didalam Afdeeling
Oostkust van Sumatra bisa terima Abonnement

,

Pesenan banjak dan sedikit, kami terima dengan senang hati.

«4

electrisch, jang dapat me-

njemboehkan penjakit di dalam badan seperti ngiloe-ngiloe, tidak enak tidoer, dan
bisa dipanggil dilain tempat, tentang bajaran boleh berdamai lebih doeloe.
Dan sedia mendjoeal mesin itoe, ketjil dan besar.

DELI

jang

pesan

atau

?

?

MEDAN

jang

Mode paling baroe.
hormat,

Batikhandel merk H. ABDULHAMID Mandailing
Kesawan No. 34 en Padjakgantoeng No. 5

model

tjonto

an

9
@

Adres

bisa bikin

kasaran.

lampoe dan

Djoega

batik haloesan

priok,

menjediakan

orang

ada

ini

ini

SI)

t?

dengan

KETAE,

riboean

MEDAN

segala barang dari tembaga me-

nneroet

Apa

ADJAIB,

JI

#

ada

talam,

aa

oo

4

Djokdja.

Menoenggoe

Lain barang seperti saroeng samarinda

Membikin dan sedia bermatjammatjam barang dari tembaga seboenga.

Batoe Bahra, saroeng

Harga moerah, barang bagoes.

22

LX

4

Pajoeng soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak
matjam jang lain.

Telegram adres:
ISHAK ISMAIL

1297

TEMBAGA

Julianastraat 99

pot

saroeng

ai aa,
MEDAN

4

sapoetangan, serban oentoek Hadji, saroeng

Samarinda,

Toe-

?

anak. kemedja soetera.

Dasi dan

dan

Gigi.

t

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

GohKims Co.
perti

ISMAIL Oudemarkstraat 2 Medan

dan

TOEKANG

HADJI

kain

lajalan

&

pada: TOKO

Mata

kang

7

000000

PERKAKAS

2

EUROPA

sampai

matjam

Batikhandel

4

Pakan
mode Timoer

0000000000000000200

»BATAVIASCHE KINDERZIEKENHUIS"

pereksa

memoengeet

SENG & Co.

Katja

Luitenantsw

|

nangkan bagi tetamoe. Tjobalah koendjoengi Roemah makan kami! !
Kami berdjandji menerima

tolong

tiada

KIE HOEI
Toko

dari
dapat angin baik. Makanan saban waktoe dapat jang masih baroe. Minoeman
5
Soesoe mentah dan Air Lemon, sedia seteroesnja. Kamar-kamar mandi, menje-

wang besar, namanja:

pat lot dengan

4

Menoenggoe kedatangan toeantoean dengan hormat,

jang paling bersih di Medan.

Lotery Baroe & Lotnja soedah sedia!

Tariknja

soeka

dengan

83

sebagaimana

SE

Siapa-siapa toean-toean
jang
penglihatannja koerang terang,

Menoeggoe dengan hormat.

Lotery

seperti . sedia

Bada,

roepa-roepa oekoeran jang terbikin
oleh Fabriek N.V.S.H.M. Singapore,
dengan harga moerah.
a selamanja kita ada persediaan
kajoe laoet, roepa-roepa oekoeran.
Anak kajoe, bamboe Siam, atap Nipah
dan lain-lain.
42

termasjhoer.

88 MEDA N

TELEFOON

266

Oepah

oean.berdjalan dipinggir laeet

rang anaknja,
bertioep keras,ui

Opl sitoean terbang masoek |
berkata:

air Jaoet, lalog
»Ach!

No.

80

Selasa 3

Juni 1930 —

5 Moeharam

148 Tahoen ke I

tid

Indonesia.

anja dididik boeat mendjadi goeroe bantoe oentoek sekolah-sekolah Boemipoetera. Tetapi boeat sementaradibawah pimpinan directeur toean Sanders jang sa-

Nederlandsch Indisch Pers Agentschap.
Betawi, 31

Mei.

Perdjandjian

bekerdja bersama-sama
oleh
Pers

jang

boeat

dimaksoed

N.LP.A. (Nederlandsche
Indisch
Agentschap) dengan ,,Aneta“ telah

ngat ditjinta directeur
sekarang
itoe
mengadakan roepa-roepa peratoeran jang
mirip dengamdicipline soldadoe. Begitoe-

lah antara lain-lain

moerid-moeric tidak

boleh

bulzak,

tidoer

pakai

atoeran

ini

diadakan sedari boelan Poeasa jang ladikoeatkan dengan acte notaris hari ini, loe. Dengan beli sendiri, sedari dahoejang mana akan dimoelai pada 1 Juli jang loe moerid-moerid boleh tidoer ditempat
akan datang.
,
tidoer bulzak, tetapi moelai dari waktoe
—0—
itoe teroes dilarang. Mereka inesti tidoer
Congres Decentralisatie.
diatas
papan jang keras sadja. MoeridSoerabaja, 31 Mei. Pagi ini pada poe- moerid jang mempoenjai bulzak disoekoel tengah sembilan congres dari Decen- roeh bawa poelang keroemah familienja
tralisatie -diteroeskan. Pertama dibitjarakan atau mesti lekas djoeal.
tentang dibatten, jang mana diberi djawaLain-lain atoeran jang keras, dari djam
ban oleh prae adviseurs.
1 siang sampai setengah 4 sore, moeridKemoedian dibitjarakan tentang perhimoerid moesti tidoer dan tidak boleh
tozngan ra'iat jang akan datang jang di- keloear dari kamar internaat. Pakai pitji
madjoekan oleh toean van Gelderen, dan
sesoedahnja itoe membitjarakan prae

ad-

mengada-

vies dari toean Boers oentoek
kan Girodienst.

tidak boleh. Kalau

maoe

pake pitji mesti

warnanja hitam/dan lain-lain kleur oempama pitji merah atau koening tidak boleh.
Pakean mesti poetih

—O—

topi

berkata.
.»Papa, ni

kedoea.

sadja dan tidak bo-

Nanti dibeli

topi

Mendengar..itMe, sianak laloe memboeangkan

Lembar

apa.

IA"

poela

3

pen

malam. Mariks:
hoeloe diatoer .

kelaoet,

seraja

Kapan berkeperloean. Tjatet adres ini. “Tjoekoep tehebal Bogat 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.

maoe topi baroe.”

ja tempat lebih. daMpi dan semoea lemari

DRUKKERIJ

boekoe dik
Oleh sebab itoe di
waktoe pagi,
eur itoe djadi terkedjoet waktoe
at semoea anak-anak
telah hilang. Ia jari kesana dan kemari
tidak bisa dapat:
achirnja ia memberitahoe hal ini piMa Inspecteur Onderwijs.
Soeatoe rekest
Departement van
Onderwijs telah
@ikirim boeat keberatan
itoe, didalam
mi
dimintak soepaja

Telefoon

Calcuttastraat No.

10

ME

meliwati watas dan boleh dikata melang-

gar kemerdekaan penghidoepan prive.
Diwaktoe
masih
pagi sekali, semoea

lau memboeat schoolwandeling. Moerid2

Didjalankan
tjaja

ini kira-kira 20 orang moerid-moerid telah

Fasal

Ternjata kemarin, di

sewa

dan
boleh

mentjari

oleh

chauffeur

selamanja

dari Normalschool

Solo oempamanja

se-

ring memboeat wandeling ejaoeh sampai

ke Betawi tetapi soedah lama disitoe tidak
diadakan pelantjongan moerid-moerid.

Peratoeran itoe semoea dilakoekan termoerid-moerid jang tinggal didalam inter- laloe keras dan moerid-moerid tidak boleh
naat jalah sedjoemlah 53anak-anak moeda,
telah lari dari roemah sekolah itoe dan membantah. Doea orang moerid jang memberamai-ramai pergi ke Depok (Betawi) bantah telah dioesir dari sekolah dan sekarena
poekoel
dengan berdjalan kaki. Tidak seorang orang lagi, tjoema
lontjeng
lebih
tjepat
2
menit,
soedah
menmoerid jang ketinggalan diinternaat itoe

Jang 30moerid lebih

baroelah

mereka

sampai

Telefoon No.

jang

1324

boleh diper-

pakai systeem

berdamei,
&

moerid-muerid itoe dimana-mana tempat
tetapi tidak beerdjoempa. Di waktoe sore
moerid-moerid itoe baroe poelang, dan

diadakan .perdamian,
maoe poelang.

DAN

Mempersewakan auto-auto jang masih baroe dengan sewa pantas.
,,hati-hati”.

ditanggoeng
Menoenggoe

menjenangkan
dengan

hati,

hormat,

AUTOVERHUURDERIJ

MACHMOEL

—

p.p. H. HASJIM.

Moerid Normaal-School
:
mogok.
Tegasnja masih ada lain-lain atoeran jg.
“Berselang beloem berapa lama moerid membikin mereka tidak senang hati. Djoega dimana beberapa orang dapat didjoempai.
dari Normaal School Boemipoetera di Matra perkara toelage f 1.75 jalah toelage school nja.
Bermoela anak-anak sekolah itoe tidak
man Mr. Cornelis, telah melakoekan pe- wandeling, jang dahoeloe biasa terima
mave poelang dan ingin poelang bersamamogokan dan tidak maoe berladjar.
oeang, sekarang
tidak bisa terima lagi sama, tetapi sesoedahnja didjandjikan akan
sebagai
Tindakan itoe telah dilakoekan
dan oeang baroe itoe dipergoenakan ka-

a

BAR
O E

leh lain kleur sedang pakai kemedja boe- malamnja directeur itoe mengoendjoengi
ka (Hawaiian shirt) djoega tidak boleh. roemah-roemah familie moerid-moerid itoe

protest terhadap mereka poenja directeur
jang tidak begitoe ditjinta karena telah
atoeran jang
roepa-roepa
' mengadakan

'

1300.

AUTOVERHUURDER y

rid jang minggat" itoe telah poelang ke
Betawi dan tersiar kemana-mana tetapi
beloem maoe poelang ke internaat. Mereka akan beramai-ramai. menghadap
pada Dept. van Onderwijs.
Lebih djaoeh diwartakan bahwa pagi
directeur telah

-

33

baja mendapat ganti
'djepit dimintak :
directeur jang lain. Sorenja moerid-moe-

antero hari itoe

MEDAN

Rubberstempelmakerij & Reparatieatelier Schrijfmachine,

| itoe ditjaboet. dan
marika akan kena

dipanggil poelang.

,,PERTJA TIMOER”

Ol

Tiba-tiba

ketika angin

7

tjitakan dan stempel.

.

Rahasia dalam peperangan Riff.
II

(Oleh : Alfata— Correspondent ,Sinar Deli")

sekarang

masih beloem poelang dan mereka

bera-

maf-ramai mengadap pada Dept. van Onderwijs. Hari ini Inspecteur dan Directeur

Semendjak
tetap tinggal

itoe dia bersama kawannja
berkampoeng dengan orang

Perantjis terima kabar ini dengan belalakkan matanja, patoet roepanja dia tahoe

'Arab. Dari sehari ke sehari kedoea-doeanja memperlihatkan keberanian.
dan kepada orang
moerid-moelid
jang soe- sanggoepan Melawan Perantjis.
dah dipaksa poelang tetapi jang lain maDari melihat lagaknja, kepala dari
sih tersiar dimana mana. Bagaimana poe- Kabilah 'Arab disitoe — mempertjajai-

atannja. Kita sama ma'loem Peranfjis tjoe-

nja dengan . seperoeh hatinja. Roepa
roepanja dia sekarang soedah kena tari-

Dari sehari kesehari, tentera Abdel Ka-

onderwijs telah

melakoekan

pemeriksaan

toesannja dari protest ini beloem

hoean

(S.T. P.)

'

keta-

tjara adjakan tentera kita. Semendjak ini
apalagi Perantjis tidak alangi lagi kekoe-

koep

Riff djaoeh

segala-galanja, sedang

Ta

dari itoe.

rim bertambah lembek, bagaikan doea con-.
kan besi berani Islam, teroes terang di- trasatoe. Abdel Karim djamin tenteranja kaSesoedah pelesir ke Moscou.
peloeknja agama itoe. Kemoedian oleh lau sama Spanjol sadja, tapi apa boleh
mengoendjoek koerang senang, mendapat
Diboecang ke Boven Digoel.
kepala kaoem “Arab disitoe dia dika- boeat Perantjis tambahi lagi: Abdel Karim
straf beberapa hari dengan tidak boleh
Diantara orang-orang jang diboeang winkan dengan poeterinja. Sekarang Cle- begitoe tadjam dia poenja otak jang s02beladjar dan teroes ditoelis dalam ,,zwarte
itr,
lijst“. Betoel djoega mereka telah menga- ke Boven Digoel dengan kapal Plancius mese dapat gelaran ,,Prins of “Arabie". dah serahkan dirinja boeat bela
Tapi
Prantjis
dia
robek
habis-habis
ia
m
a
n
dikatas
dari
Betawi
ke
Soerabaja
dan
nanti
ditemaoe.
Apa
nja.
doe pada goeroe-goeroe tentang keberadjoega tinggal disitoe.
ganti
dengan
serban
tjara
Marokko,
serroeskan
dengan
kapal-Reteh
ke
Digoel,
teroes
djoega
lawan
saja
kalau
ada,
tidak
4 dan
Sebab ,pemogokan” itoe jalah lanta- tan itoe tetapi tidak berhasil karena
Kamoe se- ban jang digelarkan pembela Islam".
meneroes soedah terang saja poenja bangsa
5
goeroe,
boleh
djadi
kerena
takoet
mem- ada terdapat djoega Damiel
ran karena atoer-atoeran baroe dari diLama kelamaan Clemese disini, rasa bakal moesnah sama sekali djadi makanan
orang Menado jang berselang berapa
bantah,
telah
menoeroet
sadja
kemaoean
recteur sekolah tsb. candidaat goeroe jang
djemoe
merajap kedalam senoebarinja, meriam moesoeh. Atas nama keselamatan
boelan pelesir ke Moscou.
kelihatan sedikit aneh. Boleh djadi djoe- directeur.
achirnja angkat kaki tinggalkan Kabilah biarlah saja serahkan njawa saja pada PeKemoedian karena keberatan-keberatan
gi directeur itoe telah kena pengaroeh
“Arab terseboet pergi menoedjoe ketemWaktoe ia datang di Indonesia, ditoe- pat mana Abdel Karim atau Pahlawan rantjis, moedah-moedahan kaoem saja jang
terseboet
marika soedah. mengadoe pada
dari kedjadian-kedjadian pada Mosviba
tinggal djangan djadi korban semoea, se-.
Inspecteur Onderwijs tetapi hasilnja tidak doeh oleh pemerentah akan mendirikan Marokko berdiam.
di Madioen.
harapan sama sekali boleh dikata
dang
partii communistisch
di Weltevreden.
Moerid-moerid
Normaalschool
jang kedengaran.
Sekarang dia serahkan dirinja pada tidak ada lagi.
“3
2
Achirnja, karena tjoekoep kesal semoea Tetapi maksoed itoe tidak dapat dilakoe- bangsa Riff boeat bela tanah airnja dari
tinggal didalam internaat dari perkaraMaksoednj
a
Abdel Karim bakal serahngan roemah sekolah itoe djoega, semoe moerid itoe teroes ,lari“ pada djam 2 kan, sebab telah diketahoei.
antjaman Spanjol dan Prantjis.
kan pedangnja pada Prantjis lebih doeloean:
Abdel Karim ahli peperangan jang soe- tidak disetoedjoei oleh sajap kanannja
I dah tentoe memperhatikan keadaan, kebe- (Ctemenceau).
Dari Clemenceau keloear.
ranian, kepandaian dantetap hatinja, sam- motto: biar mati matian atas nama membela
pai dia didjadikan Abdel Karimsajap ka- -. air. Abdel Karim boekan tidak senannja. Pendek kata kemana sadja ditoe- toedjoe tapi mengingatkan apakah paedahroetinja. Balatentera- Abdel Karim mena- nja bangsa Riff didjadikan oempan meriam
makannja ,,djago Djerman.“
Abdel Karim menjerahkan pedangnja.
Tidak berapa lama sesoedah itoe pepe- Clemenceau angkat kakinja meninggalkan
rangan
jang sehebat-hebatnja terdjadi Marokko. Dia sendiri soedah mendoega
diantara Spanjol, Prantjis dan Marokko. kalau dia djatoeh ketangan Prantjis tentoe
Api peperangan semangkin hari mangkin dia akan ditiwaskan.
8
panas. Bangsa Riff berperang mendjaga neOrang-orang Riff sisa peperangan, dan
gerinja atas nama ,,Sabiloellah.“ Prantjis setengah bangsa Prantjis jang lari dari bari
mengeloearkan tefiaganja atas nama me- sannja sama dikoempoelkan Clemenceaurampas demikian poela halnja dengan Spa- seolah ianja mengepalai satoe pasoekan
njol. Kedoea-doeanja bermaksoed men- ketjil, melaloei padang pasir meninggalkan
djadikan
Marokko kolonienja, sedang Marokko.
Marokko tetap berdiri sendiri, tidak heBermoela adalah mereka orang lari memOleh" karena ini waktoe berniaga ada sepi dan perniagaan ada
ran kalau tentera Marokko melepaskan te- bawa harta j. banjak tjoekoep dengan sennaganja jang paling koeat. Merekatidak djata. Prantjis djoega tidak ajal mensediamaoe dimainkan doea keradjaan Barat itoe kan pasoekannja disegenap tempat. Ditedengan sewenang2, toch sama-sama ma- ngah djalan mereka bertemoe dengan pa' moendoer, kita maoe djoeal lemari-lemari toko dalam Toko No.47 di
nozsia djoega kata mereka.
soekan Prantjis. Satoe waktoe jang begitoe,
dan
mereka
pergi dengan membawa
djoega sedikit pakean dan lain-lain keperloean.
Mereka poenja tempat semoea
diatoer rapi dan kemoedian teroes berlaloe
dengan
zonder ketahoean oleh goeroegoeroenja atau directeur itoe sendiri jang

dapat straf dan boleh djadi djoega akan
dioesir. Anak jang sedikit bantahan boeat

PEMBERIAN

—0—

TAHOE.

Prantjis dan Spanjol

Kesawan, seperti:
dengan

Lemari-lemari dinding dan Lemari-lemari pandjang

harga patoet.

Pada

siapa

jang

beli kita soeka 'djoega dibitjarakan itoe roemah

mempergoenakan

tidak ingat diri seperti orang

maboek mi-

noem.

Boleh

N.V. H.
Kesawan

No. 49

net jang terhoenoes.
Atoeran-atoeran moeslihat peperangan
sama dengan letaknja pasoekan, amat
egerkan moesoeh. Prantjis tjemas
melihat ketegoehan lawannja. Moesoeh

bitjara sendiri pada:

My.

HIAP

HIN

Telefoon No. 939 Medan.

tidak

sadja

disia-siakan

moedah

toe sidja dengan moedah dialahkan. Da-“
hoeloe

Tentera Riff menahan bentengnja tidaklah tjoekoep dengan alat peperangan tjara
modern. Sedikit senapang, selainnja bajo-

boeat ditempati teroes pada Eigenaarnja ini roemah.

tentoe

sendjata dari doenia modern. Semoeanja kedoea belah pihak.
disamboet Riff dengan tangan terboeka.
mendjadi djadi
Disini pertempoeran
Tentara Riff balas itoe salaman sama pe- dengan sehebat hebatnja. Boeat Ciemese
lor jang hangat-hangat jang lebih dahoeloe inilah oedjian
pengabisan mana tahoe
soedah digoreng diatas koeali ketetapan atas kalau tiwas ini kali pintoe pendjara soedjalan Allah. Tjioeman bajonet Rif betoel- dah menantinja, malaikoel-maoet djoega
betoel itoe kali mandjoer sekali. Sekali soedah sedia. Pihak Clemese soedah hatjioem hidoeng moesoeh-moesoeh, soedah biskan tenaganja. Kekoeatan Clemese ten-

sobat,

sekarang moesoeh, kalau

bisa djadi harimau satoe detik mereka titeroes terkam dan kojakdak kasi tempo
$
Clemese.
kojak pada

Achirnja pihak Clemese

kehabisan te-

naga. Jang lari tinggal lari, jang tetap habis mati. Clemese sendiri. toeroet dapat
bahagian dari sendjata moesoeh hingga
ia terdjatoeh pingsan. Dengan tidak ditidak pertjaja didalam balatentara Rif ketahoeinja dia soedah ada dalam pendjatjoema seorang Abdel Karim kepalanja, ra. Sedikit hari belakangandia dihadaptentoe disitoe ada leider jany djempol kan kemoeka pengadilan “Asjkar (politie).
berada dimoeka
Sekarang Clemese
pikir hatinja.
Mendjelaskan kemoesjkilannja ini, Pran- Hakim ta'oebahnja seperti seorang prins
dengan pakaian

tjis oetoes satoe mata-mata rahasia menje-

Arabic

itoe dapat mengetahoei disitoe ada seorang

berkata kira-kira

manja jang djadi sajap kanan Abdel

ditoedoeh

poetih,

sorban

lidiki tenteranja Abdel Karim. Penjelidi- tjara Marokko terikat dikepalanja.
Hakim memboeka sidangan dengan
kan ini berhasil baik, mata-mata rahasia
Djerman

,Clemese" iClemenecau) na- dihadapkan
Ka-

begini: kau

kemoeka

lari

dari

sekarang

pengadilan kerna

kalangan

tentera

rim. Dahoeloe dia berchidmat pada Pran- Prantjis masa keriboetan dan engkau djoetjis sebeloem terdjadi peperangan ini.
(Lihat samboengan
'di loagina IV.)

NJA MJIAN DARI MANDAILING.— memakai nama aslinja, seperti distaat akan berpikir doea kali dahoeloe sebeIll Ontario masih ada satoe kota Petawawa, loemnja bisa teroes pertjaja.
'AWIN PAKSA.
sekolah itoe ialah poeteri dari toean-toean
Emigratie dari bangsa2 koelit bewarna,
jang mendapat nama dari seorang pemDemang t/d dan adj: Djaksa b/d Londr.
Toeroetlah soedah adoehai anakda,
oeroe bangsa Indiaan jang sangat ter- selainnja koelit poetih, diizinkan, dankadi' Penjaboengan-

Sumatra.

Konon sebagai onderwijzeres

Mandailing Tapanoeli.
Corr. Sinar Deli, toelis :
Perserikatangoeroe

Desa(P.

g.

D.)

dala

beloemy Apa maksoed bapa dan boenda:
Toenangan anakda soedahlah ada,
diopsilkan.
:
Moga-moga soeboerlahhidoepnja mei- Bseroek dan baik djangan ditoenda.
sjeschool itoe.
Si Anak ang Bai mendjawab madah,
Bila terboekanja cursus itoe

G. Toea Koti Siantar, Pidoli, Sihepeng
enz. soeatoe kampoeng jang ramai apaAtas andjoeran t. Noeddin Volkson- kah tidak maoe meloeaskan Onderwijs
derwijzer Sihepeng dan goeroe2 lain te- kaoem ibue ?

Groot Mandailing

lah

diadakan Algemeen leden. vergade-

—0—

ring dari P.g.D. groep Groot Mandailing disekolah Volksschool Pasar Hilir, Penjaboe-

Hoedjan dispensatie
Di-Djambi

ngan.

Ambtenaar-ambtenaar
Indonesier diSetelah t. Noeddinsebagai voorl. voorDjambi
sama
mendapat
despensatie
jaizitter Vergad. mengoetjapkan selamat daitoe
diperbaiki
gadjinja
disamakan
dengan
tang pada j. berhadir, t. itoe menjerahkan
pembitjaraan pada t. H. Ismail. dioen- gediplomeerd.
Toean-toean jang terseboet dibawah
dang
sebagai tamoe dalam vergadering
itoe.

inilah jang mendapat dispensatie itoe:

Pembitjara dengan pandjang lebar memboeat pemandangan pada goeroe-goeroe
Desa jang selama ini tidak mempoenjai

naik djadi

f 350.

Abdulmanan, demang t/b Djambi
naik djadi
Mas Soemodirono demang t/b
Ma. Boengo naik djadi
Soetan
Magaradja demang
Toengkal naik djadi
Makalam demang Sarongoen naik djadi
Raden Den Ass. Demang Mer-

'

soeatoe vak vereeniging, teroetama baha-

gian Tapanoeli. Kalaupoen ada, hanjalah
bersandar kepada P.G.H.B.
Sekarang goeroe Desa soedah moelai
sedar dantelah dirikan vakbondnja sendiri
jang Hoofdbestuurnja di

Medioen.

Pem-

Abdul Chatab demang t/b Djambi

bitjaraan adalah bergirang hati dan memoendjoekkan setoedjoenja, jang patoet sekali oleh goeroe2 didalam tempat me- sam naik djadi
njokongnja.
Soeleiman Ass. Demang PoengSetelah disoedahi dengan tepoek tangan, kal naik djadi
laloe diboeat pemilihan Bestuur P.G.A.
Kgs. Md. Amin Ass, Demang R.
tjabang Groot Mandailing.
Pandj. Bangko naik djadi
-Mendjadi Voorzitter toecan Abdul HaSt. Passisie Ass. Demang Batang
sjim Soetan Mahmoed Ie Volksonderw, Asai naik djadi
Pasar Penjaboengan. 1e Secretaris toean
Kemas Abdullah Ass. Demang
Parlindoengan
2e. onderw. volkschool Koeali naik djadi
idem — 2e. Secretaris toean Kato, VolksBachsan demang Bangko kira
ond.

Barbaran — Peningmeester

toean

kira naik djadi

350.
f 350.

la bangsa Indiaan- boeat kota Barnaby,
Bartibog, Cain dan Taxis.
Pendeknja daja oepaja bangsa Indiaan:
Soeara tertahan mata merendah:
tinggal
nama sadja, begitoepden sekarang
Ajah dan boenda ! djanganlah goendah,
masih
ada
beberapa orang Indiaan atau
Perintah bapa koeterima soedah.
toeroenan Indiaan tjampoeran darah, tapi
Bapa dan boenda berhati girang,
pelahan dengan pelahan itoe bangsa asli
Mendengar djawab anak: jang garang:
akan terloepa dari moeka boemi.
Permintain bapa tiada diserang,
Keadaan di Australie poen tidak berapa |
Soekalah dia dikawinkan sekarang,
bedanja dengan apa jang diketahoei di|
Canada, karena bangsa Australia asli peLaki isteri mengadakan rapat,
lahan dengan pelahan moesti habis didoenia,
Dimanakah djodoh boleh didapat:
kerena desakan bangsa Europa, jang selaloe
Tegoer.dan sapa djangan terlompat,
merasa koerang senang bertjampoer gaoel
Apa jang dimaksoed soepaja tepat.
dengan lain-lain bangsa. Orang tentoe
mengingat bahwa pendoedoek koelit poetih
Bapa sekarang laloelah pergi,
di
Australie selaloe membanggakan bahwa
Berdjalan konon menompang boegi,
»Australia for the Ausis".
Dimanakah ada, Toehan. membagi,
Apabila orang dengar bahwa pemerinDjndoh si Anak moeda jang ranggi.
tah Canada dan Australie seberapa bisanja
Soeatoe

doesoen

dipinggir

Dimana bapa soedahlah

soengai,

sampai:

Gadis poen nampak lemah semampai,

Sedang bersoentingkan-boenga rampas.
f 275.
Gadis dilihat roepanja indah,
f 250. Boedinja baik hatinja rendah,
Dengan anaknja tampanlah soedah,
f 250.
f 250.

Meminang dia adakah moedah.

f 250.
f 250.

dan telah didirikan seboeah oesaha jang

f 160.

boekan ketjil artinja bagi kita oentoek
bersama, jaitoe saudara kita disana, telah

£ 300.

mendirikan seboeah Bank
Atas berdirinja Bank

060000604000

B kekajaan
Tocan

dan

matjam ini, boleh djadi meroesakkan
kepada penghidoepan volk.
Begitoe djoega hendaknja oesahakanlah
djalan penghidoepan volk dengan djalan
jang lain, seperti bertani oesahakan poelalah akan menambah adanja sawah jang ada
sekarang ini, oesahakan dengan sedapat-

djoega soepaja diterima mendjadi

di Normalschool.

Moerid2 jang

moerid

menang

dalam examen itoe menoeroet bandjaran
punten ialah. Akoep, Abbas, Zainoeddin,
Ali, Batangari, Jahja dan Zainoeddin.

Bea senapang
Tapanoeli.
Sedjak beberapa

di-

pendeknja mana jang menga-

Pengharapan
loterij

Indonesia Djawa, saudara-

mendjadi keoentoengan jang boekan selah jang terbanjak di Tapanoeli) dan soe- dikit kepada
' orang lain, Kadang-kadang
dah dihapoeskan beanja tetapi mesti me-| saudara kita disitoe mendapat keoentoemakai pas (vergunning) djoega. Berapa- ngan tidak berimbangan dengan djerih
kah besarnja hati anak negeri Tapanoeli pajah mereka itoe.

mengga-

Beloem berapa lama di Loemban Dolok Seiboe, soedah terdjadi pentjoerian pada roemah seorang Indonesier, dimana
koentji pintoe diroesak2 dan kehilangan
kira af 120.— Sampai sekarang politie sedang siboek mengoesoet, tetapi pentjoeri-

nja beloem ketangkap.

1

silakan

boengan.

di Penja-

Kita mendapat chabar jang pesti, jang
toean wd.

Opziener

ling sedang beroesaha

school di Mandai-

mentjari tindakan

bagaimana soepaja berdiri sekolah-sekolah anak perempoecan dikampoeng-kam-

eng.

.

"Mondih-dondahan

tjita-tjita toean itoe

kelak akan berhasil, alangkah bahagianja
kaoem

iboe kita disana

jang selama ini

masih dalam selimoet kegelapan,
Lebih djaoeh

toeangkoe

Tonga, dengan

sekolah

kita

Kepala
meisjes

dapat chabar jang

Koeria

Panjaboengan

segera akan.

itoe

mendirikan

ditengah-tengah

kampoeng Penjaboengan Tonga jang ko
non akan diboeat kepoenjaan Inl: yemeente

Dalam sekolah itoe, selain dari

kara

toelis menoelis, tetapi djoega

moesti habis dari doenia ini

karena terdesak oleh bangsa-bangsa jang
datang dari lain benoea. Kedoea bangsa
itoe jalah

bangsa

asli di

Australie dan

bangsa Tiong Hoa.
bangsa Indiaan di Amerika, jang lama kePoen demikian djoega hasil sawah (padi) lihatan makin koerang djoemlahnja, dan
sebelah bandar bandar sepoeloeh anak pada soeatoe tempo dengan setjara ha-

negeri sebelah sana jang bersoesah pajah loes dan tjara jang soeka
diketahoei
mengerdjakan sawah ladangnja, tetapi oleh doenia loear inikedoea bangsa akan
hampir rata-rata segala hasil sawah me- tersapoe bersih dari moeka boemi ini.
“

perniagaan, soepaja segala hasil boemi
kita/itoe dapat poela kita mendjoealnja

bahasa bangsa

koeasa
hampir

Indiaan jang doeloe ber-

besar didaerah itoe sekarang
tidak begitoe kelihaian lagi, ha-

seperti bangsa asing itoe.
pitoe djoega saja seroekan kepada nja beberapa kepala bangsa Indiaan ting'ara-saudara, soepaja dimana-mana gal nama sadja, sementara mereka poeirikan kooperasi (codperatie), kooperasi' nja negeri termasoek didalam dongengan
injlah satoe djalan akan membimbing kita
kepada djalan hidoep bersama, dengan

koeno jang tidak boleh dipertjaja lagi,
jaitoe mereka tidak mempoenjai tanah

djalan penghidoepan

Indiaan doeloe kalau hanja sekarang
tinggal nama dari kota-kota jang terke-

per- adanja kooperasi, inilah satoe bapak bagi air lagi. Sebagai peringatan bagi bangsa

akan

oentoek pembeli:

1 LOT

Besar” baroe
Weltevreden C.s.

bagi

toean, djika toean memesan lot pada kita, sebab

f5.000.—

f1.000.—

f500.—

f100.—

f50.—

dan

f25.—

selekas-lekasnja

mengatoerkan pesenan, soepaja djangan kehabisan. Bereboet

pada

adres

jang

specialist

Firma HARNAM

boeat

SINGH

lain

LOTENDEBITANT.

& SONS

23

Jang telah madjoe kehadapan, ertinja telah pindah dari Moskeestraat 42 (gang
tikoes), ke straat jang ramai, jaitoe OUDEMARKSTRAAT No. 20 MEDAN.
N. B. Pembeli dari kita jang beroleh prijs, silakan kirim lotnja pada kita,
soepaja kita oeroeskan pembajaran prijsnja sampai beres, dengan
gratis kita tidak ambil corhmissie apa-apa. Banjak Selamat!

000004000000 ama

00000000000

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

Tel. 1352

HALLO-

Medan.

»Apa toean
Lean
soa

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

£

00000000000000

00000000000000

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

seindah-

Australie dahoeloe ditinggali dan dikoeSang pemoeda-pemoeda bingoeng melihat pekertinja. Dari sehari-kesaasai oleh bangsa koelit itam, sedang Ameo
harian,
sitoea-bangka itoe tambah ranggi kelihatan. Keheranan hati mereka
Saudara-saudara, djadinja kita kini tidak rika dipoenjai oleh satoe bangsa koelit
lain seperti perkakas sadja, inipoen sebab merah koening. Dikedoea benoea itoe 0 bertambah berapa kali lipat ganda
sesoedah lama ta' poenja lama
kita sangat lalainja, kelalaian kita itoe sekarang boleh dikatakan djoemlah pensang kakek jang hampir berobali itoe nikah dengan gadis jang moeda belia.
membawa
keroegian bagi kita bersama. doedoeknja jang asli sangat sedikit, djika &
Sebab itoe saja meminta kepada sau- dibandingkan dengan grang-orang koelit @ Pemoeda-pemoeda jang aksi itoe bertambah tertjengang.
Masing-masing
dara-saudara, oesahakanlah menambah poetih, jang memegang kekoeasaan dan @ tanja bertanja sinjongnjong apakah jang dipakai si kakek itoe?
djalan penghidoepan oentoek kita bersa- pemerintahan. Daerah-daerah jang kaja
ma, oesahakanlah menambah banjaknja soedah djadi kepoenjaan bangsa koelit
KALAU ORANG HENDAK TAHOE, DJAWABNJA IALAH:
sawah ladang kita jang ada sekarang ini, poetih.
beroesaha poelalah kedjueroesan djalan
0? 0? MEMBIMBANGKAN HATI !!
Sekarang dapat dilihat sadja di Canada

mendjoeal berasnja.

i kita

bersama.

mb aspaten
ag, S eta Selat
diadjarkan keperloean kaoem iboe seperti
mengasoeh anak, -masak-masakan dan Soenda, pendeknjadi Indonesia Djawa
lain handwerken.

dengan

Pesanlah

Loear-Negeri.

rekaitoe, orang Tiong Hoa di Padangjang

Onderwijs

besar

mah baik dalam segala hal, tetapi soedar3

lahan-lahan

f 11.35.-

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

nal memakai

bagisaudara kita disana telah dibentoek ga diantara

nama Indiaan. Banjak djoe-

kota-kota di Canada masih

00000000000000

malaise.

nja itoe hasil anah negeri disana, tetapi
bagi siapakah jang banjak mendatangkan
keoentoengan? tidak lain, tidak boekan
melainkan djatoehnja hampir 95”/, kepada

lekas, tjoema dengan mengirimkan:

tegoeh, soepaja djangan menjoesahkannja, dari ganggoean....,. tetamoe ocang en wakil pers.
Kalau ingin menoeroet djedjaknja toean-toean jang telah beroentoeng itoe. maarr soo...

beloem berpengatahoean begitoe dalam,
dalam soal ini, tetapi sedapat-dapatnja
akan saja tjeritakan djoega barang jang
dapat saja ketahoei.

melihat perlakoean pemerintah sedemikiBegitoe poela bagi Saudara kita di
Bangsa jang akan habis didoenia.
an, selain dari oetjapan bersama, moga- Sumatra ini, lihatlah arah ke Pajakomboh,
Didoenia
sekarang njata sekali ada
moga penghapoesan belasting senapang berapa banjak hasil anak negeri disana, doea bangsa, jang dahoeloe mempoenjai
itoe berdjalan teroes adanja.
seperti gambir, tembakau d.l.l. kesemoea- kesopanan dan kemegahan sendiri, pe-

dengan

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 INDONESIA. sampai di
MELAKA dan INDO CHINA kita beroleh pesanan. Rahasia dari jang beroleh prijs dipegang

00000000000000

senapang jang zonder pakai patroon (ini-

Pentjoeri
nas.

peroleh

Kalau kita lajargkan pemandangan kita ketahoei jang bahasa kita ada lemah, leketanah

40040000000

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

f10.000.—

bea senapang di Tapanoeli ada berdjalan saudara kita disana amat radjin mengoe- soedara!, miskipoen kita lemah, karena
teroes dengan mana bagi senapang jang sahakan sawah ladangnja maoepoen be- kita ada banjak, dengan sebab kebanjakan
zonder pakai patroon dengan memakai kerdja ini dan itoe, tetapi disana, bagi kita itoe, kelemahan kita itoe moedahsatoe laras mendapat bea f 1.50 selainnja saudara kita disitoe, ada anehnja: Hasil moedahan mendjadi koeat. (Tepoek tangan)
ada jang f3.— f6.— enz. Sekarang bagi sawah ladangnja, hasil oesaha merekaitoe,
Ada samboengan.

Zaman

bisa

rang
ini, bagi kita jang mengakoe diri reka kepadang kemoeliaan.
Lebih djaoeh spreker men'eroekan soelebih pandai lebih pintar dari orang zaman
dahoeloe, apa adakah memikirkan kedjoe- paja kita bekerdja bersama-sama lebih lagi
roesan menambah adanja sawah-sawah jg. dalam kalangan penghidoepan dan econoada sekarang ini? Pikirkanlah, bawalah mie, Soepaja kita beroesaha dengan sesoenggoeh hati, menoendjang dan membantoe
kekerapatan jang banjak ini!
peroesahaan bangsa kita Indonesia. Kita

tahoen jang telah laloe arah

bertjakap sebagai

Besarnja f2.000.000.— dan disediakan oentoek -Candidaat 1074 Toeantoean jang gentlenan sedjoemlah f1.000.000.— jang dibagi dengan:
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.—

itoe, kita'

loearan Normaalschool sedang moerid dari
Lebih djaoeh kata spreker, marilah sama
Ini. — school
Penjaboengan
semasa
sama kita lajangkan pemandangan kita ke
kalah.
Jang
lainnja adalah moeridmoerid dari sekolah Natal, Moeara Soma
Benoea Barat, dimana 8oal economienja
dan soal penghidoepan orang disana, telah
Kajoe Laoet sahadja. Diantara moerid dapatnja.
jang menempoeh examen itoe hanja seFikirkanlah pada zaman jang laloe semasa teratoer dan begitoe koeat, dengan oesaha
orang kaoem iboe jang toeroet, itoepoen dinenek mojang kita, ia beroesaha setiap mereka bersama, dengan sokongan sepetidak poela madjoe, jaitoe poeteri dari hari dan masa akan memperbanjak dan noeh tenaga mereka itoe, dengan oesaha
engkoe Soetan Abiaran Hoofd der school memperloeas sawah maoepoen ladang jg. bersoenggoeh-soenggoeh mendjadikan meSribu. Akan tetapi goena sebagai teladan, kita dapati sekarang ini.
reka itoe madjoe, baik dalam segala hal
toean Schoolopziener akan voorstelkan
Bagaimanakah bagi kita dizaman seka- kemadjoean mereka itoe, membawa me-

kesalahannja, dan

»Bataviaasch - Kinderziekenhuis”

koe dirinja anak Indonesier, patoetlah
sama-sama menoendjang atas berdirinja
bank National itoe.!
Sekianlah saudara-saudara (tepoek taCongres
Sumatra
Thawalib
ke
1ngan selamat, jang tadinja vergadering
ngan).
dimoelai poekoel 10'/,.—
Kemoedian berdiri t. Hadji Abdoel Madi Fort de Kock pada hari Minggoe
djid Manindjau.
»
Examen
Oentoek
tanggal 25-5-30 bertempat di Scala
Spreker menerangkan soal penghidoemoerid
NormalBio Congres dimoelai djam 10 pagi.
school.
pan. Inilah satoe soal, kata spreker jang
Berselang berapa hari jang silam t. wd.
amat penting. Soal ini spreker misalkan
(Samboengan kemarin.)
Schoolopziener Kotanopan telah memboeat
Djalan onderwys djangan hendaknja kepada satoe kota jang amat besar, daexamen oentoek leerling Normaalschool memperbanjak tjadangan goeroe sadja, be- lam kota mana djalan besar amat banjak
disekolah Inl. school. Dari 22 orang gitoe djoega djangan hendaknja memper- simpang sioer kekiri dan kekanan. Bamoerid hanja menang 7 orang
sahadja. banjak orang jang hendak doedoek dikoersi gi saja kata spreker amat soelitnja akan
soal
ini, karena saja
Antara 4 moerid dari Panjaboengan tjoe- sadja, kalau teroes-meneroes kedjadian se- membitjarakan
ma seorang sahadja dapat madjoe, jaitoe
moerid dari vervolgschool, jang Hoofd
der schoolnja ada engkoe Amir Hoesin, ke-

koe

mmm

»Loterij

sebelah disini pendeknja seloeroeh Indonesia,

—O—

Memboenoeh anaknja dan isterinja.
Dengan sebocah kampak jang telah
berloemoeran dengan darah, pada soeatoe hari seorang peranakan Ceylon, telah
datang menjerahkan diri kekantoor politie
di Campbell Road K. Loempoer, kata W.
IN
8
Atas pengoesoetan lebih djaoeh .kenjataan ia telah memboenoeh doea orang
anaknja jang seorang beroemoer doea tahoen jang seorang lagi empat tahoen,
jang matinja di Hospitaal.
Dihadapan Magistraat, ia tidak menga-

Kesenangan, Keberoentoengan! enz.
Postwissel

National.

National

Itoelah
sebabnja
sekarang kedoea daerah
itoe diseboetkan sadja boeat bangsa koelit
poetih. (S.S.)

orang jang soedah roesak akalnja. Boeat
membaikkan pikirannja jang telah moelai
akan mentjegah habisnja pendoedoek asli roesak itoe, soepaja perkaranja dapat didimasing-masing benoea, tentoelah orang periksa ia dikirim keroemah sakit.

Maksoed ditoedjoe soedah bersoea,

Bapak jang bidjak ta' sia-sia,
Pergi menghadap seorang toea,
Maksoed dihati diterangkan semoea.

Abd. Gani Volksond, G. Toea-ComissaToha Ass. Dem. S. Manan naik
rissen toean
Dja Aminoedin-Noeddin- djadi
f 160.
dan Aboe Bakar masing-masingnja goeroe
Semoeanja kenaikan ini terhitoeng moesekolah desa di Pajoer, Sihepang dan lai December tahoen 1929.
Longat.—
—0—
Poekoel 12 Vergadering ditoetoep de-

kenal didjamannja Distaat New Brunswick lau masih maoe diizinkan, membajaronjang besar dan tinggi.
masih ada tertjatet namanja empat kepa- kost tang

OBAT

KOEAT

,SAFOEFHIDJAZI:

Obat jang tiada berimbang tentang kemoestadjabannja!
Baik sekali oentoek

orang

toea: apalagi

pemoeda-pemoeda!

Harga per blik .

f

0.80
&

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

000000 00000090000000000000

03

W:

209 200000000009
&

Boekannja

:

bolehr tjoba

?

ini adres jang soedah terkenal 2

@

omong

kosong, dan &

bikin

pakean sama @

Kieermaker. Balistraat No. 6.”

ye
Maoe

fjantik

5

,

?

Maoe

gaja

?

8I|

Datanglah di Calcuttastraat No. Jl - Medan

H

Ini toko Speciaal Kleermaker, dan sengadja baas

2 Telefoom No. M26 -o- Medan - Deli 2
&
— EA
—
6

jang soedah biasa kerdja di toko
mempoenjai kepandean jang tjoekoep.

2

Dit

?

Mar.

Pekerdjaan
ditanggoeng tjepat dan netjis dan
- lenen-flah
nel
sedia segala kain-kain seperti palmbeac

b

seri

Dk 4
el 0

manten An

34

p

0

karihg dah sedia kain-kain.
:
Diloear kota Medan kita bisa @

Pi

orang zaman se- 0

& kinm dengan rembours.
?

Menoenggoe

dan

keper poetih.

iang lain.
rembours.

Harga

Pesanan

dari

34

dengan

hormat.

bersaingan

Cornfield

sama.

dan

|

- toko
toko

|

lain tempat dikirim dengan
:

.Menoenggoe dengan hormat.

3

S00

FILIAAL

TOW

& «0
P4
000000000000000

Wilhelminastraat
1

sg

5

5

5

51516

00000000050

am

?

Fotograaf

YE
Kesawan

atelier

BATA

No. 58
mem

Medan

Telefoon

P4
9
@
9
8

1346

pen

Sedia djoeal Pathe Baby

Cinema

toestel

Bioscoop, dan bisa didjalankan dengan Electrisch Battery motor dan Dinamo bagoes

.3

dipakai dalam roemah tangga dan dibawak
dikebon - kebon dan bermatjam - matjam film
»Librarij'” moelai 30-60-300 kaki pandjangnja.
No. 10278 Billy at Home
10124 Harold Waiter (Harrold Lloyd
”
10297 Tailaring (Charlie Chaplin)

"

:

-

Bi

PAI

3

“GT

2
2
|

40123 Snub is Sciontifie (Snub

merk

MN .
Bi

3

er

Net

1

aa
j5
ar

PALING-OETAMA

obat

Timbangan

) selalbe.

roepa penjakit dalam
dan loear badan.

Kajoe memake

piring tembaga:

10,

Timbangan Besi vernikkelt pake
piring tembaga, dengan batoe
timbangan berkisar:
10,
Timbangan Medja pake piring

Pane To

Ld

Paling banjak

batoe-batoenja

com-

15

Minoem

saban

ada seoempama

hari
orang

3 X Anggoer
menaboeng

10,

25,

POO

Djika
tocan

' 2)

djoeal

25

dan

Kilo.

?

soerat-soerat

banjak lakoe.

Kilo.

4

50

15

dan

dan

25

100

Kilo.

Kilo.

MENJEMBOEHKAN:

Medjen

(tjoekoep

dimakan doea boengkoes

aa

NP

toean

mentjari tabib jang dapat membagi toean.

disemboehkan

mempoenjai

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

jang

Oleh sebab itoe, djika toean, atau familie toean,

atau

kenalan toean, bila dihinggapi penjakit,
diselakan akan datang mengoendjoengi

Hoofddepot:

THAI

FOO

SENG

KIE - Dispensary

114, Kesawan

Kalau tidak baik ocang dikembalikan.

No. 61, Medan.

djoega

SATIJRIN,

obat koeat

jang

paling terkenal. .

g

SW

.

25

kita ada mempoenjai soerat soerat poedjian,

Ld

Ada

dan

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

Segera

obat tjap Boelan satoe atawa 2 glas ketjil sebeloem makan nasi,

Telefoan No. 789, Postbox No.

I

15

@

.&€

8.
Timbangan Medja Ideaal dari
e pada
besi djoega pake batoe
25 Kilo.
@ berkisar-kisar, medjanja ketjilan:
&
0 Timbangan Besar merk Amerika Fairbank: 200, 250, 300 Kilo.
4
& Timbangan boeat Maas berikoet batoe-batoenja: 250, 500, 1000.gram. @
@ Gantang Beras berikoet kikis kajoe dari: ",, 1, 2, 5 Liter.
@,
@
Djoega bisa dibeli satoe-satoe bidji.
@
0 Tjanting Minjak dari: V,, 1, 2 Deciliter.
»
0 Oekoeran Kaen-kaen, Meteran, matjem-matjem dan ada djoega jang »
@ bisa dilipat ampat.
|
£
Boewat orang jang akan mendjoewal komeali dengan membeli
0
&
banjak-banjak bisa dapat oentoeng baik dari
:7
@
potongan harga moerahan.
19 d
0
9 00000000000 Sgm 0 000000004040

aa

kesehatan.

)

?

,

5,

besi semoea:

Obat
sadja).

ks

tersiar dan paling

1927.

Besar)

,

beri pertolongan

z

H2

Paris Beauty (menjantikkan moeka)
Syrup Sohbet Djiwa (sakit batoek, dada, napas
sesak, batoek kering, asthma, koerang darah, demam
lama, koerang koeat kepala, sakit djantin).
Obat Mata (Oentoek segala matjam penjakit mata,
dengan obat disapoe dari loear).
Minjakramboet (centoek memandjangkan ramboet dan memghitamkannja serta mendinginkan kepala.
Syphilis (penjakit perempoean, keloear nanah darah
kctor dan perasaan tidak enak).

pan
roes lertaloe,
mincemlah Anggoer coba Ijopboelan
Hug Fee, soepaya Inggal sehat
roepa -

"1

tahoen

Timbangan Kajoe zonder piring: 75, 100, 125, 150, 175 dan 200Kilo.

tjap Boelan

Mentjegah

@

|

SANGGOEP

Anggoer

Terdiri

KN
Selaloe ada persediaa
n tjoekoep roepa-roepa :

dari pada

ai

LIE

Telefoon No. 998.

pleet berikoet:

Datanglah toean-toean dan ankoe-ankoe pereksa dimana tempat kita
jang terseboet diatas, serta banjak lagi film jang tersedia jang kita
tidak seboet namanja disini.
46
Menoenggoe dengan hormat.

HAP

?

Pachtstraat No. 29 MEDAN.
'

Timbangan Medja merk HAP
LIE pake batoe berkisar-kisar,

Piollar)

aana

(belakang toko Bombay

tembaga,

10222 Charlie's Double (Charlie Chaplin)

ken

Toko TIMBANGAN

?
0

0
0
@

70

208

Telefoon

00

-

BAROE

SR... B. RAM
— Thabib British
India Wilhelminastraat 115 Medan
Telefoon

No.

1326.

$

II)

ga ditoedoeh chianat pada Prantjis tempat engkau berchidmat tempo hari sampai

Dana dianoegerahi tanda kehormatan.
Sekarang kata Hakim engkau ditoedoeh
melanggar oendang-oendang jang berat
sekali jaitoe elianat dan melawan pada

Prantjis.

Kemoedian dari pada timbangan hakim,
Hakim mengeloearkan vonnis: engkau
dihoekoem tembak sampai mati. Hakim
kemoedian menanjakan apakah Clemese
maoe bikin perlawanan itoe ketika djoega.
Pahlawan kita ini laloe angkat kepalanja sambil berkata : Saja ditoedoeh chianat
sama sekali tidak betoel (dengan soeara
jang tetap :) lagi saja ditoedoeh melawan
toch saja boekan Prantjis, boekan tentera
Prantjis dan boekan orang Barat, tapi
saja satoe orang “Arab jang mengakoe
Islam toelen, saja lawan Prantjis atas
agama saja karena membeli bangsa dan
tanah

air dan tjegah sama

sekali

aniaja-

nja bangsa lain sebagai kewadjiban seorang
jang tjinta pada tanah airnja. Dari itoe
saja katakan ,,Prantjis tidak ada hak
meski sebesar koekoe boeat hoekoem
pada saja.”
Pendjawapan Clemenceau ini betuelbetoel mengoentjangkan tempat itoe. Hakim sendiri hampir petjah
kepalanja

memikiri hoekoeman jang soedah

-toghkapnja.

didja-

“6

Prantjis,

boleh diseboetkan, banjak jang siang | Soepaja lebih terang bagai t.t. pembatja
dan malam, mimpinja tak lain ke sisip dibawah ini diberikoctkan selengkapnja
| bagaimana boenjinja itoe Prijsvraag :
sadja.
. Sisip, svrok, soeap of smeergeld.
Dari kanan dan kiri redactie soerat
»Siapakah berani membantah, bahasa
kabar ini -soedah mendapat bisik-bisiitoe sisip, tidak mengaloetkan oeroesan
kan dari satoe schande sisip, dikeresipemerintahan dikeresidenan ini?
denan ini dari satoe pembesar negeri.
Soenggoeh kaloet doenia pemerintaKalimat2 diataslah jang mendjadi lantaKa
Din ini disebabkan itoe perkara
ran, maka toean Simandjoentak didakwa,
isip
karena roepanja pembesar di Taroetoeng
berpendapatan, bahasa kalimat2 terseboet
Kenapakah ia tidak terbasmi ,dari
soedah
mengandoeng tjoekoep alasan
moeka
boemi ini?
menghoekoem penoelisnja melanggar arti-'
kel
207 dari W. v. S. sebab menoeroet
Siapa-siapa jang soeka dari antara
timbangan mereka kedoea kelimat diatas
toean-toean
menjoekai terbasminja itoe
soedah
boleh diboektikan mengandoeng
penjakit sisip dari residentie ini, berhaketiga elementen dibawah ini, sebab deraplah kami, soepaja sama-sama memngan lengkapnja ketiga elementen inilah
bantoe kami dalam hal itoe.
baroe boleh pesakitan dihoekoem melanggar itoe artikel jaltoe:
Rentjanakanlah hal-hal jang terseboet
le. dengan sengadja,
dibawah ini:
2e. menghina (dengan moeloet atau
le.apakah jang mendjadikan sebabdengan soerat) sesoeatoe koeasa jang disebab, maka dinegeri ini lebih hebat
adakan di Indonesia atau di Nederland
itoe perkara sisip dari dilain-lain keatau sesocatoe madjelis oemoem jang diresidenan di Indonesia ini ?
adakan disana dan
2e. apakah boleh djadi, dinegeri ini,
3e. itoe penghinaan dilakoekan ditemGoebertnemen tidak tjoekoep memberi
pat oemoem.
belandja pada pegawainja?

Tocan

..

Siman joentak tidak maoe mene-

boekan Barat, sama sekali tidak rima itoe kepoetoesan, ia menjatakan hendisangkoeti oendang hoekoem mati. Kita dak
membanding
perkara itoe pada
berani bilang seorang Mahamij (advocaat) pemerintah jang lebih tinggi, resident.
beloem tentoe bisa djawab sebagai djawapannja Clemese.
Sedang pesakitan beloem lagi diberi kePerkara ini tidak sampai disini sadja,
terpaksa moesti ditoenda — kepengadilan

Pembatja

dapat

Ciemese. Betapa

persaksikan — halnja

dahoeloe

pada Prantjis. Bagaimana

Chidmatnja
poela

dengan

sendiri soedahpikiri dan timbang

dia
Dia

dengan

teliti betapa tjaranja ,,Islam“. sampai diberani serahkan badan dan djiwanja membela
Islam. Kalau tanggoeng lagi Islamnja masak Abdel Krim angkat dianja djadi toe-

lang kanamnja. Lihatlah betapa
Islamnja
melepaskannja dari hoekoeman mati.

potongannja

kopiah

Prantjis, tapi sate

dari

itoe topi

pakai

tidak

toch

jang sedikit lebih

agak ke tharboesan
pendek.

Orang Islam tentoe ada jang membatja ini dengan kepala panas, tetapi dja-

Rentjana itoe boleh

30

ngan panas tidak karoean. Biarlah dengan

kepala dingin asal sadja mengambil tjonto tentang ketetapan hati seorang Islam,
kalau betoel mengakoe Islam toelen!

kan dalam

Pada

Pemeriksaan

Voorzitter
Pertama

pada

da tanggal 30 December 1929.
sadjalah toean

dipanggil ke Taroetoeng.

Boeat

Tetapi sesampai toean Simandjoentak di

December

1 vulpenhouder,
1 vulpotlood.

Pada barang-barang

jang

Sekarang

toean-toean — moelailah

mentjari

keterangan-keterangan

tanggal 30

December

Telefoon

jang

REDACTIE

TOKO

boeka
No.

dibawah

demang

dan

ini:

besar

didalam

anak negeri di

Sumatra Barat).
B.

kakanda perboeat atas diri adinda, soeka
kakandakoe

toean! Sampai

hatimoe

meninggalkan adinda seroepa ini?”
Anizar menangislah dengan amat sedihnja, ta' da-

pat ia berkata-kata lagi, karena ia tersedoe-sedoe, dan
air matanja bertjoetjoeran pada pipinja jang haloes
itoe, djatoeh kebantal goelingnja.
Sedjoeroes lamanja dapatlah ditahaninja air matanja itoe, karena mata air jang bersoembat itoe, telah
mendapat djalan keloear. Lama kelamaan berkoerang-

lah tangis anak gadis jang dimaboek angan? itoe.

Moekanja jang penoeh itoe, kelihatanlah bermoe-

ram doerdja,
dan bibir jang merah lagi tipis itoe tiada
nja, kedoea belah

bermenoeng
tempat tidoertangannja ditopangkannja keda-

9 Disikianlah hal keadaannja Sitti Anizar, siang
malam ta' lain ingatannja, melainkan kepada Roes-

tam sadja, oleh sebab
roes,

moekanja

tidak

oesah

keloear

Djoega

sedia

oeang.

Keoentoengan

dari

Menoenggoe

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

dari

dalam
Pakailah

kaoes

kita

voetbal

Kaplampoe

itoe badannja mendjadi koe-

poetjat, karena koerang tidoer dan

iboe

bapanja

atau orang-orang

jang tetangganja:

maloe ia, kalau-kalau disangkakan orang ia berlakoe
serong. Oleh sebab itoe segera disonsongnja orang
itoe kemoeka pintoe, dan diterimanja dengan tangan
jang 'gementar, dan darah jang berdebar-debar sebab
takoet.

Setelah ia meoetjapkan terima kasih kepada besleller itoe, ia iasoeklah kedalam kamarnja, dan dikoentjikannja pintoe itoe dari dalam, doedoeklah
ia

dan

kniedekker jang
oentoek toean - toean.

Djoega
NEET,
apabila

sa

etjil.

sebocah

korsi,

menghadapi

seboeah medja

Dengan hatinja berdebar-deboer, diboekanja soerat
dan dikeloearkannja isinja dibatjanja dengan
afi-hati, disifatkannja Roestam berdiri dihadapannja.
Sekarang kelihatanlah Sitti Anizar telah girang,
jakit jang ditanggoengnja beberapa hari jang
aloe itoe telah semboeh sadja dengan tiba-tiba,
ibirnja jang merah itoe, telah mengeloearkan sejoecman jang manis.

toean

pakai,

GRAMAPHOON,

dari

Edison, Bell, kita ada sedia, Roepa-roepa

Tjarilah

kita poenja adres:

HAN

Oudemarktstraat

111

»Soerat kakanda jang tertanggal 5 Mei19..,.,
soedah selamat adinda terima, laloe adinda batja
dengan hati jang penoeh dengan kegirangan. Sesampai dipertengahan soerat kakanda itoe, berlinanglah
air mata adinda, dengan tiada dapat adinda tahani,
kaan,
ingat nasib kakanda agan ae
gi
sangat mentjintai
adinda

sangatchawatir, karena

terseboet oleh adinda kakanda telah mendapat ketjelakaan diatas kapal dan lagi pekerdjaan kakanda
djadi tersia-sia, oleh sebab itoe adinda pohonkan
do'a kepada. Toehan Raboel'alamin, moga-moga
selamatlah kakanda dalam pekerdjaan, terdjaoeh dari
mara

bahaja,

dan

lekaslah hendaknja kita bertemoe.

Selain dari pada itoe, berharaplah adinda, soepaja

kakanda
sekolah,
lama

berhati sabar menanti adinda lepas dari
sedangkan
waktoenja
itoe ta' berapa

lagi.

Do'akanlah
maha besar,

dapatlah

oleh

kakanda

kepada Toehan

soepaja dipandjangkan

kita

menjampaikan

jang

oemoer kita dan

maksoed

timba-

ngan dan takaran 'serta oekoeran. Persediaan besar dari perkakas
segala motor dan pendjoeal arlodji merk Roskoph jang toelen.

oleh

Adinda

kereta angin merk MAGtentoe tidak merasa tjape

ringan, ladjoe dan potongan bagoes jang terdapat keadaannja.
.

SENG & Co.

kita dan

Doctor

(kakanda

' Telefoon

53,

rindoe dendam masing-masing. Adinda
Iboe bapaknjapoen bersenang hati poela, karena mengobati
anak
jang dikasihinja itoe telah moelai semboeh, soedi menjerahkan diri adinda pada kakanda boeat
dan telah maoe makan minoem.
mendjadi..... kakanda, asal kakanda soeka menePada soeatoe malam jaitoe doea hari soedah ia rima adinda janghina dan melarat ini.
menerima soerat dari ketjintaannja itoe, doedoeklah
Telahgterbajanglah diroeangan mata adinda baia dengan seorang dirinja mengarang seboeah soerat, oaiwran hescaopnki hidoep kita berdoea la......
rasanja diatas doenia ini, jang lebih beoentoek balasan soerat jang diterimanja dari Roes- Tiadalah
roentoeng dari adinda, djika adinda dapat ber, ....
tam itoe, demikianlah boenjinja:
kan kakanda.
Pajakoemboeh -11 Mei-19.,..
Adinda telah 4 hari lamanja dapat sakit, tiadalah
Kakandakoe Roestam
minoem
dan makan, sehingga badan adinda telah
Hulp. Onderwijzer, Boeboengan No ....
mendjadi koeroes dan poetjat.
di
Sakit adinda itoe amat keras, ta' dapatlah diobat
Bengkoelen.

tjinta.

kita sediakan

kebagoesannja.

14

sepenoeh

poenja toko.

Toengganglah
Motorfiets
merk
NEW HUDSON dan MATCHLESS jang toean soedah ketahoei

No. 25

Pesanan dengan Rembours boleh dikirimkan.

Pada soeatoe petang,.. kira-kira dja 3 lewat 15
menit, jaitoe satoe hari jang ta' dapat diloepakan oleh
Sitti Anizar, hari jang sangat mengoembirakan perawan itoe, hari jang membawa obat penawar, pengobat sakit rindoe dendamnja, datanglah sepoetjoek
soerat dari Roestam, jang diantarkan oleh besteller
keroemahnja.
Ketika itoe Sitti Anizar doedoekdi beranda moeka
dengan seorang dirinia, sedangkan iboenja memasak
didapoer dan bapaknja berdjalan-djalan kepasar.
Sitti Anizar melihat besteller datang menoedjoe
roemahnja
itoe, hatinja girang bertjampoer takoet.
la soedah maaloem apa jang akan diterimanja itoe,
tetapi ia amat takoet djika rahasia itoe diketahoei

hormat.

Batjalah
!!

Kaocem sport !

barang bagoes harga melawan.

ta' enak makan.

dengan

IL

PERSATOEAN.

Hindoestraat
roepa

bagi toean -toean.

barang - barang klontong. Boeat beli banjak boleh

35

MAHTANI

bermatjam

besar

kita kasi rabat jang pantas.

boenga-boenga.

Ditanggoeng

sampai2

LAKI-LAKI.

(Soeatoe tjerita jang terdjadi

»Adoehai

dengan ongkos pertjoema.
Boleh toekar katja jang
ta “tjotjok lagi dengan

BOMBAY

MEDAN
$$

578

MEDAN

ta jang tjotjok oentoek kesehatan mata toean - toean

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

beberapa

(5 ALKISSAH£ |

jang akan

Co. Markstraat No. 3—

(Ada samboengan).

Persediaan

pangkat oppas ke ma-

oleh:

&

klontong

Sanggoep periksa katja ma-

Hormat dari kami,

pada Europeesche Bestuurs ambtenaren,

1

T 0 NG

:

Menjediakan segala roepa katja mata.

ini.

Eigenaar : L. H.

ke djoeroe toelis hingga ke as-

pergaoelan

T JIN

goeh mentjelakakan residentie Tapanoeli

model dan pakai

mengatakan dalam

KARENA

dan barang

hal seloek beloeknja itoe sisip jang soeng-

Kata toean Voorzitter, sebab toelisan
Prijsvraag itoe bersangkoet dengan toelisan
dalam Persatoeran No. 26 dan maoe dipe-

kalimat sebagai terseboet

MATI

Ti
KATJA MATA

hadiah diatas ini

akan ditoeliskan (dioekirkan) perkataan
»Prijs-vraag” ,,ANTI SISIP".

of Smeergeld.

Baroe

Telefoon Nos. 403 & 567.

.

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

sistent demang,

SENG

1929

berkepala: ,, Prijsvraag. Sisip, Sorok, Soeap

Gezaghebber.

54

MEDAN

TOKO

jang paling

diterbitkan di Taroetoeng (Bataklanden)
berdaja sedapat-dapat tenaganja oentoek
menghapoes kedjelekan jang meradjalelanja sisip dinegeri itoe dalam satoe toelisan

gang,

WENG

djoega ditoelis

rentjana-rentjana

loopig onderzoek.

dacteur dari s. k. ,Persatoean”

»Moelai dari

Jang poenja fabriek

Toapekongstraat 16

diperhatikan dan disetoedjoei oleh abonnes, Handel My ,,Persatoean” sediakan
3 prijzen, jaitoe:
1 djam (horloge),

t. Simandjoentak dan memeriksa toean itoe,
boeat bagian voorloovig onderzoek, berhoeboeng dengan toelisan beliau pada Persatoean empat kali bertoeroet-toeroet di-

1929 Groote Rapat (Inheemsche Rechtbank) Taroetoeng telah memeriksa persdelict toean S. M. Simandjoentak, sebab
sewaktoe toean itoe mendjadi hoofdre-

toean itoe

,

Rechtbank.

Inheemsche

Iki ata k

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

Persatoean.

tanggal 31

satoe perkara, t. Simandjoentak lebih doeloe
moesti didengar dalam pemeriksaan voor-

Persatoean.

TEPEKKONGSTRANI,
MEDAN. DELI. |
IPAL I KAKI

Pakai toetoep lak merah di
kepala botol.

prijsvraag ini ditoetoep. Sesoedah itoe
sampai pada boelan Februari abonnes
boleh masoekkan soerat pilihannja pada directie dari Handel My. Persatoean
rentjana siapa-siapa jang haroes diberi
hadiah.

riksai nanti oleh Groote Rapat mendjadi
Pers-delict

2.

dipilih redactie perloe atau tidak disiar-

berhoeboeng dengan toelisan beliau dalam
Persatoean d.d. 7 September 1929 No. 29
jang berkepala ,,Sisip, Soeap of Smeergeld”
sebagaimana jang soedah pernah diperiksa
dan dipoetoeskan oleh Groote Rapat pa-

dari nomor 31

dikepala botol.

na itoe pada redactie dari soerat kabar
ini dalam envelop tertoetoep dengan nama sedjati ataupoen dengan nama sema-

dalam bahasa Batak atau Belanda.
Kemoedian nanti rentjana itoe akan

moelai

1. Pakai toetoep kaleng merah

rentjananja, hendaklah meadreskan rentja

antar menghadap

masoekkan

Djagalah tjap jang toelen, jaitoe:

be. apakah daja oepaja oentoek meni-

Waktoe kita membatja riwajat ini Cle- Taroetoeng dan menghadap Groote Rapat
mese masih meringkoek dalam pendjara pada tanggal 30 Mei j.b.!. toean Oerlemans
mendjalani hoekoemannja. Didalam per- Gezaghebber dan jang mendjadi Voorzitdjara, diwaktoe mendjalani hcekoeman- ter dari Groote Rapat menjoeroeh masoek
nia dia

MEDAN

Ketjap Tjap Matahari

basminja?
Toean-toean jang soeka mengirimkan

memorie van verdedigingnja.
Jang berkoeasa di Taroetoeng memanggil tocan Simandjoentak dari Pematang Si-

Simandjoentak

MALAM

- tanggal 9 September 1923,
jalah

itoe sisip dilakoekan dinegeri ini:

ran kalau tidak maoe namanja diketahoei
redactie dengan njata.

boeat itoe

mendapat poedjian (diploma) dari

PASAR

belandja dari Goebernemen?
4e. bagaimanakah djalan-djalananja

sekalipoen pesakitan beloem memadjoekan

Sebenarnja

Telah

pegawai.

sedikit kesalahan dia ditoeroenkan pang- Mei 1930. Dalam itoe soerat panggilan
katnja kemoedian dinaikkan
kembali. dengan njata diterangkan, bahasatoean
Kalangan Arab atau poen Marokko dise- Simandjoentak maoe diperiksa sadja jang
lidikinja betoel-betoel jang achirnja
ketarik oleh besi beraninja ,,Islam“.

Saha

dalam perkara angkat mengangkat dan
melepaskan dan menaikkan
pegawai-

sempatan
memadjoekan
perlawanannja,
sebagaimana mestinja, jang berkoeasa di

Rapat pada tanggal

Pn

termasjhoer teroetama di Soematra Timoer

dalam pengadilan,
dalam kebesturan,

lebih tinggi. Penjelidikan memakan tempo Taroetoeng lantas sadja mengirimkan itoe
boekan sedikit. Hakim-hakim soedah pe- Vonnis pada resident oentoek diperiksai
nat mentjari hoekoeman jang sangat berat dan residentpoen membatalkan sadja itoe
baginja tetapitidak ada. Penghabisan se- Vonnis seraja memerintahkan soepaja Rakali hoekoem tembak sampai mati jang pat memeriksai perkara itoe sekali lagi,
dahoeloe ditoekar dengan 7 tahoen pendjara

.
Pa

(empat poeloeh tahoen)

3e. atau boleh djadikah ada
lainlain sebab-sebab selain dari oeroesan

Diwaktoe “toe Rapat mendjatoehkan
hoekoeman denda besarnja f40.—
pada
toean Simandjoentak.
smen mata:
semata,

40”

PTUN

ggOo

(Samboengan dari pagina 1 blad

diatas doenia ini, selain dari Doctor

Roestam).

Moedjoerlah
obat itoe lekas kakanda kirimkan,
kalau tidak pastilah adinda akan mendiami rantau
lahat sebab merindoekan kakanda.
Wahai kakandakoe, dengarlah ratap tangis adinda
jang dilamoen gelombang rindoe:
Badjalan soetan dari Bindjai:
menempoeh negeri Tandjoeng Paoeh:
berkelok djalan Tandjoeng Patih:
Kasih nan baroe dipamoelai:
kanda bawa berdjalan djaoeh:
allah hoerabi roesoeh hati:

Oelak karang tanah Selatan:
Pajakoemboeh kampoengnja doea:
bersimpang djalan tandjoeng Pati:
Kalau la'i sampai kekaitan:
tampoek dan tangkai, djika ta' relah:
moesin pabila adinda nanti.
Pajakoemboeh Kota nan Gedang:
berbelok djalan kemoeara:
Pandai-pandai kakanda,
laoet sati rantau bertbeah.
Roemah

kolonel

sebab tanggoeng,

kanda tinggalkan.

di-Belantoegg,

toekang Tjina dari Betawi:

Kasih berpaloen dalam djantoeng,
moesim pabila adinda nanti,

Datanglah kapal dari

—

Singgah berlaboeh dikahpeloe:
Laoetan soedah dalam pedoman,
masoek laboean beloemlah tentoe.
Berhemboes angin dari Selatan,
roemah Tjina dimakan api:
Hilang goenoeng padam daratan,
tiada

adinda
.

Pajakoemboeh
Soengai Limau tanah Periaman:
Boekit tinggi diatas ngarai:
berbelok djalan pendakian:
Adindalah doedoek dengan pamenan:
sekarang tinggal dalam bangkalai:

755 Medan.

pandan,

moengkirkan

djandji

dan Tandjoeng

sepandjang

Pati,

moearanja:

Kasih bermain dalam hati:
moesim pabila 'akan sampainja.

(Akan disamboeng.)

