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diterbitkan
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Sesoedah

terasa

,,ke-In-

lander-an“

itoe menjeng-

oglah, orang
akan, barIndonesier.
jsarmendjadi
Dalam

kolom

kita moeatkan

lain pagina

dalam masa

amat berbahaja,

sifat jang

lembar.)

Redacteur

kita

me-

noelis :

Pada adatnja, kita hanja
toean

menonton

'ersatoean

ini

djadi

?» sadja karena

timboel,

boe-

doeit sedikit dapat-

Pertja Timoer.

penghasilan

atau

tiada.

Artinja: kesoesahan jang menjebabkan

stimboelnja persatocan.
Adalah

soeatoe pepatah Belanda, jang

berboenji: kalau
anak
soedah terdjeroemoes

lemboe
kedalam

soemoer,

soemoer

baharoelah

itoe dipagar

orang.

Pepatah inilah jang tjotjok bagi menjindir kaoem tani dan kaoem saudagar
di Tapanoeli.

Tatkala orang Tapanoeli padat kantongnja. Tatkala

mereka kaja-kaja belaka. Tat-

kala selembar wang kertas lima roepiah
itoe sama harganja dengan selembar kartjis loge dari Malay Opera. Tatkala penghasilan toekang tap karet didalam seboelan, sama dengan gadji Toeankoe Demang,
tatkala itoe, tidak ada seorang djoeapoen
jang ingat bersatoe.
Wang kertas jang datangnja semoedah
itoe, telah menoetoepi mata hati dan menoetoepi paris aliran perasaan bersama.

Hampir

tidak ada seorang djoea poen

j. mengingat, bahwa dbenia ini berpoesing,
dan matahari
itoe terbitnja di Timoer
dan terbenamnja ke Barat.

Tidak

ada

roepanja

jang terkenang,

bahwa karet itoe pada soeatoe ketika akan
sama harganja dengan
,,barang“ jang
setiap hari dimoeatkan kekereta sampah
Gemeente.

Sesoedah datang sang malaise. Sesoedah
hoetang-hoetang dari Volksbank datang
menjesak. Sesoedah dwangschrift datangnja melajang. Sesoedah wang tidak ada
lagi oentoek membajar segala soerat paksaan, baharoelah datang tjita-tjita..... ..
bersatoe.
Dan, sesoedah anak lemboe itoe terdjeroemoes kedalam soemoer, baharoelah
soemoer itoe dipagar.

Tidak ada lagi pada masa ini perkataan
jang akan kita oetjapkan, selain dari pada
biarlah anak lemboe

lemboe jang lain djangan terdjeroemoes
poela, lebih baik soemoer itoe dipagar.

Apakah jang kitanamakan ..ke-Inlanderan" dan ke-Indonesia-an didalam perkara
ini 7

.
»Ke-Inlander-an" ialah orang2 j. tidak
soeka bersatoe, dan jangtidak maoe kenal
persatoean. Golongan ini amat
dengan

berbahaja kepada

kebangsaan. Sifat jang

sebab

ia

akan

Lima-Poeloeh mentjari

H. 'N.A.

Satoe hal jang benar kedjadian kematin, seorang ambtenaar Bestuur, telah

tangkap
tidak mengakoe, sedang ambt.
B. B. menetapkan da'wanja bahwa mereka

Hien
mati.

tetap lari kentjang.
Kesalahan ini, baiklah kita serahkan
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100 Mark.

Sikap politie dibahagian Serdang pada
masa ini, kita boleh poedji atas keradjinannja memperhatikan perdjalanan autoauto sewa boeat djoeroesan Medan via
Tebing Tinggi.

Penipoe

kepada

mendjaga

oemoem.

berasal

Tyre

sebagai

tamoe

jang

pengasih.

dari

Bataklanden.

.
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Soedah

Boeroek
toean

Djangan

merasa

berikan

senang

oentoek

dengan

REPARATIE

memperbaiki

Bawalah pada kita, dimana kita kerdjakan

Memperbaiki
Itoelah

75

Selamanja

dan

Diperbaiki

toean poenja band ?

pada jang tiada mengerti.
toeroet peratoeran Europa.

Memperbaroei

Specialiteit

Band boeroek

Kita.

kita bisa bikin baroe.

kita poenja kerdja atas djaminan
Tanjalah

e

elanda.
Djarang didapat atau boleh dikata beloem pernah djoempa.

berangkat

pekerdjaan.

ke-

Sekian

Ka-

Swara

Publiek.

Kita pandang angka punten bahasa Belau telah dapat pekerdjaan tidaklah diloepakannja akan pertolongan orang roe- landa jang diperoleh nona Tionghoa itoe
mah itoe. Maka berangkatlah tamoe tadi dalam examen penghabisan H.B.S. terseboet, boekan sadja ,,djarang didapat“, tedengan mendjindjing taschnja.

roemah

itoe.

serta mengeloearkan selembar wang

tas (Mark

Djerman)

tapi boleh'dikatakan ,,beloem pernah ber-

djoempa".
Sedangkan bagi bangsa toeroenan Belanda asli sekalipoen, agaknja
soekar
didapati orang jang beroleh

hasa

apatah

Belanda

lagi

dengan

oleh

punten

ba-

,,uitmuntend” ini,

seorang jang

boekan

berdarah Belanda dan boekan berperasa-

harga

100

ker-

Mark.

kita, apakah exa:minatornja soedah berla:

koe dengan sedjoedjoer-djoedjoernja?
Kita madjoekan pertanjaan itoe, karena
Tetapi karena teringat kepada anak-anak
perempoean. itoe, ia tidak sampai hati, kita pernah perhatikan, djika seseorang
dari sebab itoe ia datang lagi akan me- moerid jang koerang disajangi dan koe-

poenja

rang

dikasihi

oleh

goeroenja,

maka

toeroen.

puntennjapoen

Seorang moerid ketika mendjadi peladjar kepada seorang goeroejang kasih.
padanja, simoerid selaloe mendapat punteri

kepada goeroe lain jang sedikit ada menaroeh dendam kepadaorang toeaanak itoe,
sebab perkara prive, lantas punten simoerid
mendjadi toeroen.
.

Hal inilah j. banjak benar mendjadi kekesalan hati bagi orang toeaanak2, djika
bertemoe
dengan goeroe j.tidak soeka

akan kedjoedjoeran.

Algemeene Vergadering Part.
H.I. S. di P. Brandan.
Poekoel tengah sepoeloeh pagi, ddo.
1-6-'30 diatas nama Voorloopig dari Bes uur Part. H.L.S. telah mengadakan Vergadering bertempat dipanggoeng Orion Bioscoop di P'. Brandan. Jang datang hanjat-50
orang dari sekalian golongan ditempat ini.
Diantaranja
kedapatan hadir Tengkoe
Hoesin djaksa Kerapatan dan menteri poelisi dan djoega toean Chef Afd. A.P. sebagai wakil B.P.M. Djam terseboet diatas

roemah.

jang oedjoednja mentjeritakan maksoednja
H.I.S. disini (ringkasnja
poenja roemah hendak membeli tilam (ka- sadja tiada berdasar politiek). Dan mengoesoer). Maka ia pergi kekedai tilam mem- tjapkan terimah kasih atas kedatangan pubawa wang kertas jang ditoekarnja da- bliek, serta toean itoe
meminta
soepaja
hoeloe.
Apa soedah
terdjadi
? Sesoedah toean Soetan Seri Alam menerangkan apa

Ada kira-kira 2 hari sesoedah itoe,

bahasa wang
Djerman).
Mendengar

jg. akan mendirikan

oleh kita.

keterangan !!
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kertas itoe palsoe (Markperkataan

Chabarnja, politie sekarang sedang mentjari-tjari kemana bersemboenjinja ta moe
penipoe

Soetan
Seri Alam berbitjara. Ia berdiri
dan mengoetjapkan diperbanjak hormat

,,palsoe” itoe, atas Vergadering. Sesoedahnja berbitjara
dengan pandjang lebar. Apa toedjoeannia

perempoean terseboet djatoeh bingoeng.
Dan, kemoedian dari pada itoe ia segera
pergi kekantoor politie, mengadoekan halnja.
itoe.

dan

wijs.

maksoednja serta kegownaan OnderSerta

mentjeriterakan

bagaimana

kesoesahannja orang tak mempoenjai Onderwijs (didikan Baratisme) Boekan sadja

Onderwijs itoe bergoena

boeat kita sen:

diri, tetapi sebaliknja adalah mendjadi

si-

narnja seisi roemah tangga atau kaoem.
familie kita. Dan adalah orang jg. mem-

—O—

Hamil diloear nikah.
poenjai Onderwijs itoe lebih moedah menOrang kabarkan pada kita, bahwa di tjari kehidoepan
dari orang jang tiada
Kisaran ada seorang perempocan jang mempoenjai
Onderwijs. Penghabisannja
hamil diloear nikah.
ia memperboeat perbandingan orang jang
Didalam seboeah
roemah kepoenjaan mendapat didikan Onderwijs Barat dari

seorang Cranie,
Apa

angka 10 dalam bahasa

Corresp. S. D. dari
T. Tinggi menoelis:
Di Pekingstraat Teb. Tinggi, ada me- tawar menawar dibajarkannjalah wang kegoenaan Onderwijs (tepoek tangan).
njewa seorang perempocan Indonesier kertas tadi. Setelah wang kertas itoe diliSekarang tiba waktoe gilirannja toean
hat oleh toke tilam, teroes dinjatakannja,

politie itoe berlakoe pada tempatnja, jang

berdasar

berlagak

Seorang perempoean kena perdaja.

Tetapi sebaliknja hendaklah kewadjiban
keselamatan

Mendapat

berseri-seri“ sang tamoe berangkatlah de- Vergadering dimoelai.
e7
ngan senang hati. Setelah mengoeToean R.I. Bongsoe sebagai Voorzitter
tjapkan banjak ,,terima kasih" kepada jang moela2 berbitjara dengan
pandjang lebar

, Riwajat wang kertas Djerman

Kalau djaoeh dari Bogor.
Corr. S.D. menoelis:

semata-mata

Soeara Ramai.

Ia menerangkan, bahasa pekerdjaan an dan berroh Belanda.
dan dan Tdj. Morawa.
Oleh karena ito2, didalam pemberian
jang
ditjarinja telah dapat, dan iapoen
Mereka disalahkannja lari kentjang lepunten ini, timboel pertanjaan dalam hati
telah
ambil
voorschot
lebih
dahoeloe,
bih dari 50 K. M. per uur, tetapi jang di-

jang seekor itoe ter-

djeroemoes kedalam soemoer, dan soepaja
-

roemah,

balik keasal doeloe,
permai.

|.

ia

sadja, timbangan hakim jang bakal mengasih persen kepada anak-anak itoe.
Pada tanggal 23 Mei 1930 toean Yo meriksa ini perkara. WET boleh djalanDengan hati jang sabar, tamoe penipoe
Heng Kam, lid Volksraad, telah mema- kan dengan menempelkan procesverbaal itoe minta toekar wang kertasnja jang
djoekan pertanjaan pada pemerintah seba- pada jang terdakwa.
Tetapi ambtenaar jang terseboet, selain- katanja harga f100.- itoe soepaja ia dapat
gai berikoet:
mengasih persen kepada anak-anak peMenoeroet kabar dari Moears Eninv aja. menempelkan... p
2
AA "rernpoean Iitoe:
(Pelembang) pada tg. 15 boelan j.I. seorang Chauffeur, Rybewijs ka Wadan)
sewa, moe- ada menjimpan wang ketjil lebih dari
Tionghoa Boen Hien j. ditangkap, boleh dja- motor dilarang tidak bolelrgari
f100.- Dengan tidak sangsi lagi, teroes
di dalam gila, karena menjerang dengan lai dari poekoel 11 siang sampai poekoel menjahoeti ,baik“ dan laloe mengambil
barang tadjam pada soepir dan kornetnja 5 sore.
Meskipoen
eigenaar
auto meminta wang dari dalam peti simpanannja.
waktoe ia sedang naik auto, soedah bisa
Antara sedjoeroes perempoean itoe dalari dari kamar tahanan politie, dengan soepaja autonja boleh mentjahari sewa de- tang serta mengira wang ketjil f100.membawa satoe klewang politie, dengan ngan menoekar chauffeur lain dan chauf- bocat toekaran wang kertas sang tamoe.
sendjata mana katanja ia mengantjam pada feur jang bersalah boleh tahan tetapi perSetelah tjoekoep dengan harga wang
sesoeatoe orang jang berani mendekati pa- mintaan itoe ada sia-sia sadja.
kertas itoe, maka wang kertas 100 Mark
Disini
tentoe
timboellah
satoe
hal
jang
danja.
itoe diberikan sang tamoe kepada
jang
Politie laloe melepaskan tembakan jang tidak menjenangkan hati bagi mereka,
poenja
roemah.
Doea
helai
wang
kertas
mengenakan kepalanja dan
Boen Hien menilik apa jang telah berlakoe atas toekaran 5 roepiah dikeloearkansitamoe dari
dirinja.
mati diwaktoe itoe djoega.
Salah, tinggal salah, toch penghidoepan toekaran jang diterimanja, laloe serahkan
Saja ingin bertanja sampai berapa djadjanganlah
hendaknja terganggoe sebab kepada 2 orang anak jang poenja roemah
oeh hebatnja penjakit gila itoe dan apamereka ada mempoenjai tanggoenga:i masing-masing sehelai.
kah perloe orang itoe ditembak mati?
Agaknja sebab persen sang tamoe jang
Djika ternjata sikorban tidak perlve di- jang berat sekali, pertama motor mesti f10 oentoek anaknja, itoelah menjebabkan
diansoer
pada
Koek
en
Co.,
kedoea
bebinasakan apakah pemerintah tidak soeka
hilang ingatan sipoenja roemah boeat perik
memberi
toendjangan
pada famillienja lasting auto mesti dibayar, lain lagi besai
wang kertas itoe lebih djaoeh, hanja
lasting pentjaharian enz.
Boen Hien?
teroes
sadja dimasoekkannja kedalam peti
Penoetoep, kita harap pemerintah jang
Kalau ada alasannja tjoekoep, apakah
simpanannja.
orang jang bersalah (jang menembak) itoe atasan akan selidiki hal ini soepaja lain
Dengan
hati jang girang dan moeka
kali mendapat peroebahan baik.
bisa mendapat hoekoeman?

00000000000

ada

dalam Volksraad.
Tentang Boen
jang ditembak

Tidak

Hoetang mesti .. .bajar!

Toean ingin hidoep disitoe,
tinggalkan kota jang ramai,

oengan jang telah diikoetinja antara Me-

Pertanjaan toean Yo Heng Kam

0000000000000

perdoeli

hari jang liwat keroe-

Sehari sesoedah itoe, tamoe jang pergi
ke Lima Poeloeh katanja, telah kemmelakoekan satoe tangkapan antara djalan
bali
lagi (lengan tergesa-gesa. Dari djaMedan via Perbaoengan.
oeh
ia
telah tertawa manis, sebagai seDoea boeah vrachtauto, seboeah kepoeVolksbank, kita masih beloem insjaf, dan
orang
jang
dalam kegirangan sebab baroe
»ke-Inlander-an“ masih beloem bertoekar njaan seorang Tionghoa dan seboeah ke- dapat pekerdjaan jang ditjarinja. Ia teroes
poenjaan seorang Indonesier, telah ditahan
dengan: ke-Indonesia-an!
oleh ambt. B.B. itoe dipost politie Perba- naik keatas roemah mendapatkan orang

sialah: karena desakan penagih
be.oting dan karena penjesak. .. Vclksbank.

Tidak perdoeli kantong kosong.

beberapa

ke

JLaki-laki
itoepoen — menocempanglah
Dalam ,,Swara Publiek” kita batja satoe
“Tpada 'roemtah "perempoean terseboet.
perkabara
n seperti berikoet :
Satoe-doeahari tamoe itoe menompang
disana, kelakoeannja tidak obah seperti
Dalam eindexamen H.B.S. di Salemba
seorang jang fnengintip-intip peti
dan
(Batavia) nona Tio, poeteri dari, toean
simpanan perempoean itoe. Ia”
agaknja
Tio Peng Yang soedah loeloes dengan
telah diketahoei bahwa orang
roemah
dapat eindcyfer 10 boeat bahasa Be.
tempatnja menoempang banjak menjimlanda.
pan wang.
Kesoedahan ini ada begitoe loear biSesoedah 3hari ia (tamoe tadi)
measa, teroetama djarang sekali bisa didanoempang dalam roemah terseboet,
Iapat oleh moerid Tionghoa hingga perloe meminta permisi pada jang poenja
loe sekali kita toetoerkan.

keamanan bagi machloek.

air jang

Tahoen

mentjahari pekerdjaan.
Meingat akan kebangsaan atau karena
mereka sebangsa, permintaan tamoe
tadi ,,dikaboelkan".

hanja roemah jang rendah,

ketanah

Azn. Voorburgwal — Amsterdam,

Balei — Asahan.

1 349.

barang 2 & 3 haii lamanja, sementara

melihat persa-

opera dan bioscoop.

Kalau tidak disesakkan oleh pemoeSetelah harga karet, kopi dan berbagai2 barang
hasil boemi toeroen seperti sekarang, pendoedbek ngoet belasting, kalau tidak dibeslag oleh
Tapanoeli djadi insjaf,
bahwa dalam
perkara
dagang, tidak boleh menjerah sadja.
Timboellah permoefakatan-permoefakatan
disana sini, soepaja ditjari oepaja oentoek: menaikkan harga penghasilan boemi.

boga k @oer.

tapi ma'moet dan moerah.
Inlander-an“ jang berbahaja.
Orang-orang jang ditimpa keroegian di
Indah roemah beratap idjoek,
Tapanoeli djangan goesar
kepada kita, dikelilingi pohon jang roendoek:
sebab kita berterima kasih kepada keroe- ditengah sawah jang sedjoek,

oentoek mendaja-oepajakan, soepaja hasil persatoean.
Kalau tidak terdjadi bahaja kesengsaboemi
naik harganja, soepaja kaoem
saudagar dan kaoem tani, tidak mengeloeh raan seperti sekarang, pada adatnja, tidak akan timboel
tjita-tjita persatoean.
lagi.

Advertentie-Bureau A. de la MAR

Idris Harahap — Tapanoelistraat — Tandjong

Pada

Ketika melaloei
landen jang ma

Amsterdam.

,SINARDELI"

mah
perempoean terseboet datang seorang laki-laki mintak diberi menoempang

dan kemadjocan negeri, mesti Tatkala mendjalang Porsea” "
bangsaan
ada persatoean. Tidak adastaat jang tera- kiri kanan boekit Barisan:
yh. . 1
toer kalau tidak ada persatoean.
disana kampoeng koeria,
enal
Djadi,...
4 tdak
Ui
wah ,dntar: y, Po
er
ngsa
(napa
aa ertinja Ir
Tidak bergedoeng indah,
itoe
menanti roeboehnja sadja. Inilah setidak dinding bertatah:

Redacteur kita, Hassan 'Noel Arifin, jang
dalam perdjalanan.
Didalam soerat itoe dikabarkan, bahwa
di Tapanoeli sekarang, kaoem tani dan gian itoe, karena keroegian itoelah sekakaoem saudagar Indonesier akan bersatoe, rang jang menimboelkan angan-angan

Antara . lain-lain,

IryaTEtaN.

mentjapai tjita2 bersama.
Didalam langkah menoedjoe tjita2 ke-

II hari ini, babrija sifat seroepaitoe kita namakan ,,ke-

satoe diantara soerat-soerat

Moehd.

&5 Moeharam

—

1930
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4
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n Administratie

lebih doeloe.

DELI”

AR

e Drukkerij & Uitgevers Mij. ,5S IN

oleh: N. V. Electrig

tang dimoeliakan
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Pembajaran

Directeur:
ABDUL
AZIZ.

jang

bekerdja pada H.

A.P.M.
adalah seorang djanda tinggal,
famillie dari Cranie itoe.
Soenggoehpoen si perempoean seorang
jang tidak bersoeami, njata telah soedah

pada dirinja sendiri. Pendek kata pidato
toean terseboet, moedah-moedahan publiek sedar akan 'keperloean, Onderwijs
zaman sekarang (didikan Baratisme) tepoek tangan.

kelihatan bahasa ia mengandoeng. KeaSoedah itoe bitjara diserahkan
ole
daan ini telah berboelan-boelan lamanja, toean Abd : Rahman bin Karim sesoed
dari sehari kesehari semakin njata.
mengoetjapkan
kepada Vergadering,/
la beroesaha oentoek menghantjoerkan moelai angkat bitjara dan bertanja kepa'
kandoengannja itoc,
akan tetapi
tidak Publiek ,,Apa goenanja H.I.S.
didirikan
berhasil, hanja keadaan itoec semakin la- disini, dan apa maksoednja. (Pertanjaan
ma semakin njata. Patoet jang berwadjib ini tiada didjawab publiek). Bitjara diia mentjeriterakas
awasi djoega hal ini.
'Kalau2 ada nanti samboeng poela dan
berdjalan rol doekoen2 jang soeka ban- atas kesoekaran dan kesoesahan dan ba-

toe boeat pekerdjaan

boesoek itoe.

haja anak-anak jang pergi

beladjar

ke

te“. Dania poen bertanja poela apa bisa-

kah Part. H.I.S. didirikandisini,

karena

ngan pasar Eropa

toean lebih baik maksoed ini djangan kita
segerakan. Jang kita-tentoekan achirnja

Sesoedahnja

Voorzitter berdiri poela

dan berbitjara soenggoeh-soenggoeh perkataan beliau banjak menarik publiek.
Karena beliau bitjara bersandar dengan
perkara Onderwijs. Spr. menerangkan
fasal oeang jang perloe diadakan sebagai
modal (onkosten). Bahwa dari keterangan
toean Hadji Abd. Razak, boekan sedikit

25 sampai 31 Mei 1930) 2”:

Pad

Toekang

(Oleh : Redacteur ,,Sinar Deli" jang dalam perdjalanan.)
Keberatari ini diakoei oleh Bestuur EroOleh beberapa orang saudagar Indopah,
jang hadir dalam vergadering itue,
seini,
waktoe
pada
nesier di Sibolga,
dan
didja
an akan bermaefakat dengan
kan
mendiri
akan
,
epajakan
didaja-o
dang
paja Volksbank soeka mesoeatoe perkoempoelan jang dinamakan : Volksban
ngoendoerkag.
pembajaran,
selama mentap
Export
Vereeniging Importen
getah
diheniikan.
ra,
poete
Boemi
Onderneming
Bagaimana -hasil oesaha Bestuur dalam
ringkasnja : V. IE. O. B.

hal ini, beloem terdengar beritanja.

toek mentjari moerid didjalankan berkeli- Tapanoeli,

berdaja oepaja, soepaja

akan

penghasilan itoe beroleh harga bagoes dibersaingan
Doenia,dan dapat
pasar
dengan negeri asing.
Jang mendjadi pemboeka, djalan atas
tjita-tjita ini, jalah toean Haloeddin bin

kekoeatannja.

Diharap poela soepaja pen-

doedoek Brandan jang tidak poenja anak

toetoep. Berapa banjak auto ,huurkoop”
jang dibeslag. Berapa banjak keboenkeboen jang tinggal mendjadi hoetan dan

jang s0

dai,

soeka
menolong dengan djalan masoek
leden dari ,,School Vereeniging“ sebagai
menjokong. Voorzitter menerangkan poe-

la bahwa Part. H.LS. ini boekan teroentoek boeat Boemipoetera
sadja. Tetapi
menerima
moerid djoega dari segala
hangsa ditempat ini asal sadja mereka
itoe soeka menoeroet oendang-oendang

dari School Vereeniging, dan menerima
moerid djoega dari daerah P, Brandan
seperti: Pangkalansoesoe, Besitang,

kit Koeboe, Gebang,
Tangkah, Lagan d.l.I.
Voorloopig Bestuur

Boe-

Setjoerai, Lepan,
laloe

dinjatakan

tetap djadi Bestuur. (tepoek tangan).

Kemoedian toean Abd. Hamid Loebis
bitjara. Toean-toean Bestuur jtht.
Menoeroet pendapatan saja sesoeatoe
Voorloopig Bestuur ta' boleh memoetoeskan pemilihan Bestuur, lagi saja tjoema
ada mendengar sebagian ketijil j. asese.
Sebab itoe saja pinta soepaja di&darkan
sebagai oentoek pemilihan Bestuur dilakoekan.

Arief, seorang saudagar toea,

peroesahaan anak negeri.
Didalam pergerakan itoe, beliau per-

mendjawab:

bagi manoesia.

Demikianlah, pendoedoek

Tapanoeli, jang selama ini, lebih soeka
nah beroleh keoentoengan, dan achirnja mengobrol dikedai kopi, menantikan toekang tap poelang dari keboen, dari pada
beroleh.... keroegian.
Telah semendjak beberapa lamanja ia membitjarakan keperloean bersama, -sekanegeri, rang telah moelai insjaf.
soepaja anak
mengandjoerkan,
Keinsjafan inilah, jang menjebabkan
djangan berniaga dibawah tangan saudagar asing, djangan menggantoengkan dji- toean Haloeddin moelai beroesaha akan
wa kepada saudagar-saudagar Tionghoa mendirikan Vereeniging Import en Export
dan Eropah, tetapi anak negeri sendiri, Ondernemipg Boemipoetera.
Perkoempoelan ini akan berdaja, bila
haroes berhoeboeng lansoeng dengan Paharga hasil boemi, soedah baik sedikit
sar Doenia.
Soedah berpoeloeh tahoen toean Ha- dari sekarang, hasil-hasil keboen anak
amat sajang negeri akan dikeempoelkan mendjadi saloeddin beroesaha, tetapi
beliau tiada beroleh.teman sekerdja. Per- toe. Sekalian penghasilan itoe, akan dikihatian pendoedoek Tapanoeli, soenggoeh- rim teroes ke Europa, didjoeal dengan
poen besar, tetapi akan tderoet mentjem- perdjandjian.
Bilamana kelak, pada soeatoe ketika
poengkan diri besar poela . takoetnja.
harga itoe

toeroen

kembali,

keboen-ke-

Kira-kira 10 tahoen jang Jaloe, toean boen anak negeri tiada akan menimpa keHaloeddin melangkah seorang diri. Meski- soekaran, sebab hasil itoe telah dapat dipoen tiada tjoekoep beroleh toendjangan, djoeal lebih doeloe dengan perdjandjian,
ia sendiri laloe memboeat perhoeboengan dengan harga jang tetap, dalam waktoe
dengan pasar di Eropah. Ia sendiri mengi- beberapa lamanja.
rim berbagai-bagai hasil boemi ke Eropah.
Lebih terasa bagi pendoedoek sekarang,
Bermoela orang toea itoe beroentoeng bagaimana pentingnja soeatoe persatoean,

didalam dagangnja, tetapi pada soeitoe
Hamid empoenja oeraian, boekan kita ketika, karena pasar di Eropah dingin,
djatoeh, dan toean
sia-siakan, tetapi sebaliknja kami, harga- harga barangpoen
kan dengan sepenoeh-penoehnja. Boekan Haloeddinpoen toeroet djatoeh.
saudagar toea ini
toean, kami pandang sebagai anak-anak. ” Beberapa lamanja
Voorzitter

,,Toean Abd.

Chabar Kawat.

tjo

Seorang toekang t
telah dimasoekkan k
rena mentjopet.

Setelah hoekoemannja habis ia dikeloear- INDONESIA.

kan

dari

dalam

toetoepan. Tatkala ia

ialah karena persaingan dengan onderneming jang besar2.

Betoel onkost keboen anak negeri lebih ringan. Betoel keboen anak negeri
tidak perloe memakai Hoofdadministrateur,

boeah pikiran saja

semata-mata

sjaf,

bahwa dalam perkara dagang,

tidak

bergoena kepada publiek. Memang saja boleh menjerah sadja.
Timboellah permoefakatan2 disana sini,
poen amat setoedjoe sekali atas berdirinja
Part: H.L.S. disini.Jang seperti tocan-tocan

maksoed
toean

itoe.
takoet,

Dan

sebaliknja djangan

bahwa

apa

jang

toean

soepaja ditjari daja oepaja oentoek : me -

naikkan

harga

penghasilan

boemi.
Kesoekaran

Penghasilan-penghasilan

ini, telah di-

radio dengan kapal2.

Bandoeng, 3 Juni. Peftjobaan akan
mendapat
perhoeboengan bitjata dengan
menjandangibakoel j.berisi.Perempoean itoe
Radio
telefoon
kekapal2 jang dimoelai
Ia berdjalan denganseorang anak perempoe-

Senin
jang baroe laloeoleh
an j.roepanja poelang dari belandjaan. Si pada hari
pertolongan Radio
toekang tjopet adjak kawannja, mengikoeti dienst P.T.T. dengan
Holland,
adalah
memberi
hasil j. sangat «
perempoean itoe dari belakang, sehingga
menjenangkan.
Orang
dapat
perhoeboesampai ketempat jg. soenji, dimana kedoea-

ngan

Sampai di Kerkstraat, jang seorang
mengoeloerkan tangannja kedalam bakoel
perempoean itoe, laloe menarik seboeah
boengkoesan Ketjil. Hal ini terlihat oleh
sianak
laloe mengatakan kepada siiboe
bahwa orang telah mentjopet soeatoe
boengkoesan dari dalam bakoel itoe."
Segeya.siiboe merapotkan kepada Polite.
Politie memeriksa orang itoe tetapi barang
jang hilang terseboet, tidak terdapat padanja.
Seorang tolk dari Landraad, jg. sedang
mengenderai kereta angin, laloe lintas
ditempat terseboet, kereta anginnja telah
kena lempar boengkoesan itoe. Ia ambil
benda itoe, dan ia perhatikan, kenjataan
ada berisi oeang.

dengansalah satoe kapal dari Se-

marangsche Prauwenveer.

Ketika kapal penarik ,,Sirius" j. dinaiki
vertegenwoordiger dari P.T.T, dan RadioHolland berlajar disepandjang Prauwenveer, tempat mana ada kira2 sembilan atau
sepoeloeh

njata

Kilometer djaoehnja dari tepi,

benar kedengaran pembitjaraan di-

telefoon

T.

dengan kepala peroesahaan P.T.

dan kepala dari Radio-dienst di Ban-

doeng.

Pertjobaan itoe sekarang akan diteroeskan lebih landjoet, dengan perkakas jang
dipasang pada doeakapal mail dari Stoomvaart Maatschappij. ,, Nederland”.
Batavia, 3 Juni. Hoofdkantoor Aneta
baroe

ini mendapat perhoeboengan ber-

bitjara diradio dengan redacteur dari s. k.
Dengan hal jang demikian kedoea tk.
Locomotief, begitoe djoega dengan intjopet itoe digiring ke Kantoor politie.
specteur dari Radio-Holland jang ada diatas kapal asap Sirius jang berada 8
mijl djaoehnja dari Semarang.
Pembitjaraan itoe soedah habis dan lagi .sangat njata dengan tidak mendapat

SPORT.

haldhgan jang loear biasa.

Baseball match.

Padahari Minggoe tanggal
8 Juni, djam

Dengan radio dari Sirius pembitjaraan
itoe dikirim melaloei Semarang dan dengan
interlocaal teroes ke Betawi.

3.30 sore, akan dilansoengkan pertandingan baseball diantara American
team
dengan Japanese team, bertempat ditanah
lapang dihadapan Istana Maimoen
di dja-

Pertjobaan lebih djaoeh akan kedjadian'/

dengan Huijgens dan van Oldenbarnevel/ lan Radja.
Diperingati bahwa pada
tanggal 18 apa bila kedoeanja telah berlaboehdipeli .
#5
Mei jl. kedoea-doea team jang terseboet boehan Semarang.
Djoega
orang-orang
toko
dari
Kali
B'
telah berdjoeang diKisaran dengan berkesoedahan 14 lawan 11 points boeat ke- sar dapat berbitjara jang djelas sek
dengan anak kapal Sirius.
“
menangan Japanese team.
Indische Wegenvereeniging.

—0—

Sport di Tandj. Balai.
Bandoeng, 3 Juni. Sebagai Voorzitter
V.V.K. R.I S.-Siantar dari Wegenvereeniging ialah Kolonel van
Sporting Club.
de Kasteele, inspecteur dari bahagian
Pada tanggal 29 Mei 1930 bertempat Genie.
ditanah lapang V.V.K.R.LS Tandjoeng Ba-

Tetapi djika seorang dihinggapi oleh pe- kesoekaran, tetapi tatkala harga karet naik, Administrateur, Assistent, ceranie satoe
dan ceranipfmj3,
tidak perloe memakai lai moelai djam 5—6 sore, soedah dinjakit lepra djangan penjakit itoe ditoe- iapoen naik poela sedikit.
Baroe sadja naik sedikit, bersama-sama gedoeng jang besar, ...... tetapi didalam lansoengkan
larkan kelain orang. Dan djika toean
permainan voetbal Friend- nanti menoelis dalam soerat chabar dja- dengan ,,toekang karet" seloeroeh Tapa- hal dagang, anak negeri dikalahkan oleh lijj Game antara kedoea
club terseboet
nganlah toean siar-siarkan nama saja: noeli, toean Haloeddin: ,,toeroen” poela orang Europa.
diatas dengan banjak penonton. Setelah
karena saja poen telah toea. Dan djaba- kembali.
Beberapa banjak onderneming bangsa 15 m. lamanja bermain, kelihatan spelers
Setelah harga karet, kopi, dan berbatan Voorzitter boekan mendjadi kemedari voorhoede S. S. C. lemah. Bola bebarang hasil tanah toeroen seperti Europa, jang teroes mentap, jang menge- rat sebelah S.S.C. sehingga Back (Bongahan kepada saja. Toean Abd. Hamid: gai2
logarkan hasilnja, mengirim teroes ke Eu»Toean
Voorzitter j.t.h.t. Saja menge- sekarang, pendeedoek Tapanoeli djadi indjol) dan Sama, serta goal keeper S' Siropa, dengan harga jang baik.
loearkan

Pembitjaraan

mentjoba angannja di Pasar Baroe tanggal
3 Juni, pagi ia lihat seorang perempoean

panoeli, roepanja amat terasa.
»Berapa. banjak kedai-kedai 'jang di- nja akan melantaskan angannja.

ada
tik, ada kira-kira 2000
orang
jang
berhoetang,
dan setiap hari
pengala.soepaja orang toea-toeasimoerid membajar jang telah banjak
mempoenjai
sadja ada jang minta .,... pindjam doeit.
f15.— boeat 1 anak f 20 boeat 2 anak man dalam hal perdagangan.
Ilmoe hidoep memberi kita peladjaran:
dan selebihnja.
Orang toea ini, seorang: toea, jang teAchirnja aa
sokongan oeang itoe lah beberapa lamanja bergerak menjam- barang sesoeatoe jang bertenioe didalam
jang sebagai
Contributie
menentoekan paikan tjita-tjitanja, goena memadjoekan penghidoepan itoe, mendjadi peladjaran
Moehamad

notaris di Medan.

waktoe itoe,

Poekoelarf malaise, terhadap kepada
perkoempoelan ini, ialah:
Oedjoed
saudagar-saudagar
dan kaoem tani di Tadi
tanah
haan
mengetahoei kekoeatan publiek, lijst oen- akan memadjoekan peroesa

ling. Soedah siap toean Abd. Rahman
membatja nama-nama orang tota-toea
jang soeka memasoekkan anaknja. Menoeroet keterangan Bestuurs soedah boleh
didirikan H.I.S. itoe. Sebagai pokok oentoek -kekoeatan pendirian itoe, dimintak

26 Mei 1930 diberi
hari kepada C.J.J.

ma C.J.J. Giittgens verlof diganti
t sementara F.
W. de Beste, candidaat notaris di Medan.

Penjakit berdjan,

ha

didirikan.

diantara orang toea-toea simoerid jang
soeka menoendjang. Berhoeboeng akan

, Gintgena

Diantaranja 15 Boenfirhoa dan 3 Voor Ir

yh —w

Akan

'Moelai. tanggal

selama minggoe jang liwat (dari tanggal vetlof lamanja 14

se

Akan berhoeboengan

kalau tiada kekoeatanserta sokongan toean- |
ekerdjaan kita tiadadapat diboektikan,
ertanjaan ini didjawab oleh publiek bisa
dan dirikan P. H. I. S. !!! (Soeara menderoe).

Angka kematian.
Banjaknja pendo?doek. Medan jang mati

Persatoean kaoem ta
'saudagar di Tay

'Tandjoeng Poera dan pandjang lebar se:
teroesnjaakan — mengetahoei kekosatan
leden akan menoendjang maksoed ,,comi-

litonga bermain Joear biasa mempertahankan serangan moesoehnja jang selaloe

NEGERI BELANDA. '

Peroebahan postspaarbank.

Den Haag, 2Juni.
Soeatoe perobahan
dari oendang postspaarbank akan dilakoekan.
Kalau kedjadian maksoed
itoe,
djoemlah boenga
jang akan
diterima
dinaikkan sementara boenga jang
akan
dibajar didjadikan hingga tiga procent.—
Internationaal Ornithologische Congres.

Amsterdam,2 Juni. Dengan bertempat
djoeal lebih doeloe dengan perdjandjian,
Koloniaal Instituut, hari
ini
Penonton merasa ketjemasan melihat didalam
dengan harga jang tetap beberapa tahoen
Internationaal Ornithovoorhoede K.R.L.S. terlebih kepada R. telah diboeka
lamanja.
Meskipoen harga barang itoe
Soeman jang mempertoendjoekkan per- logische Congres jang ketoedjoeh, dimana
membahajakan benteng S.S5.C.

jang terasa, menjebabkan
keloearkan tiada gila saja nanti mempermainkan pena jang tadjam tidak pada vergadering oentoek menghentikan mentempatnja.
Tetapi sebaliknja selakoe tapkaret, jang diadakan di Sibolya dalam
seorang Journalist tentoe bila ada kesem- boelan jang berselang, beroleh perhatian

pada masa ini telah toeroen, tetapi bagi
onderneming jang memboeat perdjandjian,

patan

Sesoedahnja halftime, nampak sesoenan moe-tamoe dapat melihat boeroeng-boespelers
S.S.C. berobah halfback kiri roeng paradijs dari berbagai roepa.
tani berkoempoel dalam satoe perkoem(Betuel) mendjadi Back dan Back Sama
Sebagai voorzitter dari Congres toean
poelan. Segala penghasilan keboen dikoemmendjadi Centerhalf dengan perobahan prof. Loenberg, seorang Zwis-memboeat
poel mendjadi satoe, dan dikirim kepasar
terseboet,
penonton
merasa
gembira pidato pemboekaan, jang mana ia memoedoenia.
melihat permainan
kedoea belah fihak djikan kemadjoean wetenschap dari penjang mana koeat setjara sportief dengan doedoek Nederland. Kemoedian atas nama
Biarlah, pada waktoe jang akan datang,
pemerintah prof. Went, mengoetjapkan
akan mendjadi peladjaran betoel-betoel: samenspel jang rapi.
Pada djam 5,58 dengan overan jang selamat datang bagi tamoe jang hadir.
bersatoe kita tegneh, berpisah kita dja-

saja,

saja akan goena pena

saja

sebagai, oendang-oendang Journalist.
Vergadering soenji sebentar. Sesoedah
itoe perdebatan, seringkali kedjadian jang
hampir maksotd Bestuur tidak sampai
apa jang ditjita-tjitakan. Seorangpoen tiada bitjara.
Kemoedian

toean Amir,

bitjara: Saja

sesoenggoehnja amat heran sekali mendengar
pembitjaraan tocan-toean. Tadi

toean katakan bahwa disini, disitoe soeka membajar f20, f30 sampai f50 asal
anaknja

bisa masoek.

Mengapa

sekarang

tjoema 6 orang sadja mengatakan sanggoep? Djadi kalau begitoe menoeroet
pendapatan
saja pekerdjaan ini soedah
sia-sia sekali, jang artinja takkan sampai

maksoed

tjoekoep.

penghasilannja tetap didjoeal dengan harga
jang baik.
Inilah jang menarik hati, soepaja kaoem

Didalam vergadering ini, banjak j. memadjoekan keberatan menghentikan men-

tap karet itoe, sebab meskipoen sekarang
barang itoe tidak berharga, dengan tenaga seroemah tangga pentapan diteroeskan
djoega, dansedikit2 dapat djoega dipoe- |
ngoet hasil, oentoek pembajar hoetang pada Volksbank, oentoek pembajar rodi-be-

lasting, dan oentoek pembeli.....garam.

achtief,

toeh!

teroeskan djoega nistjaia toean- toean
empoenja pekerdjaan
takkan berhasil
(vergadering soenji.)

TA 8

Voorzitter

mengoetjapkan

jak terima kasih, moedah-moeda-

1

kaboellah maksoed ini.

diterima

oleh

sajap

kentjang, bola ditangkap oleh goal
Vergadering ditoetoep.
wa Bestuur dari Part H. I. S. soeka bekerKita sebagai seorangj. soeka — dalam dja dengan bersoenggoeh-soenggoeh dekemadjoean mengoetjapkan sjoekoer dan ngan kartoe terboeka dan berterang-terang.
berdo'a moedah-moedahan tjita-tjita Be- Seperti sijstem zaman sekarang. Itoelah
stuur dapat berboekti
hendaknja
jang jang kita kehendaki, dan kita nanti kelak.
sekali mengapa

didalam

,,rondlijst

ter-

soerat Algemeene Vergadering, mengapa
tak Algemeene Openbare Vergadering.
Tentoe bagi orang jang
ta“ mendapat

—-O—

Pemilihan leden Gemeenteraad.

Dalam pemberi tahoean wd. Burgemeester dalam soerat2 kabar dikota ini,
tanggal 17 boeian ini moelai poekoel 8
lijst ada segan sekali. Perbedaannja kita
Sebentar kemoedian Voorzitter berbi- serah sadja kepada Bestuur. Demikian kita pagi sampai poekoel satoe siang, akan ditjara ,,Toean Amir Jtht. Atas perkataan mengharap moedali-moedahan Part H.I. S terima pemasoekan Candidaat leden Gedan oeraian toean soenggoeh-soenggoeh terseboet bisa lekas berdiri, seperti reka- meenteraad digedoeng Gemeente.
Jang akan dipilih: 10 orang leden boeat
itoelah saja ases&e dan sependapatan de- reka Bestuurs. Kita memang pertjaja, bahEropah, 5 boeat Boemipoetera, dan 2
ngan tocan Amir, tetapi sebab kita ada
boeat orang Tionghoa.
,
mempoenjai tempoh lagi, biarlah djangan
Pengoendian
soeara
atau
pengoendian
kita boebarkan teroes.
Djika dalam tem:
kembali (stemming dan herstemming) berpoh itoe kita tidak akan mendapat ke- DARI PERGAOELAN.
koeatan
rian itoe, baroelah'kita boeOetoesan Sumatra jang sampai lakoe pada tanggal 26 Juni dan 7 Juli.
barkan
(Vergadering lemah, hampir patah pada achir boelan Mei toeroet dalam pimSiapakah Candidaat jang haroes kita
ditengah). Sedjoeroes kemoedian toean chef pinan tocan Dja nin banjak benar-memmadjoekan?
Apakah tidak perloe diadakan
A.P. berdiri dan petiaa ejaan, Dan ber- boeat serang-serangan hebat kepada toean
peroebahan
soesoenan leden kita pihak
tanja orang pegawai
B.P.M.? , 60
orang” Djamaloeddin alias Adi Negoro, hingga'
Indonesier
?
sahoet Bestuur. Kemoedian teroes bitjara soerat kabar itoe mentjap ,,Adi Negoro
| jang oedjoed tocan Chef A. P. soeka me- dengan" penghianat bangsa", Brutus, enz.
Kita merasa perloe diadakan perobahan.
jang dan menjokong akan tanggoeSekarang toean Djanin soedah kerdja
Dan
beberapa pihak kita dengar djoega
pegawai B. P. M. sebagai perdjan- sebagai eerste Redacteur Pewarta Deli
ada
jang
mengoesahakan perobahan itoe.
dibawah
toean
Djamal
School Vereeniging” tetapi
Oedin alias Adi
Baik
kita
lihatkan siapa j. bertindak daamat diharapkan sangat poela. Negoro.
hat-ni.
.
kitapoen sebagai pegawai B.P.M.
Satoe pergaoelan jang tidak dapat didoesangga
| (Tepoek tangan gemoeroeh).

Kemoedian

bola

kanan dalam K.R.I.S. dan menshot dengan

mendjadi impian pendoedoek Brandan se- Verslagever.
kita ini. Djika lebih djelas kita lama ini. Tjoema kita
amat menjesal

boebarkan sadja. Sebab djika toean-tuean

mainannja setjarasportief menjerang doel ada 300 orang jang berhadir. Antaranja
S.S.C. Tetapi tidak berhasil, karena 250 orang tamoe dari loear negeri.—
achtiefnja achterhoede S.S.C. diatas ini,
Kerika itoe, instituut mengadakan pasar
sampai halftime stand 0 —0.
pertoendjoekan jang speciaal, dimana ta-

ga, karena tadinja toelisan-toelisan jang
menjerang tocan Adi Negorodalam OetoeMoelai
san, meskipoen tidak ditoedoeh toean Djanin jang toelis, tetapi orang jakin ada de- dan Hai

ngan setoedjoenja.

Penjakit bertjaboel.

per S.S.C. melemparkan
rima oleh

kepala

bola jang dite-

kanan

dan memasoekkan

kee-

loear

K.R.L.S.

INDIA.

(Aneta Reuter).
Peshawar, 31 Mei. Militer dan politie

terpaksa

melepaskan tembakan, waktoe
penjerangan, sehingga toedjoeh orang mendapat kematian dan sem-

bola dalam goal S.S.C. melakoekan

sorak publiek tidak seberapa, karena kemasoekan terseboet sebenarnja offside,

bilan ordng loeka.
tetapi t.refree menjatakan hal itoe tidak
Seorang perempoean loeka dan doea
offside, dengan menjatakan sjah imasoek. orang anaknja meninggal sebagai achir
Permainan

disoedahi dengan selamat dan

stand 1—0 boeat

K.R.LS.

—O0—

Stand Competitie :
&

St.
CSC.
M.SV.
V.OP.
Go Ahead
LS.V.
D.S.V.
LV.cC.
PSV.
M.S.C.
HVV.

2de

&

20.

gg

uv

ta

4
4
3
4
5
4
3
3
2
4

3
3
2
2
2
1
1
I
—
—

1
1
|
1
1
l
—
—

3
3
—
1
—

l
1
2
1

9S

—
—
—
1
2
2
2
2
2
4

aiCc

7
7
$
5
5
3
2
12
—
—

6

2.

5
10
10
9
8
3
4
6
2
3

5
3
5
6
t
2.
5
4
8
6
0

1.75
1.75
1.67
1.25
1.—
0.75
0.66
0.66
——
—.-»

3
3
7
7
8

1.75
1.75
0.50
0.75
0.25

Klas

CS.C.2 4
LV.C.2 4
D.S.V.2 4
M.S.V.2 4
H.V.V.2 4
2

S

u

1

—-7
—
7
2
2
2
3
31

La

Pegawai

1
8
4
3
2
—

——i

Negeri.

kedjadian sesoedahnja serdadoe melepaskan penembakan jang pertama.
Sek
Bombay, 31 Mei.
Sedjoemlah vrijwilligers
beroentoeng dapat merampas beberapa
banjak garam.
Empat poeloeh orang jang bercongres
ditangkap, diantaranja sebelas perempoean

Di Wadala sekarang aman. Politie menahan lima poeloeh orang kepala-kepala

dari sipenjerang.

Bombay, 2 Juni. Di Peshawar masih
teroes timboel kegemparan berhoeboeng
dengan hoeroe-hara jang terdjadi kemarin.
Keadaan jang mengantjam itoe masih
berlakoe lebih hebat disebabkan peflawanan-perlawanan jang teroes menmeroes
berlakoe dari pendjahat ,,keniedja merah"
jang memakai sendjata jang terang ada
dibawah pimpinan communist jang telah
mendapat
persetoedjoean dari sebagai
besar pendoedoek diperwatasan,

Oetara. ,

Meskipoen
Politie.

selain kalangan

Regeering 2

India ada diharabkan tjara- melepaskan
tembakan itoe dapat
menakoetkan pengi-

tanggal 2 Juni j.l. di Bangkok | Diperhentikan sebagai posthuiscommantelah dinjatakan berdjang- dant 2e kl. di Pematang Siantar, Tehisa koet-pengikoet
i, tetapi ditakoeti
Pieter,
bahwa gerakan dibawah pimpinan orang-

kie penjaks Uholeen

r
|
||

oran kaoem revolutionnair akan lebih
mendatangkan keadaan jang berbahaja
dan akan lebih besar pengaroehnja
dengan djalan menolak
lasting seoemoemnja.

pembajaran

be-

INDISCHE - HOTEL
Pasar

Lagi poela lebih ditakoeti akag kema-

Baroestraat—Sibolga

djoean pada batas Barat Laoet India dan
bertambah-tambahnja orang Islam dalam
banjak bagian tanah India jang kerdja bersama2 dengan Nasionalis India boeat melawan oendang2 Inggeris.

Inilah

Hotel
tempat

mandi menjenangkan

makanan panas
masakan modern

TIONGKOK.
(Aneta-Radio),

Bajaran

Peroesoehan di Karea.

oleh Militer

Yenki dalam provincie

Chintas. Pada djamjang telah ditentoekan
tak boleh seorang poen kedapatan pada

.

malam hari didjalanan.

Kedjadian Jebih djaoeh tak dapat dipero-

leh sebab perhoeboengan dengan Tautaokau soedah roesak. Orang2 pendoerhaka
berhoeboeng dengan kaoem
bekerdja

mana mereka
comminis Tionghoa jang
oentoek propasoekan
tiga
mengadakan

pengeroesakan

memboeka

dan

pemboenoehan.

Kebaikannja anggoer obat tjap »BENDERA: :
»Waktoe isteri saja bersalin (beranak),
ada

Gouverneur Generaal

aa

Aneta Radio.
Peroesoehan.

Gouverneur Cochin-China
Pasguer dan
kemaren telah memboeat perkoendjoengan

sediakala. Oleh
kerena
itoe
saja
laki
isteri
mengatoerkan banjak terima kasi pada firma jang terseboet dan saja
peringatkan pada toean-toean, kalau sepertinja isteri toean ber-

ketempat-tempat didalam Cochin—China,

ditempat mana pada minggoe jang baroe
laloe terdjadi beberapa peroesoehan, se-

berkoempoel. G.G. membe-

ADVERTENTIE
4 9 6 GED

4 4 6 GD

Mengoetjapkan, selamat tinggal

(berpisah

BASJAH.

Hari ini berangkat

Moelai

Fox,

ke Natal — Tapanoeli.

4 4 4 GD

121
Njanjian

jang

Dimainkan

Na

83

lendang

soetera

roepa-roepa,

Satoe

Bindjei.

Persediain besar dan selamanja bisa
beli dan pesan puda kita poenja Toko
dari setjoekoep-tjoekoepnja dan roeparoepa kain Soetera, benang sering dan
tjita-tjita roepa-roepa tjorak: seperti:
Kain Soetera Gaboes, soetera Espaneskrep, Djordjedkrep, Habau Tai, Palen
Pajoeng
dan Afttifesti, Renda-renda.
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-

Special,

All

nal.

baroe

Singing,

SIDE
oleh

JANET

GAYNOR,
Brendel,

GT

soetera

Deli, boleh dapat beli dengan harga Meter
berapa
soeka lebar dan pandjangnja,
harga boleh berdamei, segala oeroesan

boleh bitjara kepada jang terseboet dibaini:

Hadji Ishak Ismail Oudemarksttaat 2,
te. No. 1452 Medan.
Hadji Mahmoed Kedei Doerian.
Aannemer Rantsoem

Medan.
Soetan Kinajan, Sampaliweg No. 150 |
Medan.
Menoenggoe
dengan hormar, |f

PEMILI
17

SEPAKAT

MEDAN.

Warenhuis

TELEFOON

No. 20
12

SEPATOE

NIO TAIANG SENG"

Kesawan No.

79

—

be rdiri moelai

Tel. 663

Medan.

1888 — 1930.

Selam anja 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.

Gn
se

J

nan

Frank

FARREL,

bagoes

serta

Richardson,

oleh ini Acteurs
menarik

hati.

jang

Selain

terke-

dari itoe

TIDAK

Lightner
Matroos dan satoe Party Muziek jang
kasi dengar pada penonton bagaimana,

BER-AOESAN

Toean

hendak

SAROENG

Hanja

membeli SAROENG

SAMARINDA

dapat

dan

BOEGIS

KESEGARAN

jang toelen ?! IM
JANG

LAGI

dan soeatoe

14 bagian

BAROE

bisa terdapat didalam pekerdjaan kantoor atau didalam ,perdjalanan, kaloe orang

TOELEN.

pada:

lantas ambil.

| V.
TOKO

G.

BOORHAN

SAROENG

TENOENAN

MAKASSAR

PEPERMENT

ASLI

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

saroeng jang

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

PEPERMENT

seteroesnja.

Tjoraknja teratoer dengan

mandangan,

mznoeroet

memaniskan

pantas dan

kesoekaan

didjaman

Saroeng

oemoe, hidjau,

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

Terdjoeal diantero toko

provisien en dranken jang ternama.

f 20.- f 27.50 dan f 35.—

Terbikin oleh :

Boeat didjoeal lagi:
Saroeng

seperti

diatas

djoega

no.

f 250.- f 300.- f 500.- danf 600.Saroeng Boegis pakaian

Adat

1:

perkodi

f

H. K. MULFORD & COMPANY -NEW

180.- f 200.-

Boegis boeat djoeal lagi: Roepanja hitam atau oemoe,

perkodi: f 65.- f 170.- f 200.- # 250.- f 400.- dan f 600.-

Kita menoenggoe pesanan pertjobaan jang lekas dan diminta djangan loepa

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

Langyaaan SETIA harga dan pembejaran boleh berdamai. PPG

£-

Alleenvertegenw:

,

orang Sumatra .Roepanja hitam dan

TOK

oemoe,: &f 4.- f 10.- f 15.- f 20.- dan f 35.-

Saroeng

,,MULFORD”

TERTANGGOENG
1005
dari pembikinan dan kwaliteit jang paling haloes.
Bisa dapat djoega didalam wangian Rose, Violet en
|
Chocolade.

pada pe-

sekarang: kleurnja

blauw,

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

,MULFORD"

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

Post Box 72.

Toean - toean:

menoeroet djalan besar ke Deli Toewa,
205 Meter pandjangnja sampai ke Soengei

4

Medan's

37

14 bagian

Moelai ini hari akan didjoeal sepotong
tanah besarnja ada 47,254 Meter persegi

Manan

dari EMAILLE dan ALUMINIUM

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

Dibahagian Kampoeng Baroe Soeka
Piring sebelah kanan pergi ke Deli Toewa |:
di Kampong Si Djenggi sebelah kanan
djalan ke Kampong Gedong Djohore,
kira-kira 100 Meter dari Titi Koening.

Abdoel

”

STELAN

DARI 5 dan 6 BIDJI

cg

te

CHARLES

dan Dances dari Seymor Felix.

Satoe Nona bernjanji berpakean
Djempolan: menoendjoekkan dan

SEBELOEM HOEDJAN
SEDIAKAN PAJOENG

2
3

PAKE

model

Brown & Henderson.

El

Passarstraat 7981

|

Sylva,

White

Winnie

Harga ditanggoeng Moerah dan boleh
pesan dengan Onder-Rembours.
Menoenggoe dangan hermat !
116

wah

O. De

Lynn,

amat

JANG

lain

UP

Majorie
jang

sedia

Dancing & Musical Comedy.

Sharon

tjerita

Djoega

penonton dapat dengar dan liat: Charles Farrel dan Janet Coynor menjanjikan: I'm dreamer, aren't we all? You the time, Ill find the place, Sunny
Side Up, Its Great to Neeked dan banjak lagi lain-lain lagoe jang paling
baroe, sangat merdoe dan menjenangkan sekalian penonton.
Didahoeloei oleh satoe film bitjrara:

djause dan banjak lagi, tidak diseboetkan
disini.

Perhatikanlah

94640440

dan loear biasa:

film bitjara jang pertama kali dimainkan
Satoe

ALUMINUM TOELEN

'30. Kemis, dan seteroesnja.

terkarang

oleh:

|

Eigenaar : R. OEDOEMSINGH
No.

29 Mei

SUNNY

4 4 0 Gb

Toko Bombay Besar
Bangkattanweg

Ini Malam

Pertoendjoekan jang amat besar

(Pp. p-c. — B. K. 2314)

Gb

aaasanaa

m-— DELI-BIOSCOOP

|

boeat sedikit waktoe ).

ALI

O. B. ALIE.

0000000 Sob

|
|
|L

dari

(Goskane

-

GD

tiap BENDERA
jang terseboet, sebab selainnja membaikkan
djalannja darah djoega membagoeskan seri moeka serta membangoenkan nafsoe makan.”

000

rikan beberapa medalie kehormatan kepada beberapa agent-agent anak negeri, sesoedahnja memoedjikan djasa-djasa mereka oentoek mendjaga keamanan pada
ketika peroesoehan jang achir terdjadi,

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

Se

anak negeri

dan

kepala-kepala

mana

001

ditempat

Ulu

. Omon
di Sadoc, Longxuyen,

perti

Conltho,

kesoesahan, kerena djalan

darah tidak betoel. Sebab mendengar
voorstel dari seorang sahabat saja,
lantas saja beli beberapa botol anggoer obat
tjap ,BENDERA"
keloearannja dari firma BAN YIAK
& Co. Spoorst. 24. Beloem beberapa
hari isteri saja minoem itoe anggoer,
betoel semoea darah kotor lantas keloear: tidak berapa lama lantas perasaannja segar kembali sebagaimana

INDO-CHINA.

Saigon, 2 Juni.

sedikit

LE

paganda

3611615 6 6? 6 66

mijl djaoehnja disebelah

18

Tautaokou

selatan barat dari

0 Dana
A56 6 6 6 6

0000060 SOLSULALSGSOOUD5 444040

066 &

kembali

bangsa Tionghoa.

SSL

dihalau

sedang.

Beheerder: Mohd. Manoes Simatoepang.

Seoul
2 Juni. Rengo mendapat kabar, bahwa orang2 doerhaka bangsa korea
menjerang Toutaokou kemarin malam, tapi dapat

jang sederhana bagi kaoem

pelantjoengan jang melaloei Sibolga.
Kamar bersih

0

AUW

PIT

N.

YORK.

O. 1. :

SEN

G-MEDAN

Bykantooren :

Weltevreden Telf.
132B.
Soerabaja
on 2572N.

aa ———

67

i
0

derocoooono0g
'Boekannja

omong

kosong,

Awas!!

dan @

@

boleh tjoba bikin pakean sama ?
ini adres jang soedah terkenal:

2

?

$ 480UL
@

wawin 3

gaja ?

Ini toko Speciaal Kleermaker, dan sengadja baas
jang

soedah

biasa

?
Ga &
! | &

kerdja di toko Cornfield dan
|
mempoenjai kepandean jang tjoekoep.
Pekerdjaan
ditanggoeng tjepat dan netjis dan
- lenen-flanel
ch
sedia segala: kain-kain seperti palmbea

e. 0
?

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

? Pa
menoeroei mo
meagonie hija-Braat

?

Maoe

en

Kicermaker Balistraat No. 6. . &
———-——
,
Ditanggoeng bali

?

Datanglah di Calcuttastraat No. 31 - Medan

Teletoon No. 1426 -0:- Medan
- Deli.

?
$
@

,

tiantik
.y

Dilogar kota Medankita bisa H

rembours.

&@ kirim dengan rembours.

&

Menoenggoe

dengan

?

?

S0O0

TOW

Menoenggoe- dengan hormat.

& 00

9

000000000000000

|

hormat.
F

1 L

!

BOEKAN

BARANG

I A

A

L

|

B

A

R

O

E

|

,

Wilhelminastraat 70
Telefoon

BAROE!

208

SIANTAR

»

Orang tiada akan sangsi lagi lantas pake Balsem tjap Boelan
kaloe ferloe. sebab ini obat gosok soedah lama tersiar dimana-mana.
Boleh dipakai boeat :
Sakit
sakit

kepala,

dada,

diserang

napas

angin

kaki tangan kesemoetan,

- kaki

000000000000

djahat,

sesak, merasa ngiloe,

sakit oeloe ati,

tangan dingin. peroct

2@mmU

:

:

gemboeng,

Toko

6

peroet moeles, maboek
laoet, maboe
minoeman keras, peroet senap dan maoe
moentah-moentah.

P

?
&

na
4 oralau
rezh jangan.

?&

gosok, lantas taroh dioedjoeng lidah dan
minoemin aer jang bersih, Peroet djadi

bea romamiobal
Yoyok, boecatmengyaga

merasa sangat senang dan semoea penjalini
it lantas linjap.
Tjioem ini obat gosok waktoe pilek,

Lean, GANTENG

&
9

sedikit

dengan

djari

ini

obat

kit 1

derkan ongn YA

Dalam

misti

j

dalam

kan:

ARYA

Dalam

Len 2

selaloe

sedia Balsem

YAA,

sekali.

perdjalanan

i

au)

roemah

P5

Ni

Seela
selaloe

Bean

misti

1 “Ig

mah

,

-

Harga

f0.

Han

@

sedia

@

fdd

THAI

FOO

«

SATIJRIN

tembaga,

dengan

' &

?
»
@

7

10,

15

tembaga, batoe-batoenja com-

5,

10,

15 dan

25,

50

dan

25

Kilo.

Timbangan

a f 4.-

25

e

Kilo.

25

Kilo.

HAP

ata,

:

Medja Ideaal dari

100

Kilo.

-

batoe

berkisar-kisar, medjanja ketjilan:

&
&

0
:

Timbangan boeat Maas berikoet batoe-batoenja: 250, 500, 1000 gram.
Gantang Beras Un Kok kikis ae dari:
V5, 1, 2, 5 Liter.
joega
bisa dibeli satoe-satoe bidji.

0

Oekoeran

@

Boewat

Besar merk Amerika Fairbank:

0.

Minjak dari:bi

'/,,

1,

Kaen-kaen, Meteran,

200,

250,

300

Kilo.

@
@
?

hi

2

&

Deciliter.

matjem-matjem

bisa dilipat ampat.

dan

ada

djoega

jang

@

&

orang jang akan mendjoewal kombali Gengan membeli
banjak-banjak bisa dapat oentoeng baik dari

AO

Ta pa Yen

000000000000

letter mas boeat lelaki dan letter perak boeat perempoean

.

dan

Timbangan

?

No. 61, Medan.

batoe

.0.gamng

&

Tag z

000000004

406

)

SANGGOEP

MENJEMBOEHKAN:

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).

Minjak ramboet (centoek memandjangkan ramboet dan menghitamkannja serta mendinginkan kepala.
Syphilis (penjakit perempoean, keloear nanah darah
kctor dan perasaan tidak enak).
Obat Medjen
(tjoekoep dimakan doea boengkoes
sadja).
Ea

Djika
toean
Fotograaf

LE
TAI
it
NT:

W,
Ng

Peni,

Pa
9

dipakai

Battery

dalam

motor dan

Dinamo

»Librarij” moelai 30-60-300 kaki pandjangnja.

No. 10278 Billy.at Home
»

»

10124

Harold

Waiter (Harrold

berada

bagoes

roemah tangga dan dibawak

dikebon - kebon dan bermatjam - matjam film

»
»

pe
Pekan

PPA

Lloyd

atau

TI

aa

YSnub Piollar)

Datanglah toean
- toean dan ankoe
- ankoe perekaa dimana tempat
jang terseboet diatas, serta banjak lagi film jangxtersedia jang

tidak seboet 'namanja disini.

kka

UN Snn

kita
kita

:
diantara

A
hajat

dan

4
mati.

Oleh sebab itoe, djika toean, atau familie toean,

Paman

10297 Tailaring (Gharlie Chaplin)
10222 Charlie'sD
(Charlie Chaplin)

10123 Snub is Sciontifie

mentjari tabib jang dapat mem-

kita ada mempoenjai soerat soerat poedjian, mempoenjai
soerat-soerat boekti, beberapa banjak orang jang telah
disemboehkan dari penjakitnja jang
berbahaja,
jang

Telefoon 1346
&
|

ia djoeal
Pathe
Baby
Cinema toeste
Bioscoop, dan bisa didjalankan dengan Elee-

trisch

toean

beri pertolongan bagi toean.

BATA

Kesawan No. 58 Medan
sedia
Pa Ine Ban

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

Segera

atelier

SGG

TA
Ta

NN

Agent

KIE - Dispensary

114, Kesawan

?
6

9

@

.

SENG

tahoen
1927.

tjoekoep roepa-roepa:

timbangan berkisar:
Timbangan Medja pake piring

Tini
janting
5

&

Kajoe memake piring tembaga:
10, 15 dan 25 Kilo.
Kajoe zonder piring: 75, 100, 125, 150, 175 dan 200 Kilo.

pada besi djoega pake

Telefoon No. 789, Postbox No.
Mendjadi

Timbangan
Timbangan

ari

Hoofddepot:

POO

Selaloe | ada perseiiaan
"

|

Sie Na

2

1 potje

Terdiri
dari

(belakang toko Bombay Besar)

pleet berikoet:
Timbangan Medja merk

Anggoer obat tjap Boelan dalam bvfiet.

5

LIE

Pachtstraat No. 2) MEDAN.
Telefoon No. 998.

piring

AN

(2 gan

HAP

&

?

Timbangan Besi vernikkelt pake

|

hal, cikg pening kepa

hidoeng jang poempet lantas djadi long-

gar dan senang

-

TIMBANGAN

merk

&
Tjolet

000000000000

?

kenalan
diselakan

toean, bila dihinggapi penjakit,
akan datang mengoendjoengi

Kalau tidak baik oeang dikembalikan.
5

@

,
Maoe

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

5 ina1
1
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— 6 Moeharam 1349 Tahoen ke I

Lembar

Toean totok: ,Boy! Boeka sikit tjenala!
.
Boleh masoek angin!”
Boy: ,,Boeka apa toean Besar!"
Toean Totok: , God verdomme? Boeka
tjenala!"
Dengan gementar siboy berdiri ketakoetan dimoeka toean, sambil memoelai
memboeka

ikat

pinggang

hendak.....

memboeka tjelananja.
Sitoean laloe berdiri memboeka sendiri

kedoea.

akan djendela.

Baroelah siboy tahoe maksoed toeannja.

PEKERDJAAN TJEPAT DAN RAPI, HARGA MELAWAN
MESIN BAROE DAN PERKAKAS BAROE BOLEH TJOBA
DAN SELAMANJA SEDIA BERMATJAM3 KERTAS DAN
PERABOT-PERABOT KEPERLOEAN BOEAT KANTOR

Kroondag K. R. Mas di Solo.
Dr. Tjipto dan pergerakan.
Pembantoe D. Kondo W. mengabarkan :
A.I. D. dapat kabar jang berbareng
Kedjadianlah ketika Rebo pagi j.l. dalam dengan itoe penggeledahan di roemahKeraton telah diadakan perajaan hari per- roemahnja beberapa pemimpin P. N. I.
»Pergoeroean ra'jat”.
nobatannja K.R. Mas. Perajaan opisil hari pada tanggal 29 December 1929, poen
(Volksuniversiteit) Jacatra. Rebo itoe pada djam 11 pagi dilakoekan roemahnja dr. Tjipto Mangoenkoesoemo
Pengoeroes ,,Penggoeroean Raiat di Ja- sebagaimana tahoen jang soedah. Dalam jang sebagaimana pembatja tahoe diboeKeraton oleh barisan golongan Djero ang ke Banda, telah digeledah.
catra, minta dikabarkan:
diboenjikan
tembakan 3 kali jg. kemoedian
Dari ini penjelidikan ternjata dr. Tjipto
1 Tentang
penerimaan
(indisoesoel
boenjian
meriam 7 kali di Ke- betoel ada. mempoenjai
perhoeboengan
3 sehrijving).
ag 1
Renag
sampai 17 Juni 1930. mafidbengan.
sama
pemimpin-peminpin” P.N. II. jang
Moelai 1 Mei
Malamnja dalam Keraton diadakan per- bikin pergerakan ultranationalistisch di
Penggoeroean Raiat di Jacatra menerima

Indonesia.

moerid - moerid baroe (nieuwe inschrijvi- djamoean recepsi dansa. Diantara tamoe2
jang datang terdapat djoega Vice Admiraal
ngen) oentoek:
a. Mulo pagi
Kelas I dan II. t. Ten Broeke Hoekstra dan t. Van Gulik

b.
c.

d.
a.

Mulo sore

Kelas I dan II. Gouverneur Djawa

sc...

tanah

Djawa.

Tjipto

physiek

tidak

bisa

pegang

rol

tang bersama-sama t. Gouverneur disini
H. (oll.) I. (ndoneItoe
pengoesoetan
dilakoekan oleh
dan
t.t. B. B. ambtenaren seloeroeh Gou- assistent resident sendiri jang mengoensische S. (chool) ... Kelas I dan II.
Schakelschool
Kelas I dan II. vernement Solo, t.t. particulieren dan t. t. djoengi dr. Tjipto.

moerid- dari kaoem goela. Fihak bangsawan adalah
telah tammat (berdiploma) K.G.P.A. Mangkoenagoro, K.G.P.A. Pa-

dan b. Kelas I: Diterima

—

O—

,Bank Nasional Indonesia".
jang sama dengan itoe. koealam, K.P. H. Mangkoekoesoemo dan
Prof. Mr. Jb. Zeijlemaker
sekarang
Kelas II: Jang telah tammat kelas
I Mu- K.P.H. Mangoennagoro dari Mataram, se- berada di Soerabaja oentoek — membikin

moerid jang
H.L.S. atau sekolah
lo.

c. Kelas I:

Diterima

anak-anak

jang

beroemoer antara 6—7 tahoen.

moea golongan pengeran disini.
Datangnja Vice Admiraal t. Ten Broeke

Hoekstra hari Rebo siang distation Balapan disamboet oleh K.P.H. Tjakraningrat.
Datangnja Gouverneur Van Gulik di-

pembitjaraan dengan beberapa leden dari
commissie bocat
rechtspersoon Boemipoetera. Prof itoe ada mendjadi voorzitter dari commissie terseboet.

Kelas Il : Hendaklah jang telah tammat
dari kelas I H.I.S.
Terkabar commissie itoe pada nanti
d. Kelas I: Diterima moerid-moerid jg. samboet oleh K.P. Harjomataram distation. tg.25 Juni j.a.d. akan memboeat vergaDatangnja sekalian pangeran dari Ma- dering. Pekerdjaan dan hasilnja commistelah tammat (berdiploma) sekolah Goetaram
disamboet oleh R.M.H. Josodipoe- sie itoe ada penting boeat rechtspositie
bernemen klas II (Ini. school 2de kelas)
ro djoega distation Balapan.
atau sekolah jang sama dengan itoe.
dari pendirian-pendirian — seperti ,,Bank
Ketika Gouverneur t. Van Helsdingen Nasional
Kelas II: Haroeslah kami oedji dahoeIndonesia“. Vergadering itoe
berdoedoek dalam pendopo Sasono
- Se- akan diadakan
loe.
di Weltevreden. Dibebe2) Tentang
Mulo pagi
Mulo sore

Oentoek

pembajaran:
f4. seboelan)
f5.
»)

woko kraton telah berpedato boeat selamatnja K.R. Mas. Setelah orkest dan ga-

jang pertama haroes boenjikan letoesan 11 kali.
Kemoedian dihadapannja
entree f 2.50. dan boekoe

boelan

disertai wang
haroes membeli sendiri.
Schakelschool

hoenan dipertoendjoekkan

f2.

»)

rapa tempat prof itoe, telah
memboeat
pembitjaraan-pembitjaraan. Ternjata se-

melan memberi hormat, di Magangan di- karang
Seri Soesoe-

Soerabaja mendapat giliran

di-

koendjoengi oleh professor itoe, toelis Aid.

ala

tarian Serimpi

jang dilakoekan oleh G.R.A. Sekar Kedaton dan tiga poeteri lainnja. Sehabis Se-

Perkawinan

3)Pengadjaran

berdansa

akan dimoelai (sekolah

diboeka) pada hariSenin7 Juli 1930.
4) Keterangan lain-lain boleh tanja pada

Pengoeroes

Administratie P. R.di Gang

Kenari 15, dan kantor diboeka padatiaptiap hari (ketjoeali hari Minggoe dan hari
Raja) dari:
poekoel 9 pagi 1 siang
poekoel 6 sore 9 malam
0

Bintang Indonesia.
Toean H. Soejoed, asal dari
Djokdja,
dan beladjar di R.K. Kweekschool Moentilan
jang sekarang bekerdja, sebagai Hoofd Redacteur Balai Poestaka di Weltevreden kabarnja akan diangkat djadi Leerair dalam

Universiteit Leiden (Belanda.) (N.S.)

sampai

djam setengah

1 malam.
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neo, Selebes dan lain-lainja poelau itoe
perloe ada djalan-djalan jang baik. Betapa
motor di
lis dalam soerat kabar ini. Kami akan me- tjepat bertambahnja kendaraan
noeliskannja poela dengan angka2 baroe, Soematera, Borneo, Selebes dil. itoe, itoedibawah
soepaja fasal ini bisa memboeka poelapi- lahterboekti dari angka-angka
Corr. kitadi Berlijn, menoelis:
Tentang fasal ini, kami soedah menoe-

kiran baroe.
Di Djeriman sini dan djoega dilain-lainnja negeri ada konkurrentie hebat antara
djalan spoor dan auto. Di Djerman
sihh

— oempainanja

auto

Spoor

minta

Perkawinan terdjidi antara djam setengah 8, dengan dihadiri beberapa pemoe-

ini (terkoetip) dari ,,Statistisch

zicht van Ned.

katja 351-353).

dipadjaki lebih berat. Dengan begi-

spoor.

antara

rang

auto dan

spoor ini sampai seka-

beloem bisa didamaikan.

Djoega di Djawa

perselisihan

auto-bus dalam tiga

tahoen itoe mendjadi

berlipat tiga ba-

njaknja.
Apakah jang haroes kita

sadja kemadjoean spoor djadi ter-

kemadjoeannja kenderaan auto ini, maka
matilah kenderaan sapi dan koe-

Siapa akan djadi G. G.?
Sabar, toean pembatja jang terhormat, barang, jang lebih koeat dan tjepat serta
da2 Intelectueelen dari Soerabaja, Jacatra
sabarlah
doelve! Perhoeboengannja satoe moerah itoe. Begitoelah peroesahaan RaSebab lagi setahoen temponja G. G. jang dan Mataram, tentoe sadja
dari Soeradan
lainnja
nanti akan
kami toendjoek jat djadi terdesak, karena kemadjoean
sekarang, Jhr. de Graeff-akamrsampardamtkarta”
djoepa. “Laiir
“Ea
erhadif
meletakkan

djabatan, maka

dari sekarang

pers Belanda telah membikin ramalan-ra-

persoonlijk, djoega
terdapat beberapa
karangan boenga
jang hampir semoea

malau siapa jang nanti akan menggantikan,
Ada diseboet namanja Mr. L.J.A. Trip,
bekas president-directeur dari Javasche

soedaranja dan sobat mempelai,

Bank, toean

Ch. J.i.M. Welter,

sekarang

vicepresident dari Raad van Indie dan
pernah djadi minister van kolonien.
Djoega
diseboet namanja Jhr. mr. E.
Beelaerst van Blokland dan toean P. Staal

bekas consul generaal Nederland di Calcutta. (Dj. T.)

berwarna

merah

poetih

dari sanak
dianta-

ranja ada dari P.K.G. P.A.A. Mangkoenagoro jang berwarna lila.
Moedah-moedahan dengan perkawinan
ini, djempolan kita dapat membantoe isterinja jang rasanja djoega dapat membantoe keperloean pergerakan kita, moedah-moedahan selamat soedara. (Darmo
Kondo).

AWASI

AWAS!

senayan

|

Djioeal-Moerah

djoega.

technik.

Pembatja sk.di Indonesia soedah tentoe
Selain dari itoe banjak djoega waroengkenal toean Sir Henry Deterding, waroeng didjalan-djalan sama hapoes.
itoe radja minjak, jang dalam tahoen laTempo orang berpergian dengan dokar,
loe dikasih titee Doktor honoris orang kadang-kadang berhenti diwaroengcausa oleh sekolahan technik tinggi di waroeng makanan atau waroeng Kopi.
Delft. Ini sir dalam

interview

tahoen

laloe kasih

(pemandangannja)

kepada

sogatoe sk. di Paris tentang soal bensin.
la bilang, boeatmemboeka daerah-daerah
jang heloem begitoe madjoe, orang doeloe membikin djalan- spoor jang mahal

dan koerang tentoe

akan

memberi oen-

kata

itoe

bocat

mobil.

radja minjak,

Tapi
keada-

Tapi sesoedahnja ada auto-bus, orang
soedah
tidak poenja tempo lazi boeat

berhenti itoe. Djoemlahnja auto jang dimasoekkan di Soeinatera, Borned Selebes d.l.I. poelau itoelah terlihat dari ang-

ka-angka dibawah ini:
1928
Auto-barang — 553
.Auto-orang
1529
Sepeda motor 215
1924

DI

647
70

bisa poengoet kekajaan dari daerah itoe.
Sesoedahnja exploitatie (pekerdjaan)
sedikit madjoe, djalan-djalan asfalt laloe
bisa diadakan, soepaja madjoenja daerah
itoe lebih tjepat poela. Beratoes-ratoes
auto-barang
nanti akan mondar-mandir
didjalan-djalan ini. Auto-auto ini jalah
lebih gampang, lebih moerah dan tjepat
dari spoor.
Dan sesoedahnja ada auto

1920

1919

154

48

daerah

soedah

madjoe betoel,

la maoe katakan, bahwa bensin” makin

No. 47

Medan

lama makin
penting, karena didaerahdaerah jg. masih terbelakang kemadjoeannja,
auto akan dipakai lebih doeloe dari spoor,
karena lebih moerah ongkosnja dari kereta

x

Kesawan

dan

Apa jang ia maoe katakan ?

N. V. H. Mij. HIAP HIN

api.
Tapi

boeat auto-auto ini perloe sekali

ada djalan-djalan jang baik, kalau bisa
djalan-djalan asfalt.
Kami kira, sekarang pembatja tentoe
mengerti perhoeboengannja spoor, auto
dan bensin dengan soal rodi diloear

000000000000000000400

Djawa itoe, boekan?
Sekarang di Soematera, Borneo, Selebes

Moelai 16 Mei sampai 16 Juni 1930

dll. ada terlaloe banjak resiko
boeat
menggalang spoor, karena auto sekarang

makin moerati.

Kalau kami tidak

loepa,

sedikit djalan spoor jang ada di Selebes,
sekarang diberhentikan, karena
roepa-

bermatjam-matjam

moerah

segala roepa barang-barang

barang

lain lagi.

Diperselakan pada Toean-toean dan sobat-sobat datang
dengan
moerah,

harga

moerah.

Kita

maoe

pendjoealan semoea dibawah

Lekas

datang!!

laloekan

barang-barang

kita

boeat

dapatkan

barang-barang

bagoes

lama, sebab itoe kita betoel-betoel maoe djoeal

harga pokok.

Djangan

kasi liwat ini tempo jang berharga.

101

Auto-barang

1926 1925
1437
581
3861 3437
-285
205
1922 1921:
128

363
65

218

821
85

Auto-orang
556
387
Sepeda motor
65
38
Sekarang marilah kita lihat keadaannja
rodi diloear Djawa itoe.
'Adapoen banjaknja pendoedoek jang dikenakan rodi

seperti

dibawah

ini:

(Stat.

Jaaroverz.

katja 424).
djoemlahdjoemlah
djoemlah
orangjang orangjang
oeangjang
dikenakan
membeli
dibajarnja
rodi
rodi
1924 1 230 871 518 633
f3 310 274
1925 1 366 485 565 457 ,, 3 679 348
1926”)1 325 621 566 184 ,, 4 262 670
1927 1 389 482 716 265 ,, 5 061 627

1928

)

boeat

1 495 508

Dalam

863 074

tahoen

Medan

tidak

,, 7 196 969

1926 angka-angka

toeroet

dihitoeng.

Menoeroet angka-angka diatas ini, maka
tiap-tiap orang dalam tahoen-tahoen terseboet membajar padjak kepala
(panti

f 6,38, f 6,50, f 7,52, f 7,01 te aa

jne

Djadi dalam tahoen 1928 padjak kepala
ak poela, jaitoe dari f 7,01 sampai

8,34.

Di Djawa moelai tg. 1 Januari 1927 redi

dan penggantinja, jaitoe padjak kepala dihapoeskan, karena padjak ini dipandang
oleh pemerintah sendiri soedah tidak di-

roepanja tidak memberi oentoeng kepada tempatnja lagi. Tapi diloear Djawa rodi
kas negeri. Boeat mcmadjoekan daerah, dan padjak masih diteroeskan. Dan me-

seperti kain-kain dan tjita-tjita, kaoes kaki, topi dan

ditoko

42

1042
| 97

baroelah djalan spoor bisa digalang. Begitoelah kata Sir Dr. h.c. Deterding.

TOKO

125

1927
826
2082
238
1923

daerah jang beloem madjoe itoe dan Auto-orang —
membikin reklame boeat daerah itoe. Orang Sepeda motor

banjak

djoeal

ketahoei dari

angka- angka ini ?

annja bisa terbalik. Dengan mesin terbang orang bisa mengetahoei keadaannja Auto-barang

maoe

2327 2807
6297 7295
18410 19589
1829 3081
auto teroes

da. Orang-orang jang berpergian tidak
menggoenakan lagi
dokar, tapi 'bamenoelis tentang persaingan
spoor dan njak menggoenakan autn-bus, jang lebih
auto itoe dan apa perhoeboengan soal ini moerah itoe. Orang mengirim barang tidengan soal rodi?
dak lagi dengan tjikar, tetapi dengan auto

bikin djalan-djalan

Kita

1928

naik sadja. Djoemlah

Tidak

jang beloem bisa dibereskan.
- Pembatja tentoe tanja, apa goena kami

sekarang,

:

1928,

(persai- halangi sekali, tapi bersama-sama dengan

toeng atau tidak itoe. Sesoetahnja membikin djalan spoor, baroelah orang mem-

00000000000

1927

Sepeda motor
1887
Auto-barang
4254
Auto orang
15679
Auto-bus
1026
Djadi djoemlah kenderaan

Soedah tentoe paberik2

auto laloe membantah ini kemaoean dari
spoor. Sebab apabila padjak auto dinaikkan banjak, soedah tentoe nanti pendjoealan
auto djadi koerang dan paberik djadi
koerang djoega oentoengnja. Perselisihan

Jaarovers

tahoen
1926

toe auto bisamengangkoet orang atau barang moerah-moerahan lagi dengan spoor.
Begitoelah harapannja toean2
jang me-

ngoeasai

Indie”

soepaja

ngan antara spoor dan auto itoe keras.
Persaingan ini sekarang masih djadi soal,

Inteletueel.

“HL S.
f3.
»)
Ini pagi telah dilangsogngkan perkawiOentoek boelan jang pertama haroes di- rimpi dimoelaikan berdansa pertama de- nan soedara Mr. Sartono dengan Mej. Z.
sertai wang entree f 2. dan boekoe men- ngan lagoe Wals jang kemoedian teroes Wirjowigoeno.

dapat pertjoema.

MOER - MEDAN

DRUKKERIJ PERTJA

Apa sebab rodi diloear Djawa sekarang beloem bisa dihapoes|
kan.

Telah ketahoean dengan pasti jang dr.

Tengah. Mereka da- penting lagi dalam pergerakan ra'jat.

1300

ML

FIOLD

RUBBERSTEMPELFABRIIK, AA

|

|

noeroet angka-angka diatas, maka padjak
itoe
bertambah sadja djoemlahnja? Kenating, tapi auto. Boeat ini haroes digalang|:
pa
rodi
dan padjak kepala ini sekarang
jang bagoes dan haloes.
djalan-djalan
masih ditarik dari Rajat diloear Djawa?
Kapankah rodi dan padjak kepala."
Itoelah sebabnja pekerdjaan-rodi
didihapoeskan?
Berdoea matjam «
loear Djawa sekarang beloem'bisa dihatoeroet
menghalang-halarpoeskan. Itoelah sebabnja direkteur Binnenlandsch
Bestuur, toean Miihlen- djoenja ekonomi R-isekarang boekan spoor jang paling

pen-

feld, seorang sociaal-democraat, seka- itoe ternjata
R-'
rang beloem bisa hapoeskan rodi diloear hidoep
KDjawa itoe, meskipoen pekerdjaan - ini
di Djawa sendiri soedati dihapoeskan, ka
rena dipandang orang tidak

Boeat membikin madjoe Soer-

m-

000

Vr.: Saja pikir “kalau tjoema membatja toelisan dalam prysvraag” itoe sadja
semoea orang mesti menjangka, bahwa
disini soedah - benar ada sisip, tjoema
tocan sendiri beloem- tahoe bagaimana
Pers-delict Persatoean.
djalan-djalamnja itoe sisip dilakoekan”.
sadja dalam
S.: Saja hanja bertanja
Pemeriksaan Inheemsche Rechtbank. itoe toelisan. Siapa sadja poen tentoe
tidak akan berani mengambil pengertian
Voorzitter Gezaghebber.
jang pesti- apa erti dan. kehendak saja
dengan pertanjaan itoe,”
Vr.: ,Djika saja bertanja pada orang:
Samboengan kemarin.
akah djalan dari Sini ke Pahae?“
»bagaiman
" Biarpoen tjaranja jang berkoeasa di
itoe tidak mengertikan, jang saja
apakah
Taroetoeng melakoekan itoe pemeriksaan
tahoe jang dari 'sini ke Pahae ada
berlawanan dengan jang” biasa pemerik- soedah tjoema saja tidak tahoe bagaimadjalan,
saan jang mana sama ertinja, berboeat,
na keadaan dari itoe djalan berloempoer

Sumatra.

soepaja

pesakitan

djangan

mempoenjai

jang soedah njata bagai semoea orang,
menjebabkan toean Simandjoentak tidak

mengeloearkan

itoe matjam

protest

apa-apa

tentang

tjara pemeriksaan jang soesah

boleh dibilang ,adil”.
Sesoedah siap diteeken proces-verbaal
van voorloopig onderzoek itoe dengan segera dimoelailah oleh Groote Rapat memeriksai perkara dalam openbare zitting.
Groote Rapat terdiri dari:
Gezaghebber mendjadi Voorzitter.
" Kepala Negeri Sipoholon, Banoearea dan
Parboeboe djadi leden dan toean B. Na-

pitoepoeloe djadi Griffier.

Nenek kebajan seorang kenalan,
Kakinja ringan tjepat
jalan
Hari poen malam teranglah boelan,
Diapoen boedjoek gadis handalan.
Gadis dibocdjoek berbagai kata,
Andjoeng dan poedji soedah njata:
Apakah kehendak boleh dipinta,
Gelang emas pakai permata.
Nenek kebajan seorang periggeli,
Moeloetnja manis bagai tenggoeli,
Memboedjoek si gadis pandsi sekali,
Si Gadis diikat tidak bertali.
Kissah dioelang kepada pemoeda,
Bapa dan boenda laloe bersabda,
Dengar olehmoe adoehai anakanda,
Kini toenangan soedah ada.

,

atau tidak ?”

waktoe jang lapang oentoek berpikir
S.: ,Pertanjaan tocan itoe demikian
mempertahankan dirinja dari toentoetan- ertinja, tetapi pertanjaan saja dalam prijstetapi dalam hal jang begitoe roepa, vraag boekan begitoe maksoednja.
lantaran t. Simandjoentak tetap berpenManakala seorang datang pada politie
dapatan, sekalipoen itoe toelisan dalam membilangkan tadi malam roemahnja tertoelisan bongkar, politie bertanja pada itoe orang
mprijsvraag" digaboeng dengan
pertama, toch toean itoe ta'akan terhoe- bagaimanakah djalan-djalannjalroemah itoe
koem menoeroet boenjinja artikel 207 dibongkar, tidak bererti jang politie itoe
dari W.v.S. dan terlebih lagi sebab- Soedah tahoe ada itoe pembongkaran.
njata poela bagi beliau, bahwa boeat
Politie mesti tanja lebih doeloe hadidesa Taroetoeng ta' goena dilakoekan gaimana djalan-djalannja itoe pembongprotest berhoeboeng dengan kedesaannja karan danjang memberi tahoekan mesti

Indonesia Raya dalam Bioscoop.

NAN IAN DARI MANDAILING.—
AWIN PAKSA.
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Nama si Gadis diberi tahoekan,
Kepada si Anak diperkenalkan,
Terimalah dia djangan tidakkan,
Djanganlah kita orang tjibirkan.
Anak jang manis laloe menjahoet,
, Roepanja kesal, kening berkaboet,
Kepada bapa dia membiroengoet
Hiba hatinja ta“dapat diseboet.
Dia nan tidak soeka 'kan

Politie sn

pertanjaan politie itoe,

tangan.

Semendjak itoe,

pada soeatoe malam,
onton penonton sedap.
—) —a
djadi amat gembira.
ambar jang dipertoendjoekan pada malam itoz, jalah perIndische Hotel Sibolga.
djoeangan dipegoenoengan Mexico.
Pembarja kita, djangan loepa memperPerdjoeangan ini djadi bertambah hebat hatikan advertentie- Indische Hotel Siboldalam perasaan, karena moeziek loear biasa ajang dimoeat dalam Sinar Deli
lagoenja,
hari ini. Soeatoe kali waktoe, bila toean
Tatkala lagoe akan ditoekar dengan la- dalam perdjalanan melaloei Sibolga, tocan
goe lain, dari publiek kedengaran soeara perloe mentjari adres Indische Hotel.
ramai: bis! bis! Orang meminta, soepaja
Redacteur kita jang dalam Perdjalanan,
lagoe jang tadi dioelang kembali.
mampir di Hotel itoe, dimana kenjataan
Politie
naik ketempat toekang Muziek, meskipoen Sibolga -soeatoe kota jg. ketjil,
dan memadjoekan pertanjaan
: ,,lagoe apa kaoem pelantjongan jang berkoendjoeng
itoe ?"
kesana, bolehlah merasa girang akan
Kapelmeester menjahoet: ,,tidak tahoe menginap didalam Indische Hotel.
namanja, tjoema saja tahoe lagoe itoe, laKamar tidoer terdjaga bersih, kamar
goe sedap."
mandi menjenangkan, masakan tjara Europa
Ketika diperiksa noot, kenjataan orang dan tjara Indonesia. Gedoeng Hotel ini,
telah memainkan

sitti,

40
(empat poeloeh tahoen)
termasjhoer teroetama di Soematra Timoer
—538—

Telah

mendengarkan

sampai

selesai

pemeriksaan dan penghoekoeman itoe.

Voorzitter: ,,Dalam
tocan

artikel Prijsvraag

bertanja dalam al 4:” Bagaimana-

kah djalan-djalannja itoe sisip dilakoekan

dinegeri ini:
dalam

pengadilan,

dalam kebesturan,
dalam angkat mengangkat dan melepaskan dan menaikkan pegawai-pegawai”.
Itoe menandakan, bahasa toean roepanja soedah tahoe dinegeri ini ada sisip,
sebab toean tjoema bertanja bagaimana
itoe sisip dilakoekan.

Begitoekah maksoed toean dengan pertanjaan itoe?

biasa sadja dalam negeri Samboe keradja-

Vr. , Dalam Persatoean 1929 No 26toean an Tiongkok. Orang ini mengoempoelkan

da Europeesche Bestuur ambtenaren, beroleh diseboetkan, banjak j. siang dan malam
mimpinja ta' lain kesisip sadja, “apakah
itoe boekan
soedah
tjoekoep oentoek

menghoekoem

toean

artike! dart W.v.S.
barang siapa dengan

orang banjak dengan

oeang dengan djalan handel f12.50 seorang,

terkoempoel ada 28 X f 12.50 ada f 350.
djadinja dengan 28 orang leden dan kapi-

Kini kapitaal jang sekian

Djagalah tjap jang toelen, jaitoe:
Es, ea
?

:

y

Lae

1

,

3

3

1. Pakai toetoep kaleng merah
dikepala botol.

)

2. Pakai toetoep lak merah di

jang diadakan

disana,

dihoekoem

seroepa

itoe, hingga

malam, mim-

lahnja tidak koerang

dari

Jang poenja fabriek

sToapekongstraat 16

ladan kemadjoean orang lain, hal jang
seperti ini kalau berdjalan teroes-meneroes
tentoe akan mendjadi satoe bahaja bagi
»keterangan," hal
itoe
kita bersama, bahaja jang akan datang
persangkaan jang
tidak
itoe dan jang telah ada sekarang ini, hamdiri saja, sebab di Bataklanden ini
semoeanja anak Indonesia ini telah
tidak banjak djoemlahnja orang j. mendjaeinja, tetapi jang akan merobah
di refictie atas berhasilnja oesaha saja
bahaja
itoe beloem ada
membasmi itoe sisip“.

1 Azas igama.
1 Keadaan berbangsa (darah sebangsa)

wadjib kita bergaoel jang sebangsa.
Ul Tanah air (setanah air).
Ketiga soal ini haroes kita perhatikan
satoe2nja,
haroeskita timbang masak2,
soepaja kita mendjadi seagama, sebangsa
dan

setanah

air.

(Ada samboengan).

MEDAN

Telefoon Nos. 403 & 567.

—

IN
TOKO KATJA MATA

8000 orang,
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SENG

WENG

kan daja oepaja oentoek mengetahoei benar pinja ta“ lain kesisip sadja, boekan meng- boekan poela ketjil ertinja.
hina?“ S.: itoe perkataan tidak mengliina
dan tidaknja itoe bisik-bisikan.
Kalau seorang moerid membeli boekoeSaja tidak tahoe lain djalan oentoek Vr.: Kalau seoempama ada orang menoe- boekoe oentoek peladjarannja, paling renmengetahoei kebenarannja itoe bisik-bisi- lis dalam lain s.k. bahwa moelai dari let- dah oeang bergoena oentoek seorang
kan, selain dari pada memboeat itoe Prijs- terzetter, keadminiStrateur, hoofdredac- moerid ada kira f 50,— djadi oeang kita
vraag. Sebab dengan itoe Prijsvraag, saja teur dan directeur.
oentoek pembeli boekoe-boekoe peladjaran
Persatoengan boleh diseboetkan, ba- itoe ada 8000Xf 50 ada f 400.000 (empat
berharap publiek soeka memadjoekan alasan-alasan jang lengkap beserta boekti- njak siang siang dan malam mimpinja tak ratoes riboe roepiah) semoea oeang ini,
boekti kebenaran dari itoe bisik - bisikan. lain kesisip sadja toean tidak anggap per- djatoehnja ketanah Metsir, didapat oleh
Pikiran saja poela, manakala saja tidak kataan ito& menghina ?“
soedara kita disana.
.
S.: ,Tidak. Lebih dari begitoe sering
bisa mendapatkan gegevens jang lengkap
Apa tak dapatkah dioesahakan oleh
dengan boekti-boekti dari adanja itoe orang mengatai nama saja dalam s.s. k., anak Indonesia oeang jang sekian banjakschande sisip dinegeri ini, memboektikan tetapi beloem pernah saja membilangkan nja itoe djangan djatoeh djoega ketangan
pada saja, jang itoe bisik bisikan tidak atawpoen sekedar menganggap jang itoe orang lain soepaja tinggal ditangan kita
demikian
djoega kamempoenjai alasan adanja oentoek dipes- menghina saja
bersama? dantak adakah oemat Isiam di
lau
poen
ada
orang
jang
membilangkan
tikan, memaksa saja akan memboeat banIndonesia ini jang pandai dan pintar oensiang dan malam ta' lain kesisip sadja
tahannja dalam s. k. Persatocan.
toek
mengarang boekoe-boekoe oentoek
Boeat saja kedoea keadaan itoe sama mimpi saja.
kita bersama-sama disini? soal ini patoet
(Ada samboengan).
berbahaja oentoek keselamatan pemerinmendjadi perendahan bagi kita bersama.
tahan dinegeri ini:
Sebagai lagi kebanjakan diantaranja bc ele. Kalau benar itoe bisik-bisikan, si- Congres Sumatra Thawalib ke 1- koe-boekoe jang dikarang orang di Metsip disini meradjalela, besar tentoe bahasir itoe banjak koerang bersesoeaian dan
janja itoe poen
di Fort de Kock pada hari Minggoe tidak bersepadan methodenja dengan kita
2e. Kalau disini benar, tidak begitoe
orang di Indonesia ini.
tanggal 25-5-30 bertempat di Scala
hebat sisip menjisip, tetapi publiek sama
Soal ini patoetlah mendjadi perendahan
Bio Congres dimoelai djam10 pagi.
bisik membisikkan kehebatannja itoe sidan mendjadi pikiran bagi soedara-soedaSip menjisip dinegeri ini besar djoega bara seoemoemnja.
(Samboengan kemarin.)
hajanja itoe oentoek keselamatan pemierinAda lagi seboeah sifat jang aneh bagi
Kemoedian
berdiri t, A. D. Djambak,
tahan dinegeri ini, bisik-bisikan bohong membatjakan ajat Korin Spreker melan- kita disebelah sini, sifat mana kebanjakan
itoe haroes mesti diperangi.
djoetkan pembitjaraannja, tentang
soal diantara goeroe-goeroe igama jang kebaDemikianlah maksoed saja dengan me- ecnomie.
njakan bergadji hanja antara f 20 sampai
ngadakan itoe Prijsvraag,
Soal economie kata spereker lebih lan- f50.— seboelan, sambil mengharapkan
djoet, memang satoe soaljang amat pen- sedekah dari
orang, ia berbini sampai 4
Voorzitter: ,,Adakah orang jang mema ting dan
satoe masaalah
jang
amat orang, alangkah
pekerdjaan ini kesoelitdjoekan boekti-boekti tentang itoe sisip soelit sekali, tetapi dengan sedapat-dapat nja oentoek mentjapai kemadjoean, dan
dinegeri ini?“
nja akan saja bitjarakan djoega disini.
bilamanakah hal “ini akan berobahnja.
Simandjoentak: ,Banjak orang jang me
Kooperasi (cooperatie) artinja
boleh (tepoek tangan).ngirimkan keterangannja tentang 'adanja dimisalkan dengan bekerdja dan beroeToean Iljas Jacob, membitjarakan pelaitoe sisip, tetapi beloem: ada satoe jang saha bersama-sama, teroetama dalam ka- djaran dan pendidikan.
menerangkan itoe sisip menjisip lengkap langan handel,
Kata spreker, perhatikaniah toeboeh
dengan boekti-boektinja".
Di Indonesia ini pada zaman dahoeloe kita semasa masih ketjil dan bandingkanOorzitter: ,,Kalau begitoe kenapa, toe kala, keperloean mereka didapatnja dan lah dengan apajang ada pada kita sekarang
an tidak bantah itoe bisik-bisikan bohong?" dioesahakannja dengan djalan hasil boe- ini, dan inilah satoe pemberian Alah jang
Simandjoentak: ,, Pertama lantatan saja mi mereka, baik tentang makanan dan bagi kita wadjib mempergoenakannja.
Pn
lantas ditarik kemoeka pengadi- pakaian maoepoen tentang ini dan itoe,
ifat dan tabiat manoesiatiroe meniroe | (KG
an!“
mereka poen tidak chawatir akan kekoe- ambil mengambil dengan djalan pergaoeVr:.
,Kalau
tjoema membatjai itoe rangan ini dan itoe, malah mereka hidoep lan, ini sifat tjampoer adoek namanja.
Prijsvraag, saja pikir, tidak bisa mengeta- dalam kesempoernaan dan kesenangan.
Darah jang kotor kebanjakan datangnja | FE
Tetapi masa sekarang memang telah dari sifat tjampoer adoek, soepaja terhoei
akan maksoedt. itoe, sebab tidak
ada terseboet bahwa maksoed t. hendak djaoeh berobahnja daripada dahoeloe itoe, boeang darah jang kotor itoe, haroes kita
hampir seperti perbandingan siang dengan ambil djalan tiga pendjoeroe.
malam. Hal inipoen disebabkan oleh kare-

na roh kemaoean hendak meniroe mene-

2

tjontoh:

pendjara selama-lamanja satoe tahoen dan ditiroe .diteladan oleh benoea Europa
«nam boelan atau denda sebanjak-banjak- dan sampai kemana-mana.
nja tiga ratoes roepiah".
Bagaimanakah bagi anak Indonesia?
S.: ,,Beloem tjoekoep.“
tak dapatkah kita akan mentjontoh dan
Vr.: ,Sebab apa?"
meneladan perboeatan jang sebaik itoe?
S.: ,,Sebab perkataan itoe boekan meng- kita toch boekan sedikit banjaknja? sehina dan disitoe tidak ada saja seboet dangkan soedara kita jang pandai-pandaisesoeatoe koeasa (een gestelde macht) poen telah bergerak
poela kedjoeroesan

kan, banjak jang siang dan

|

IhitakAR
Alila k Ji

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

banjak itoe,

mendjadi

MEDAN, DELI..

kepala botol.

jang diadakan di Nederland atau di Hin- bagi mereka bersama telah mendjadi bilang
dia Belanda atau sesoeatoe
madjelis oe- millioen roepiah, dengan oesaha mereka
moem

MEDAN

Ketjap Tjap Matahari

tal hanja f 350, dapat mereka itoe mengoempoelkan barang keperloean mereka
salah
melanggar bersama dan dengan kapital j. sekian itoe
jang menentoekan dapat poela mereka itoe memboeat tanah
sengadja dimoeka tjadangan oentoek sawah dan ladang
moeloet atau dengan mereka itoe.

soerat membentjanakan sesoeatoe koeasa,

MALAM

tanggal 9 September 1923.
jalah

Simandjoentak: ,,Saja bertanja demikian' sebab dipeloearan banjak orang jang
sama membisik-bisikkan, bahwa dinegeri
ini boekan main hebatnja sisip menjisip. atau sesoeatoe madjelis (openbare lich- itoe.
' Sehab saja sendiri beloem pernah melihat haam) jang mana!"
Bagi moerid-moerid agama Islam diVr: ,,Apakah perkataan, boleh diseboetorang memberikan dan menerima sisip, saseloeroeh tanah Sumatra sadja jang djoemjaselakoeseorang journalist perloe melakoe-

mendapat poedjian (diploma) dari

PASAR

Penonton banjak djoega, tidak moeat da- kemagany, kedjoeroetoelis hingga keassis- banjaknja orang jang sepakat dengan gelam Rapatzaal terpaksa mesti berdiri diloe- tent demang, demang dan sampai-sampai pa- rakan ini, ada 28 orang djadi oeang jang
ar Rapat

berdiri sendiri, tidak roemah petak. Dekat

Indonesia Raya.

»Lain kali, tidak boleh lagi !“ kata Po- poela dari station Gouv. Autodienst.

ka-

menoeliskan: ,,Moelai dari pangkat oppas

penonton-penonton dja-

Dalam salah satoe Bioscoop di Sibolga ngan harap lagi akan merdengar lagoe...

Tiada sedjodoh didalam hati:
rena dari adanja pendjawapan itoe politie Kehendak bapanja tiada diikoeti,
bisa dapatkan satoe kepertjajaan (overtui- Biarpoen dia diboenoeh mati.
ging| bahwa benar soedah ada itoe pemKepada sitti dia ta'soedi,
bongkaran ataupoen sebaliknja j. itoe pemBaginja si Gadis tidak mendjadi,
beritahoean omong kosong sadja tidak
Baiklah dia djangan dioendi,
bisa dipertjaja.
Djanganlah bapa nampakkan boedi.
Demikian djoegalah pertanjaan saja
dalam itoe Prijsvraag, dimana saja ber- diantara kita dalam seriboe orang agak
djalan-djalannja itoe seorang sadja.
tanja, bagaimana
sisip dilakoekan dinegeriini, mengertinja,
Moela lahirnja kooperati itoe kata sprekalau benar sebagai jang orang bisik- ker lebih djaoeh ialah dalam
boelan
bisikkan dipelogaran itoe.“
December 1844, jaitoe dari seorang koeli
mendjawapi

litie berbisik, dan memindjam noot itoe
oentoek disalin.

dan barang klontong

TJIN TONG & Co, Metstaat Na 3— MEDAN
Menjediakan

segala roepa katja mata.

|

Sanggoep periksa katja ma-

»

ta jang tjotjok oentoek kesehatan mata toean - toean
dengan ongkos pertjoema.
ta

tidak

oesah

keloear

oeang.

Keoentoengan

Boleh toekar katja jang
tjotjok lagi dengan
besar bagi toean - toean.

Djoega sedia barang - barang klontong. Boeat beli banjak
kita kasi rabat jang pantas.
35

boleh

Menoenggoe dengan hormat.

| N—

Kaoem sport !

Batjalah ! !

Terdanglah VOETBAL merk CHAMPION
LESS en T.

dan lain-lain jang ada sedia

' dalam kita
Pakailah

kaoes

voetbal

poenja toko.

dan

oentoek

pakai,

jang kita sediakan

toean - toean.

NEW

toean

“-

kniedekker

Toengganglah

apabila

dan MATCH-

Motorfiets

HUDSON

merk

dan MATCH-

LESS jang toean soedah ketahoei
kebagoesannja.
.
Djoega kereta angin merk MAGNEET, tentoe tidak merasa tjape
ringan, ladjoe dan potongan bagoes jang terdapat keadaannja.

GRAMAPHOON, Edison, Bell, kita ada sedia, Roepa- roepa timbangan

dan

takaran

serta oekoeran. Persediaan

besar

dari

perkakas

segala motor dan pendjoeal arlodji merk Roskoph jang toelen.

Tjarilah
|!

14

kita poenja adres:

HAN

Oudemarktstraat 53,

SENG & Co.
Telefoon

755 Medan.
5

Advertentiel
-

“JJ

-.

Telf.

1119.

Toko Katia Mata
jang

| |
Al

Belawan
Atapweg

.

Awas! Batja Teroes.

MEDAN.

FIRMA mon MONANAD TIP & 01
Medan
Paleisweg Soekaradja.

AN 00044
S5 SNN

N

maj

fi Ma

|

IN

Ih

kita
baroe terima perkakas
boeat pereksa mata jang model

ii Dl

ai

baroe,

Papan dan brotti - brotti dari kajoe |

kala.

Siapa-siapa

(damar batoe |
jang terbikin |

Singapore, |

baik. Makanan

saban waktoe dapat jang masih

baroe. Minoeman

KIE HOEI
Toko

dari

Katja

SENG & Co.
Mata

dan

Toe-'

kang Giri.

menje-

dan Air Lemon, sedia. seteroesnja. Kamar-kamar mandi,

Soesoe mentah

per

memoengoet

Luitenantsweg 24. Tel. No. 1297

nangkan bagi tetamoe. Tjobalah koendjoengi Roemah makan kami !!
Kami berdjandji menerima tetamoe, dengan Sabar dan Hormat.
83

“ID GEIIND
GE

27

000000

MEDAN

ox

banjak

atau sedikit pada kedei

Tepekongstraat
telefoon 1548

ada

Cheong
No. 15
Medan.

jang

Swee

dengan

batikhandel

Menoenggoe
hormat

ha AL...——i

adres

Batjalah
Sinar-Deli.

Medan.
H. ISHAK
Oudemarkstraat 2 Medan.

ISMAIL,

000000000000 000000

hormat,

Apa ini?

Mandailing

pelekat, terboesj, tjapal, enz :

merk H. ABDULHAMID

beli

riboean

MEDAN

menjediakan

bisa

ISMAIL
“

paling baroe.

/

ISHAK
22

Mode

Adres soerat-soerat dan pesanan:

Lain barang seperti saroeng samarinda

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

Dan

lain.

barang bagoes.
Menoenggoe dengan

Telegram adres :

GohKims Co.
Julianastraat 99

moerah,

Inilah satoe perkakas jang dinamakan Electro Sathy Apparapus, soeatos pendapatan

dari Mr. Noishiki

Electro. oeatoe perkakas

electrisch, jang dapat me-

njemboehkan penjakit di dalam badan seperti ngiloe-ngiloe, tidak enak tidoer, dan

5

TEMBAGA

Harga

Batikhandel

TOEKANG

soetera, alas kaki dari. boeloe kambing, banjak
jang

bisa dipanggil dilain tempat, tentang bajaran boleh berdamai
Dan sedia mendjoeal mesin itoe, ketjil dan besar.

No.

9 cma
0
NA 4

Pajoeng
matjam

lebih doeloe.
Pn
Ai

Tanjalah keterangan lebih djaoeh pada.:

K.
02

DELI

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

Padjakgantoeng

rapi dan djoega djad

Djoega lain-lain potongan, badjoe anak-anak, topi anakanak. kemedja soetera.
Dasi dan sapoetangan, serban oentoek Hadji, saroeng
Samarinda, saroeng Batoe Bahra, saroeng Djokdja.

34 en

ditanggoeng

NAITO.

3 Prins Hendriksts.

Tel. No. 1177. Medan

B. BAROEMOEN van WELTEVREDEN. Si
2——..g
4

REPARATIE
-

MM
MANIA da

ATELIER:

4
CIA
DU La
BU
Pd IRIT
IP ba

Mesin Toelis, Graphotipe,
Gramophon en Edison Dick.

Add
(met el

kracht of Zonder) enz.
Rool (getah) Mesin

jang

Toelis

toea

Iboeat

membersihkan

dan

memperbaiki Mesin

:

N. B. Djocal dan beli Mesin
- Toelis
'hands, sekarang sedia djoeal Mesin Toeiis 24e

hands merken, REMINGTON, ROYAL “OLIVER, LINDETEVES,CORONA, EDIAL dan

Machine Giling padi. Kita kasihGrantie satoe
tahoen,

Lijst

Mentijp

10 djaribeladjar sendiri

karangan O.K. M.D. Gamboes barga F1.90.—
Toecan-toean

datanglah

persaksika

Mesin Toelisnja harga boleh berdame. :

Inilah

:
PPA Ran Uda ea
B.BAROMEDA
EMNOI
NSUMA
TRA

sendiri

Adres:

B. BAROEMOEN, Oudemarkstr. No. 59 Medan
ye

71
33

ca
4» Gnaa

Goentingan atau potongan

C

0

pakaian jang paling bgoes dan netjis, tjoema didapat

RN F

I

E

L

pada:

D'

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

Pekerdjaan rapi dam bagoes.
Ditanggoeng- pekerdjaan kita
- menjenangkan publiek. -

Persediaan besar dari: Jas Hoedjan (waterproof), Kraag dan dassie leher, Helmhoed dan lain-lain.

#————
.

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
KESAWAN

0004040

bisa

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

Adres

pendjagaan dengan

menginap,

-

tempat

MEDAN

—XM—

Ada sedia mendjoeal Petji tempahan, teroetama potongan Thamrin dan Soekarno, jang orang soekai zaman sekarang,

No.

mengadap Padjak djoealan
kentang Medan.

pada: TOKO HADJI
" ISMAIL Oudemarkstraat 2 Medan

PERKAKAS ADJAIB.

Kesawan

Baroe)

kasaran.

(Pasar

dan

26

No.

batik haloesan

Foetjanstraat

)BUROPA

uagi tete”
Dari mode

kain

Makan
KARBAU.

N

000000000000000000

Roemah
MINANG

14

&

jang @

Menoenggoe kedatangan toeantoean dengan hormat,

Satoe Roemah Makan jang paling bersih di Medan.
Mempoenjai Pelajan jang radjin dan mengerti terima segala tetamoe.
Sedia kamar-kamar tempat menginap, penerangan tjoekoep dan senantiasa
dapat angin

tolong

tiada

ongkost.

persediaan
oekoeran. |
atap Nipah |
|

.

Sedia

boeat

koerang

tocan-tocan

soeka

dengan

Menoeggoe dengan hormat.

Pi

jang.

penglihatannja koerang terang,

kita

matjam

42

dipakai

mata

terang bisa kita djamin tjotjok
dengan katjanja sehingga penglihatan terang seperti sedia”

BERDAGANG

oleh Fabriek N.V.S.H.M.
dengan harga moerah.
Djoega selamanja kita ada
kajoe
laoet, roepa-roepa
Anak kajoe, bamboe Siam,
dan lain-lain.

kalau

pereksa

Telf. 42.

Merang dan Poenak
roepa-roepa oekoeran

termasjhoer.

88 MEDAN

TELEFOON

266

(Samboengan dari pagina I blad II)

002000040000 SEMMN
Baroe

MEDAN
Ja
Persediain
besar: dari bermatjam roepa Kaplampoe dari
soetera-, selimoet roepa-roepa, Pajoeng-pajoeng
Kemedja
Soetera,
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
Telefoon

.,

correspondent gaf van het
van het Internationaal Arter voorbereiding van de in
houden conferentie, waarin
conventie,

No.

578

model dan pakai

.

Pengharapan

111

loterij

-

als einddoel

00000 Smu
40 MMS 40000
erhoeboengan
Lekas bikin

niet voor verwezen-

menjalin

seantaranja

ini boleh tjoba

koetipan

diatas ini.

Kami akan memberikan sadja maksoednja

dengan singkat. Maksoednja jalah. Principieel, jaitoe dalam theorie, soedah dipoetoeskan, itoe rodi sedikit dari sedikit akan
dihapoeskan. Tapi sekarang rodi itoe dan
matjam

kerdja

paksa moes-

tail bisa dihapoeskan sekoetika djoega.
Di Djawa dalam tahoen 1926 tiap-tiap
orang membajar

padjak kepala sedjoemlah

f2,54 (doea roepiah lima poeloeh empat

cent), diloear Djawa,

sesoedahnja

di Djawa

dalam tahoen 1928,

sendiri

rodi dan

padjak kepala ditjaboet, djoemlah padjak
kepala itoe boeat tiap-tiap pendoedoek

ada f 8,34
empat

Di

000 BMA

lain-lainnja

(delapan roepiah tiga poeloeh

066 6 canaana

Bilakah rodi itoe akan dihapoeskan?
Mendjawab pertanjaan ini soenggoehlah

tidak soesah. Itoe rodi dan padjak kepala
di Soematera, Borneo, Selebes dil. poelau
baroelah

ditjaboet, apabila banjak orang

tani soedah roesak pertaniannja dan karena
itoe mereka soedah soeka dikerdjakan djadi
koeli, baikpoen

didjalan-djalan maoepoen

dionderneming-onderneming.
Principieel,

dalam

F

Toenggoe doeloe !

Huurkoop

(ansoer)

jang terkenal dalam pergaoelan
ia itoe, merk ODEON, dari harga jang

noeroet sekehendak Toean-toean, Modelnja kita tanggoeng menjenangkan bagi perhiasan roemah tangga,
Moelai sekarang di kita poenja Toko ada djoeal Lotery
Oewang besar namanja, BATAVIASCHE KINDERZIEKENHUIS, besarnja F 2000.000 Perys-perys diatoer seba“gimana biasa, Tariknja sebegitoe lekas Lot lot terdjoeal

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

dengan

hormat.

Sumatra Gramophoon Coy. Tel. 1452 Medan.

poetoeskan akan hilangkan rodi dan padjak
kepala, tapi praktisch....... beloem
tempohnja.

bisa beli dengan

merk

NYX.

oyoy'”g

X. La

1

Javasche Sigarenfabriek

Keliroe,

T-JONG

TEMENGGOENG

—

KEDOE

—

AN

HOO

(JAVA).

FILIAAL
No. 16

Tongkangan.

Telefoon No.297

BATAVIA

ae

Roepa-roepa Sigaren keloearan Fabriek kita, soedah lama terkenal di banjak tempat dengan
poenja merk merk ,GENTELEMAN” ditanggoeng kwaliteit barang sanget menjenangkan.

kita

dioeroes

lebih

dengan

hormat,

KEDOE

TEMENGGOENG,

(JAVA).

FILIAAL:
No.

Tongkangan.

Telef.

297.

J

BATAVIA.

112

D3 ALKISSAH 2
MATI KARENA LAKI-LAKI.
(Soeatoe tjerita jang terdjadi didalam
pergaoelan

anak negeri

Sumatra Barat).
12
.

16.

oleh:

B.

Wahai kakanda Roestam pingitan,
sedikitta" loepa dalam ikatan,
Adinda sifatkan sitjintjin intan,
siang dan malam dalam ingatan.
Dalam ikatan kalboe adinda,
hatikoe toeloes pada kakanda,
Tjinta jang lain haram tiada,

walaupoen

apa datang menggoda.

Adoeh kakanda moeda oetama,
rindoe dan dendam harap terima,
Simpan dihati sel
-lama,
djangan Baba
an pertjoema.
Peloek dan tjioem kakanda kirimkan,
didalam soerat kakanda loekiskan,
Beriboe sjoekoer adinda oetjapkan,

kedoea pipi adinda serahkan.

Soedahkah senang didalam hati,
stjioemlah-tjioem berganti-ganti,

Samboetlah
toecan hidangan sitti,
sehingga ini kalam berhenti.

di

Karena ta' pandai
hanja,
sebeginilah

mengarang sjair dan pantoen,
dahoeloe, harap kakanda soedi

menerimanja.

Samboetlah

Setelah

balasan

selesai

peloek tjioem kakanda itoe.
»Sitti Anizar".

soerat itoe ditoelisnja, dimasoek-

kannja
kedalam
sebocah
emplop dan ditoelisnja
alamatnja.
Keesokan
harinja pagi-pagi benar, Sitti Anizar

bangoenlah

dari tidoernja dan pergilah mandi pada

soengai jang tiada berapa djaoeh dari roemahnja itoe.
Selesai mandi, naiklah ia keroemah, makan mihoem,
dan
tiada lama kemoedian toeroenlah ia
kehalaman, berdjalan menoedjoe roemah sekolahnja.
Maka
setelah sampai ia dimoeka kantoor post,

singgahlah

ia memasoekkan soerat jang diboeatnja

pada
malam itoe, kemoedian baharoelah ia teroes
kesekolah.
:
Sekarang marilah kita soesoel soerat Sitti Anizar
itoe, sampai kepada Roestam, soepaja dapat kita
ketahoei
bagaimana
besar hati anak moeda itoe
menerima soerat dari kekasihnja.
Pada soeatoe
lebih koerang poekoel lima,

kelihatan oleh kita, Roestam doedoek seorang diri
diberanda

palanja

roemahnja,

moekanja amat poetjat, ke-

diikat dengan sehelai sapoe tangan poetih,
soeatoe tanda bahwa

ia didalam

keadaan sakit.
z7
Doea hari lamanja Roestam tiada pergi kesekolah, ia tinggal diroemah dipelihara oleh seorang
perempoeart jang telah separoeh toea.
Penjakit. Roestam itoe, ialah karena pikirannja
selaloe
beterbangan kesana

kemari,
1
kepada Sitti Anizar jang ta"
dapat diloepakannja sekedjap mata.

Tiada berapa lama kemoedian, Roestam doedoek
didalam
kemasgoelan
itoe, datanglah sepoetjoek
“Isoerat kepadanja,
Roestam menerima soerat itoe,
dengan tangan jang gementar dan darah jang berdebar-debar. Setelah dilihatnja afzender soerat terseboet betoel dari
kekasihnja, senanglah hatinja,
hgan hilanglah segala penjakit jang toemboeh dalam
oeboehnja' tadi.
la masoek
kedalam kamar dan doedoek diatas

seboeah korsi mengadapi medja toelisnja, ketika itoe

diboekanja soerat jang baroe diterimanja.
Baharoe sadja soerat itoe diboekanja, tersenjoemlahia, laloe dibatjanja.
Senang hatinja boekan boeatan, penjakit rindoe
dendam telah semboeh
adja dengan tiba-tiba.
Ditjioemnja
soerat iti
beberapa kali, dan ia

poen berbaring, soerat itoe ditoetoepkannja kemoekanja

serasa ta'kan
annja.
pada itoe, tertidoerlah ia dengan njenjak
sampai pagi hari dan soerat itoe masih menoetoepi

ja.

Demikianlah

keadaan

Roestam

dengan Sitti

Anizar selaloe berkirim-kiriman soerat, akan memperkoeat pertjintaan dan pelepaskan rindoe dendam-

nja masing-masing.
Pindah

f 25.2

toean, djika tocan memesan lot pada kita, sebab
f1.000.—

50 loten jang dapat prijs dari

f 500.—

f100.—

f50.—

dan

f25.—

kita beroleh pesanan. Rahasia dari jang beroleh prijs dipegang

membelinja,

sebab

makloemlah tahoen 1930 ini sangat soesah, tidak ada harapan lain

pada

lot dari kita.

adres

jang

specialist
' boeat

Firma HARNAM

LOTENDEBITANT.

SINGH

23

& SONS

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

N. B. Pembeli
soepaja

dari

kita jang beroleh prijs, silakan kirim lotnja pada kita,

kita

oeroeskan

pembajaran

prijsnja

sampai

beres,

dengan

gratis kita tidak ambil commissie apa-apa. Banjak Selamat!

060400004000

am

4004000000

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

Tel. 1352

HALLO-

|

Medan.

!

'»Apa tocan

.

ada mendjoeal

tag

Gramafoon dengan plaatnja compleet?"

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

kasih datang Gramafoon
nja, dus

soedah

dari fabriek-

tentoe intjik bisa dapat

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

T.R.M.Din.

me

»Baik intjik, saja segera perloekan".
99

000000000000200

9
4
?
6
6
6
@
6
o
»
o
0
e
o

000000000000000

TOKO OBAT & AGENT MECCA GANGERS
S.M. NAWAWI ALMANDILI
55

PADANG

BOELANWEG,

MEDAN-DELI

(O.K.S,).

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

pemoeda-pemoeda

9

harian,

0

bertambah

bingoeng

sitoea-bangka

itoe tambah
kali lipat ganda

berapa

melihat pekertinja.

ranggi

jang

aksi

itoe

seindah-

Dari sehari-kesa-

kelihatan, Keheranan

hati mereka

sesoedah lama ta' poenja lama
dengan gadis jang moeda belia.

bertambah

tertjengang.

Masing-masing

& tanja bertanja sinjongnjong apakah jang dipakai si kakek itoe?

Javasche Sigarenfabriek TJONG AN HOO

L

f5.000.—

& Pemoeda-pemoeda

tjepat.

Memoedjikan

enz. enz. sampai

sang kakek jang hampir berobah itoe nikah

Silahkan toean-toean soedagar ambil pertjobaan, pesenan besar of ketjil kita terima dengan senang hati.
Semoewa pesenan kita kirim onder Rembours, barang jang tidak lakoe djika belon roesak,
kita bisa terima kombali di toekar dengan jang lain.
Segala oeroesan mintak keterangan atawa ambil pesenan, harap diadreskan dengan langsoeng
pada kita poenja Filiaal, No. 16 TONGKANGAN BATAVIA.
Soepaja

f1.000.—

»Nah, kirim dan satoe boeat saja”,

AWAS!
Djangan
Salah
Di

bagi

dan INDO CHINA

9

A. Z.

Djangan

besar

Pesanlah

9.

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

Weltevreden C.s.

tegoeh, soepaja djangan menjoesahkannja, dari ganggoean....,. tetamoe oeang en wakil pers.
Kalau ingin merioeroet djedjaknja toean-toean jang telah beroentoeng itoe. maarr ....m..orc.
silakan dengan selekas-lekasnja mengatoerkan pesenan, soepaja djangan kehabisan. Bereboet

«dres Sumatraphoon.

semoerah moerahnja, sehingga harga jang setinggi-tingginja.
Tiap-tiap beli satoe mesin, dari seharga f 100.- (seratoes)
keatas dapat 5 bidji Plaat extra, lagoe lagoe boleh pilih, me-

|

theorie, soedah di-

poenja Toko,

doenia dagang,

cent), djadi lebih dari tiga kalinja

Djawa.

kita

GRAMOPHOON

f5.000.—

boeat djadi kaja, selain membeli

SUMATRA GRAMOPHOON COMPANY
Oudemarktstr. 2 Medan.
Telegram

baroe

jang laloe kita djoeal 997 diantaranja

MELAKA

orang

Tanja keterangan pada

0000

in al zijn vormen

lijking vatbaar."
Redaktie soerat kabar

Besar”

1 LOT

Ini kali besar sekali harapan jang djoega prijs lebih besar, bisa diperoleh dengan perantaraan
kita, boekti liat jang soedah-soedah paling banjak pembeli dari kita jang beroleh prijs, dan
menjebabkan perhatian publiek lebih besar pada kita, dari antero INDONESIA. sampai di

0000

le afschaffing van den gedwongen arbeid

oentoek pembeli:

Besarnja f 2.000.000.— dan disediakan oentoek Candidaat 1074 Toean-toean jang gentleman sedjoemlah f 1.000.000.— jang dibagi dengan:
f 150.000.—f 100.000.— f 75.000.— f 50.000.-— f 25.000,—

f10.000.—

verklaard, al acht zij onmiddelijke tota-

lekas, tjoema dengan mengirimkan:

»Bataviaasch - Kinderziekenhuis”

zich voor beperking en reglementeering

afschaffing

dengan

»Loterij

f10.000,—

' gedwongen Inlandschen arbeid moet
worden vastgesteld, heeft onze regeering |
met algeheele

peroleh

Postwissel.f 11,35.-

boenga-boenga.

Ditanggoeng barang bagoes harga melawan.
Pesanan dengan Rembours boleh dikirimkan.

inzake

bisa

No. 25

dan Pertemoean.

Boekit barisan jang bagoes, disebelah Timoer
dari kota
Bengkoelen, sebagai ditoetoepi oleh
beledroe
nampaknja
dari djaoeh, langit jang ta'
berawan itoe, adalah seperti pajoeng oeboer-oeboer
jang diperboeat daripada soetera hidjau, masingmasing hendak melihatkan kebagoesannja ketengah
laoetan besar.

00000000000020

internationale

Toean

Hindoestraat

006 6 ca00 0 SMM
nd

een

Kekajaan, Kesenangari, Keberoentoensan! enz.

BOMBAY

MAHTANI

L. H.

Eigenaar:

kunnen lezen, in het overzicht, dat onze

' Geneefsche
blauwboek
beid-Bureau
Juni a.s. te

TOKO

boeka

0000000000

KALAU

OBAT

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

KOEAT

IALAH :
:

,SAFOEFHIDJAZI”

Obat jang tiada berimbang tentang kemoestadjabannja !
Baik sekali oentoek

orang

toea, apalagi

pemoeda-pemoeda !

Harga

per blik.

,

f -080

000000000000 000000010000000

Rotterdamsche
Courant
dari
tg. 9 April jang baroe laloe, tentang rodi
ini kami membatja demikian:
»Men weet intusschen, dat principieel (opgelet!A.Z.) reeds besloten
is het stelsel geleidelijk af te- wikkelen,
waarbij intusschen het vraagstuk van
het verkrijgen van werkkrachten, 9. a.
“in de Molukken en in sommige deelen
van Celebes, eerst tot oplossing gebracht moet worden. Zooals men in
ons Ochtendblad van gisteren nog heeft

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

N

0000000 00000000000000000000000
Goenoeng Dempo, dan goenoeng Kaba, kelihatan

ditoetoepi oleh awan jang berwarna kepoetih-poetihan,
amat
bagoeslah pemandangan kita pada
ketika
itoe, sampai pada hari ini masih terbajang
diroeangan
mata kita, dan orang jang mendapat
ni'mat alam itoe.

Goenoeng

Palit berdiri dekat kota Bengkoelen,

Meskipoen
was-was dan

ia

mentjoba-tjoba

darah

jang

menghilangkan

berdebar-debar

itoe ta

djoega dapat olehnja.
k
Kadang-kadang ia memaksa dirinja akan tertawa
menoeroetkan
anak-anak jang
terbahak-bahak

dihadapannja
toe,
sekedar menjatakan

akan tetapi ia tertawa itoe
tjinta kepada moerid-moerid-

ditoemboehi
oleh kajoe jang besar-besar, hidjau nja Pn saja, Mekah sebabnja akoe djadi
beroepanja, seolah-olah satoe nampaknja dari djaoeh.
gini?
ata
Roestam d
iri
Boenga-boenga jang berkembangan dilereng-lereng Selama
akoe
tinggal denok
Dona
goenoeng
PPalit itoe, serta tjahaja emboen jang nah
terdjadi hal jangseroepa ini. Badankoe ta'
bertaboeran pada daoen roempoet-roempoet, adalah bersalahan, tetapi fikirankoe selaloe ta' sedap.”
pada pemandangan kita sebagai padang jang perDalam
Roestam
-menoceng memimai, penoeh dengan intan permata.
kirkan
keadaan dirinja itde, tiba-tiba masoeklah
Baiklah kita lajangkan pemandangan ketengah- Goeroe
kepala kedalam sekolah itoe seraja bertengah kota Bengkoelen jang permai itoe, disana kata. ,Nah
.Roestam, baroe ini saja menerima
berdirilah
wseboeah
roemah
sekolah jang masih sepoetjoek soerat dari ...... bahasa kamoe moebaroe, beratap zink, dindingnja dari papan jang lai dari sekarang soedah dipindahkan ke-Fort de
ditjat poetih, bagoes roepanja pada pemandangan Kock. — ke-,,Fort de Kock,” — djawab Roesta
m
mata.
Kpn
tersenjoem:
Ja!" djawab Goeroe kepala
Didalam kelas itoe nampaklah oleh kita goeroegoeroe mengadjar moerid-moeridnja diantara goeroeRoestam sangat bergirang hati, sehingga bergoeroe
itoe
adalah seorang jang kita kenal beair matanja,
karena
t
,
toel jaitoe Roestam.
Kira-kira poekoel satoe, wabah ena ia t
Delapan boelan lamanjaRoestam mendjadi goeroe, tinggal kepada
teman sedjawatnja,
tiadalah
koerang
soeatoe
apa, hanjalah selaloe Roestam keroemah toempa
ja,
mendapat
poedjian
dari goeroe kepala, baikpoen
tentang pekerdjaan, maoepoen tingkah lakoenja.
Dengan
takdir Allah, pada soeatoe hari, kirakira poekoel sepoeloeh, Roestam sedang doedoek
mengadjar moerid-moeridnja.
Pada
hari itoe, kelihatan Roestam sangat gelisah, darahnja berdebar-debar, hatinja tiada senang,
oleh
sebab
itoe segala pekerdjaannja pada hari
(Ada samboengan),
itoe seboeahpoen tiada jang berhasil.

Ba

eng

ee

:

