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Djoem'at 6 Juni
ber-

teroes

segannja'lagi

tidak segan

kata:
,Bahwa orang Indonesia ini main hantam

kromo

sadja dengan wang belasting”.

Perkataan ini dialaskannja dengan hal

maut

padjak djadi diroyalkan ?

permohonan nona goeroe tadi jang begitoe lekas terkaboel oleh Departement.

Sengadja kita landjoetkan pembitjaraa

tentang ini, .dengan., saaks
Sekalian pegawai. negeri. tentoe hidoep.: chef-chef dari Departementen dibelakang

dari penghasilan negeri. Itoe soedah sama
dima'loemi. Dari mana diperoleh penghasilan itoe, poen soedah sama dimoefahami.

Sebahayian besar tentoelah dari

peng-

setiap-tiap tim-

boel peroebahan dalam negeri, baik keang-

katan-keangkatan pegawai dan kepindahan,
maoepoen pemboekaan dienst baroe, orang
mesti teringat kepada begrooting. Begrooting selamanja bersandar kepada pengha-

silan negeri.
Sebab itoelahsoerat-soerat

|
kabar jang

biasanja toekang critiek sesoeatoe jang
loepa memboeat,
dia rasa perloe, tidak
kecritieknja, djika ia tahoe sesoeatoe
detan
ngkoe
djadian jang ia rasa bersa
ngan kepentingan oemoem.

“Demikianlah

soerat

kabar

Het

Nieuws, berhoeboeng dengan soeatoe
rekest jang beralas »ketjintaan“ — telah
menoelis seperti kita salinkan dari soe-

rat kabar Keng Po tanggal 28 Mei:

pertjintaan.

Satoe

Bat Tebing

69 Handel

Nasir, No.

Sebab itoelah barangkai Het Nieuws

lembar.)
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Djabbar

pertama.

Lerutir

(Ini hari diterbitkan

Ayoeb

Bangkattanweg

Noer,

lebih doeloe.

Jang di Indonesia ada sangat rojal di-

goenakan oeang padjak goena ambtenaarambtenaar, ternjata dari apa jang ditoetoerkan dibawah ini:
Satve goeroe lelaki dan satoe goeroe
perempoean telah dikirim dari negeri Belanda boeat ditempatkan dalam sekolah-se-

kali

lebih

soenggoeh-soenggoeh

akan

menimbang sesoeatoe permjntaan orangorang sebawahnja, jang mana lebih penting soepaja dipentingkan.
Kita masih ingat pada beberapa tahoen
jang laloe, ada pegawai negeri jang didalam keadaan sakit tinggal
dibahagian
poelau-poelau Riau, telah meminta dipindahkan ketempat jang hawanja lebih sehat,
tetapi sebeloem lagi permintaannja terka-

boel, iapoen soedah terpaksa masoek keliang koeboer. Begitoe djoega — banjak
jang memadjoekan permohonan
pindah,
sebab anak isterinja tidak sehat
ditempatnja, tetapi sebeloemnja dapat pindah,

maka isterinja soedah meninggal

doenia.

Inilah kita rasa jang paling perloe dikaboelkan dengan selekasnja. Djika dalam hal
begini orang dipindahkan dengan ongkos
negeri, tentoe semoea orang mengatakan
soedah sepantasnja.

Soepaja diperhatikan

seteroesnja.

TJATETA

Perboeatan-perboeatan

Baroe-baroe
ini seorang perempoean
di Kampoeng Baroe
telah dikerojok oleh

poeng.

Saleh.

—O—

mt —

Loeloes

jang mengerikan

........

Sementara kita tidak pandjangkan lagi
toelisan
kita ini, Politie atau Penghoeloe
binatang itoe, sehingga badjoenja kojakdi
Kampoeng
terseboet ini semoea boleh
kojak. Oentoeng tidak mendapat loeka.
tjatet!
Gonggongan jang tidak habis habisnja
ja
saban malam, pada siang hari berkeroejang berachir
Tjinta
moen dengan soecara jang menakoetkan
dengan bentjana.
memasoeki, kebon orang, dan menangkaIa seorang dari Bataklanden, mendjadi
pi anak-anak ajam serta indoeknja, tjoeopiumregie di Batoe Bahra. Ia
koeplah
soedah
mendjadikan soeatoe menteri
ganggoean
kepada
pendoedoek kam- soedah ditjintai oleh seorang gadis anak

andjing? Tanja seorang pendoedoek kam-

Ramah

itoe,

Soeara Ramai.

njata sekali soedah bikin tidak enak baKesenangaOleh pertjintaan, tiadalah gi pemandangan dikalangan orang baikmemadai kesgggmgan dalam perkawinan. baik dan begitoepoen pada jang mendjadi
Sesoedah disoeroeh lapar,
MADAME DE STOEL. tetangganja mereka.
Kita tjela perboeatan mereka, ialah
disoeroeh kenjang.
7
berhoeboeng selaloe atau saban hari membagai bahajaf Ig. mengantjam didalam boeat
Tjara
—
Sibolga.
riboet-riboet dengan orang jang
kota kalau ggeesay andjing gila.
Redacteur Sinar Deli jang dalam
mendjadi
mangsanja.
v
f, Dibeinjibammren
peng “daerah Medan
perd
jalanan, menoelis dari Sibolga tanggal
Roepanja
mereka jang mendjalankan
teroetama jang djaoeh dari kota, sangat
ei:
4
rol diloear
kesopanan bertambah lama
banjak kelihatan andjing jang berkeliaran
Ketika saja kembali ketempat penginatidak ada jang empoenja. Binatang-bina- bertambah djoemlahnja didaerah Pandau.
jaitoe sesoedah dari paginja saja
tang ini mengganggoe orang, tambahan Bahkan disana banjak roemahjg. terselip pan,
selip jang djaoeh dari mata Politie.
poeas mengoendjoengi beberapa kantoor,
poela kalau diwaktoe malam hari seperti
Hingga bertambah lama mereka me- tiba-tiba pintoe kamar diketok dari loear.
dikampoeng Baroe dan seteroesnja samlakoekan
perboeatan jang begitoe roepa
Kepada saja dioendjoekkan satoe soerat,
pai ke Deli Toea.
bertambah
poela heibatnja kedjadian-ke- jang boenjinja kira-kira:
Tidak koerang kita melihat hampir saban pagi, bangkai binatang itoe berhan- djadian jang tidak diinginkan.
Perboeatan-perboeatan jang didjalankan
Dengan hormat,
taran
didjalan-djalan jang mati digiling
oleh mereka itoe, boekan mendatangkan
Diselakan
toean hari ini poekoel 2
motor.
kesedjahteraan,
akan
tetapi.
.....
sematalohor,
datang
berkoendjoeng kesekolah
Hawa bangkai jang sangat boesoek itoe
mata mendatangkan keonaran dan bahaja
Kopschool
di
Sibolga
Djoeloe.
mengganggoe poela.
Soerat ini ditanda tangani oleh entjik
Goeroe Kepala sekolah itoe, disebelah
ada note bene:

:

Harap toean djangan makan doeloe.
Saja tidak begitoe kenal tjara Sibolga:
Satoe diantara tjara2 Sibolga jang saja kenal,

jalah:

pernah
roe

beberapa tahoenj. laloe, saja

mengoendjoengi kota itoe, dan ba-

sadja saja sampai, saja ,diretour af-

zender“ ke Padang, diiringkan oleh doea
Batoe Bahra jang menoeroet tjeriteranja, orang politie jang lengkap dengan senapang
koeng.
Tidakkah patoet kalau sekiranja dida- gadis ini adalah anak seorang Hadji.
dan pedang.
:
Jangseorang memegang agama Kristen
lam perkampoengan' diadakan peratoeran
Tjara sekarang, saja tidak begitoe keseperti didalam Kota, tentang memelihara jang seorang memegang agama Islam nal: anehnja, saja disoeroeh.....lapar.:
1

Pertia Timoer.
Nona

mereka

na
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Hoedjan mendjadi sebab.
Hampir terdjadibok-

boeat hoofdacte.
—

kolah djadjahan.

Bintang Ti moerchabarkan, bahwa
Dikapal, itoe kedoca pemoeda telah sa- dalam oedjian boeat mendapat hoofdacte
ling djatoeh tjinta, jang mana memang se- goeroe Belanda di Betawi telah loeloes
ring kali kedjadian.
nona Ramah Saleh, anak dariengkoe
Itoe nona ditempatkan pada Hollandsch Saleh goeroeipensioen pada sekolah normaal
Chineesche School di Padang.
di Padang Pandjang.

sen.
tadi doea orang Indonesier, me-

Pagi
ngenderai

kereta

angin,

masing
- masing

Pertjampoeran

kedoeanja

tentoe sebagai

air dengan minjak. Artinja kedoeanja tidak diloeloeskan oleh agama kawin, ka-

xx

Permintaan
itoe saja kaboelkan. Saja
biarkan peroet main kerontjong, dan poekoel 2 betoel saja ada dimoeka Kopschool.
Dari djaoeh saja dengar soeara: ,loco.
Hopdaktoer datang.“
5
Di
Sibolga ini ada nama loetjbe-loe-

lau tidak jang satoe memasoeki agama
jang Iainnja.
Tjinta itoe tidak maoe tahoe sesoeatoe
rintangan.
Pada soeatoe hari poetoes moefakat
kedoeanja akan lari, tambahan poela si tjoean, jalah..... loco."

laki-laki akan

dipindahkan ke Medan. Si

-

Assistent Demang di Sibolga dinamakan :
loco Demang. Lain dari itoe, ada loco|
Djaksa, loco Goeroe, loco Kontolir, loco....:

hendak pergi “bgkerdjas”Dimoeka toko Velodrome di Paleisweg perempoean akan mengikoet, dan ia akan
kedoeanja bestemoe, dan kebetoelan poe- mendjadi isteri kawin menoeroet setjara
matjam-matjam.
5
Inilah seorang gadis pertama dari poe- la sama-sama memegang pajoeng.
agama laki2 itoe.
Itoe anak moeda mengadjar disalah
Orang
seroepa
saja
di
Sibolga
dapat:
lau
Andalas
dengan
hoofdacte,
dan
jang
Si
laki-laki
telah
sampai
ke
Medan,
siKedoeanja berlanggar, toenggang langsatoe tempat dalam West Java.
dari belakang. titel: Loco Hopdaktoer. Semendjak ada:
Sesoedah sinona memberi peladjaran kedoea oentoek hoofdacte boeat Indone- gang, jang seorang menghimpit jang lainnja perempoean menjoesoel
sia
karena
jang
pertama
ada
seorang
poekan
Kedoeanja
telah
berada
di
Medan dan te- bangsa Inuonesia jang terpilih mendjadi:
madjoe
ia
dengan
pajoeng
jang
masih
terpegang
diS.
di-H.C.
seketika lamanja
Burgemeester,
roepanja
,loco-:
teri
Djawa
Indonesia
njonja
Tjindarboeiah seroemah, sebagai
doea orang laki Loco
tangan masing-masing.
soepaja padanja
soerat permohonan
locoan“
djadi
laris.
£
mi
di
Soerasaja
j.
pada
tahoen
laloe
loen
isteri
jang
perempoean
kawinnja
telah
Hoedjan jang toeroennja aga' lebat paboleh dipindahkan ketempat kediama

loes oentoek actie sematjam ini.
dari ia poenja bakal soeami.
Gadis ini pada 5 tahoenj. soedah dapat
belas
empat
ng
bersela
Tidak sampai
hulpacte,
dan
3 tahoen dahoeloe dapat
baterima
dapat
ia
girang
dengan
hari,
Maleischacte,
dan tahoen doeloe balasan tentang pemindahannja atas ongkos
gian
pertama
dari
hoofdacte, dan sekan
oeroesa
Boeat kepentingan
negeri.
rang....dapat
j.
kedoea,
dus soedah komterseement
Depart
a
pertjintaan roepanj
pleet.
tjepat.
sangat
dengan
a
bekerdj
boet ada

da pagi hari itoe tidak diperdoelikan. disahkan
Lebih
Kedoeanja sama -sama
berdiri, tjektjok
moeloet terdjadi, masing-masing telah sa- lamanja,
demikian,
ma naik darahnja beberapa graad.

oleh agama.
koerang
doea poeloeh tahnen
kedoeanja hidoep dengan hal jang
dan poela telah mendapat doea

Departements-

hoofdnja, #dengan alasan jang lebih berat

dari pada jang terseboet diatas, tetapi selaloe djoega tidak terkaboel. Djika ada
sekalipoen jang terkaboel tetapi tidaklah
begitoe lekas, hingga dalam empat belas
hari seedah terima balasan jang menggirangkan.

.

:

Banjak poela diantara pegawai2 negeri,

Indonesier, jang
teroetama dari pihak
sakit, maka
sebab
hkan
dipinda
minta

permohonan itoepoen
koe setjepat itoe.

djaranglah berla-

Rerubbering

Co.

Shangahistraat 27
(Dioedjoeng

ME

Hakkastr.)

DAN

Telefoon No. 1525.
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Band Boeroek
Apa

toean

merasa

Soedah Diperbaiki
senang

Djangan

berikan - oentoek

Bawalah

pada kita, dimana

Memperbaiki
Itoelah

Band boeroek
75

Selamanja

dengan

REPARATIE

memperbaiki

pada

kita kerdjakan

dan

band ?

mengerti.

toeroet peratoeran

Europa.

Memperbaroei

Spec ialiteit

kita

toean poenja

jang tiada

Kita.

bisa bikin baroe.

kita poenja kerdja atas djaminan oleh
Tanjalah keterangan !!

00000000000000000

00000000000000

kepada

Tyre

kita.

00000000000

Beberapa hari jang laloe, seboeah auto
Paccard kepoenjaan Soeltan Koealoeh telah dilanggar oleh seboeah vracht-auto dekat Tandjoeng Pasir.
Diatas auto Paccard itoe ada
'doedoek

permaisoeri Soeltan Koealoeh bersama seorang poeteranja jang

pegang

roepanja soedah lebih doeloe sampai.
Apakah

toean-toean ini, djoega senasib!

dengan saja disoeroeh lapar?
1
Sebentar lagi orang banjak diselakan
masoek
kedalam kamar, dimana. tamoes'
tamoe boleh mengobati laparnja, dimana?

soedah

terhidang santapan: nasi sedap:4

goelai

tjantik,

sambal manis

dan

agars"

agar keras.
“3
Kiranja sekolah mengadakan chandoeri, “
Loco Radja angkat pedato, menerangkan, karena pada boelan ini, banjak jang
lepas dari sekolah, diadakanlah perdjamoean itoe. Kemoedian diselakan santap.
Sedap betoel makan. Soedah 4 hari
saja diperdjalanan, baroe sekali ini makan
besar.
|

Sesoedah makan, loco Demang angkat
pedato,

mengoetjapkan

terima kasih, min-

ta ma'af kalau-kalau ada
ma'loem

jang masak

jang koerang,

itoe, anak-anak jan3

baroe tamat beladjar. Pidato ini disamboeng
poela oleh loco Radja.
Loco

Hopdaktoer diminta dengar soea-

ra baroenja. Ia menerangkan, sesoedah
begitoe djaoeh ia berdjalan, kemoedian disoeroeh

kenjang.

lapar,

achirnja baroe

disoeroeki

Ia soedah kenjang betoel.

sebagai peladjaran bagi anak-

akan mendjadi iboe, sebab tiap-'
itoe, tentoe akan menemoei
mengatoer perdjamoean.

Pedato disoedahi oleh Demang (boekan:

kelihatan datang seboeah vrachtauto de- loconja), dengan soerak dan: Horas!
ngan kentjangnja melantjar
ditengahDengan peroet jang kenjang saja poelang
tengah djalan. Meski begitoe terang auto dan.... dapat copy setengah kolom! :
datang bersongsong, tetapi vrachtauto itoe
tidak maoe ambil djalan kesebelah kiri.
Melihat keadaan itoe akan menimboel- berpegang kepada tiang cap auto, kena
bahaja,

maka

poetera

Soeltan

jang

&

Ia bilang djoega, perdjamoean seroepd!

stuur auto ini, ada
anak jang
Auto Soeltan datang dari Koealoeh me- tiap iboe
noedjoe ke Tandjoeng Pasir. Ketika dekat pekerdjaan

mendjalang Tandjoeng Pasir, dari djaoeh

1

handelaren, loco Radja (Kampoenghoofd

itoe.

kan

00000070000

jang tahoe, alasan apa sebenarnja soedah
memaksa, soepaja permintaan sinona ifoe
begitoe tjepat soedah dikaboelkan.
Djika benar dengan sebab alasan tjinta
dan maoe lansoengkan perkawinan, makanja Departement begitoe tjepat mengasoeatoer permohonan itoe, memang
toe hal jang tidak boleh kita biarkan laloe sadjas dengan begitoe, dengan tidak
kita perkatakan sekedar apa jang dirasa
perloe dibitjarakan.
Kita ketahoei, banjak benar diantara
ambtenaar2 negeri jang memohonkan per-

00000000000

Kebenaran hal ini sama sekali terserah
kepada Departement Pengadjaran. Dialah

mintaan.pindah

Weefit

:

itoe.

000000000000000

000000000000000

goeroe jang ditjintainja

000000000 0000

pemoeda

sampa
man

loco Assistent Demang, loco goeroe.
Saja diselakan masoek. Dalam 'sekolah
orang
anak,
tiba2
silaki-lakidapat
sakit,
Actie Jack Dempsey, dengan Gene Tunsaja dapati berpoeloeh ambtenaren
ny,
dikeloearkan, tangan badjoe telah hingga perloe diobati diroemah sakit.

Didalam sisoeami diroemah sakit itoe,
sama-sama disingsing, sekali ini akan terSaleh j. sekarang masih seger djadi boxen ditengah pasaran, jang akan sissteri diroemah, soedah poela dipantjing
Toean
oleh seorang laki2 jang lain. Laki2 ini
Sekian Het Nieuws.
boeger,
masih koeat, tinggal di Betawi mendjadi tontonan kepada poebliek.
boekan orang
dari Bataklanden, akan
Kedoeanja
menoleh
kekiri
dan
kekanan
bolehlah bersenang hati melihat
Kita beloem dapat mengetahoei betapa djoega,
tetapisetanah
air
dengan perempoean itoe.
kiranja
orang
telah
melihat
memperhatidoedoek perkara jang poetera dan poeterinja semoea mendjadi kan tindakan apa jang akan diambil oleh Kedoeanja lari entah kemana tidak dikesesoenggoehnja
orang
jang
berharga
dipadang
perloembenar. Kita beloem dapat memestikan,
karena diantaranja ada poelajang doea orang, jang sedang didalam kepa- tahoei.
bahwa alasan jang dipergoenakan oleh baan,
Sebagai biasa, bahwa pegawai Gouverdokter, sebagai soedara dari nasan itoe.
itoe boeat minta pindah, mendjadi
goeroe
nona
nement,
jang dapat verlof karena sakit,
Mej
Ramah
Saleh
ini
toean
dr.
Oesman
aikan
Maloe
berkelahi
dimoeka
orang
banjak
menjamp
hendak
.ialah disebabkan
atau
lainnja,
mendapat gadji jang penoeh.
Saleh.
kepada
kedoeanja
laloe
sama-sama
pergi
(Reporja
dendamn
rindoe
dan
tjinta
Demikian
djoega
halnja dengan orang ini,
toenangannja. Bigitoe djoega, kita beloem
Lebih djaoeh Oetoesan Sumatra ter).
ia
telah
mendapat
gadji jang penoeh boe—O—
dapat ketahoei benar tindaknja Departe- dapat kabarkan bahwa nona Ramah Saleh
at
doea
boelanGadji
doea boelan
itoe
perRoemah
karem
didaerah
Kp.
Pandau.
rkan
lekas membena
ment begitoe
dan njonja Tjindarboemi kedoea-doeanja
dibawa oleh siisteri, dan anaknja jg. doea
menimkan
disebab
ialah
sinona,:
mintaan
bekas moerid sekolah dokter di Betawi.
Sublimaat toelis pada P. Andalas,
orang itoe ditinggalkan poela.
bang, soepaja sinona dapat memperhoeDjoega
t. Tjindarboemi berasal dari bahwa di Pertjoetweg, dimoeka fabfiek
— 9 —
boengkan ketjintaannja kembali. Sebab Lampoeng, pernah djoega mendjadi moe- ketjap Kwong
Ban Liong, disitoe ada
Pelanggaran auto jang hebat.
seboeah
roemah besar jang beroepa
dikapal tempoh hari, ketika dalam pela- rid disekolah dokter di Betawi.
—0—
gedong jang beratap nipah dan didalamjaran dari Eropah sampai ke Indonesia,
PermaisoeriSoeltan
beloem memoeaskan bagi kedoea belah
Ganggoean andjing.
nja ada beberapa kamar-kamar, disitoeKoealoeh dapat ba&
pihaknja.
Penangkapan andjing dikampoeng2 ha- lah bersarangnja beberapa perempoeanhaja.
Boleh djadi djoega, barangkali sinona roes dilakoekan,| karena bahajanja sama se- perempoean latjoer.
Tiga orang Tionggoeroe tambah dengan alasan, soepaja ia
hoa mendapat loeka
dapat melansoengkan perkawinannja deparah.

ngan

Hampir seiring dengan saja,
poela kemoeka Kopschool itoe,

langgar auto vracht

x

itoe hingga teloen-

mengemoedikan autonja, mengambil djalan djoeknja hantjoer dan toelangnja tersokepinggir sebelah kiri betoel-betoel tetapi rong kedalam. Poetera Soeltan tidak mentidak oeroeng, vrachtauto itoe toebroek dapat apa-apa.
sadja, hingga pelanggaran terdjadi.
Didalam pemeriksaan ternjata soepir:
Vrachtauto terbalik dan hantjoer. Ti- auto vracht itoe roepanja dalam menganga orang Tionghoa penompangnja men- toek, hingga ia tidak dapat pegang stuur
dapat loeka parah jang mengchawatirkan dengan betoel lagi.
2.3
bagi djiwanja, diantaranja seorang anak
Inilah
satoe pekerdjaan jang sia-sia.
dibawah oemoer. Sisoepir tjoema loeka djoega,
dengan
tidak
mengindahkan |
sedikit, tetapi permaisoeri- Soeltan jang djiwa orang jang menomparig,
' diatas.

kebetoelan waktoe

itoe tangan

j

autonja.

$

|

HARI 'ASJOERA.

Konon diroemah jang terseboet selaloe
diam menopang orang-orang jang tidak
pada beperkerdjaan. Sebab itoe patoet sekali

Bendera SINAR DELI berkibar ditengah2 Sumatra.

Besok hari -Sabtoe, masoek
politie soepaja dapat berawas betoel-betoel
bilangan hari 'Asjoera.
Soerat kabar SINAR DELI, pada hari kepadanja: Atau lebih baik soepaja ia diitoe-tanggal 7 JUNI 1930-ti ada di- beri nasihat -dengan baik-baik djangan
soeka simpan orang jang tidak tentoe
terbitkan.
Toko & Drukkery, diboeka teroes kehidoepannja. Demikian ditoelis oleh

Perkoendjoengan kapal
perang Inggeris.
Pada hari Djoemahat tanggal 13 dezer
kapal perang Inggeris bernama ,,Mo gnolia“ jang besarnja 1200 ton akan
tiba di Belawan. Kapal ini teroentoek
kepada eskadar Tiongkok.
Boeat di Belawan akan berhenti lamanja lima hari, jaitoedari tanggal 13 sampai 18 Juni.
Di Oelee-Lheue dari tanggal 25 sampai 29 Juni.Sibolga tanggal 30 Juni samPadang

dari

DELI"

presideni meeting orang2 Islam baroe ini,

menerangkan

pada hari Ke-

tan besar baginja terhadap pada asoetan
djoedjoernja itoe.
itoe, ialah ketidak
teriakan boeat
la menerangkan bahwa

—
(| —

mendapat

keterangan,

bahwa

segala le-

mentjapai kemerdekaan itoe
hal jang tidak kepestian.

mengadapinja.

Jang mendjepoet
mengantarnja

pengantin

Dari peloearan kita dapat kabar, bahwa
candidaten jang terseboet,
boekanlah jang diatjoe atjoekan oleh partij Hadjerat, tetapiada atjoe-atjoean dari
satoe koempoelan lain.
Dari satoe partij lain jang lebih koeat
kita dapat kabar lagi, bahwa mereka akan
memadjoekan candidaat jang berikoet:

Redacteur kita “flsan “Noel Arifin jang sekarang dalam perdjalanan, memantjangkan bendera Sinar Deli”, ditengah-tengah pergaoelan poelau Andalas.
Jang dinamakan bendera, jalah: ,,Sinar Delis, dan jang dinamakan angin jang
menioep bendera itoe berkibar-kibar, jalah: toendjangan pembatja lahir dan batin.
Djika kita berkehendak bendera ,,Sinar Deli” berkibar djaja, pembatja-pembatja
sendiri haroes menoeroenkan angin jang koeat, ertinja : menoendjang!
Perdjalanan Regeeringscommissaris
perloe diberi verlof moelai tanggal 4
Hillen ke Digoel.
Augustus lamanja 2
Minggoe didjalanAneta mendapat kabar, bahwa peme- kan di Prapat atau Fort de Kock dan 1.I.
Diangkat mendjadi bg substituut fiscaalriksaan tentang keadaan negeri pemboeagriffier
pada Landgerecht di Kisaran dingan Boven Digoel, jang dilakoekan oleh
seorang lid dari Raad van Indie, sebagai loear keberatan negeri, Julius Siahaan schrijVer pada kantoor Controleur di Laboehan
regeringscommissaris, hampir selesai.
Sesoedahnja toean Hillen akan tinggal Roekoe.
Diangkat mendjadi schrij ver pada Landbeberapa minggoe di Bali, kemoedian
gerecht
di Kisaran, Marah Medan tadinja
baroe kembali ke Weltevreden, jang
mana pada permoelaan boelan Juli di- volontair schrijver tevens bg substituut
fiscaal griffier pada Landrecht disana.
toenggoe kedatangannja.
—

O—

Chabar Kawat.

KENARI

Pematang Siantar iboe kota provincie
Soematera.
Kalau Soematera didjadikan satoe provincie, oleh Nwe Rott. Crt. madjoekan poela pikirannja, soepaja jang didjadikan iboe Provincie Soematera itoe ditetap-

laki2 dan sesoenggoehnja

poelang ialah j.m. Tengkoe

Joenan danj.m. Tengkoe Mohamad Bahari.
Ditangga istana pengantin itoe disamboet oleh j.m. Tengkoe Oejoeb, Tengkoe
Oemar Serdang, Tengkoe Alisjah dan
Tenkoe Saleh, serta seorang membawa
Boeat wakil orang Minangkabau, toean
pajoeng anak radja-radja.
Soeis
employe K.P.M,
Jang menjamboet pengiring-pengiring
Wakil
orang Tapanoeli, Baginda Djoenpengantin laki-laki dan mengantarnja
djoengan
Adj. Hoofddjaksa.
poelang kekereta ialah Tengkoe Bentara
Wakil
Kristen
Batak, Waldemar HoeKiri dan Tengkoe Ketoea Madjelis. Dari
pihak pengantin perempoean

ialah Teng-

koe Sjarifah Bahajah, Tengkoe Jang,
Tengkoe Oeloeng Esjah dan Tengkoe
Alawijah.

Pada malam Raboe tanggal 12/13 Juni

bersanding moelai djam 6!/, sore.

tasoit.

Wakil Oostkust, Tengkoe Hasjim dan
Wakil orang Djawa, sedang ditjahari

sekarang.
Kita dari Sinar Deli

Icipieel, seboleh-bolehnja

SPORT.
Padang Sport Verg-Medan Sport Verg.
Djika tidak berhalangan pada hari Isnin tanggal 9 boelan ini kedoea Clubj.
terseboet diatas akan bertanding dipadang
Hakkastraat disini.
Karena orang semoea soedah tahoe bagaimana bagoesnja permainan Padang
Sport, maka soedah tentoe kelak perimainan ini boeat ditonton.
Pertandingan ini dipimpinoleh referee
toean Dr. Druif.

Pada waktoe perarakan sampai dimoe-

geng Melajoe d.l.l. Djoega diadakan openluchtbioscoop.

—0—

Arnhemia.
Beberapa hari jang laloe seorang pendoedoek Arnhemia, pekerdjaan berniaga,

seoemoemnja dalam Gemeente.

2e. Jang tidak dikoeatiri akan
kena
pengaroeh dalam djabatannja,
sehingga
dalam sesoeatoe keperloean, djika takdir
ada bertentangan dengan satoe golongan

lain jang dikemoekakan dalam Gemeenteraad, ia tidak dipengaroehi oleh
segan

ketika tidoer njenjak tengah malam soedah menjegan.
ketjoerian

barang-barang

pakaian

dan

wang kira-kira ada sedjoemlah f 2000.—
Pentjoeri masoek dengan

djalan mem-

3e. Jang mempoenjai ontwikkclingjang
sederhana oentoek kesanggoepan lidmaatschapnja.

boor dinding roemah itoe dari sebelah
belakang. Pentjoeri setelah masoek kedaTetapi ketiga sjarat inilah jang soesah
lam roemah, laloe naik keatas loteng tem- didapat mahal ditjari dalam pendoedoek
pat sitocan roemah tidoer. Disana ia dapat Medan ini. Karena itoe boeat sementara,
mengambil koentji brandkas, dengan tidak
disadar jang poenja roemah. Bermoela ia
boeka peti pakaian, laloe mengangkoet pakaian barang-barang kain jang ada disitoe. Kemoedian baroe ia boeka brandkas

baiklah kita ambil sadja dari sjarat jang
nomor | dan 3 sadja. Ini boleh ditjahari
diantara peadoedoek.

pasa-

INDONESIA.

M. Amin
Boejoeng Ls.
Ali

Saring
Halim

Ammond

Medan

DARI

PERGAOELAN.

noempang dapat loeka. Semueanja dibawa keroemah sakit C.B.Z. Seorang perempoean

dan

rapan akan

seorang

anak ta' ada ha-

hidoep lagi.

Chauffeur auto

itoe telah ditahan.
Gouverneur

van

Midden Java.

Weltevreden, 5 Juni. Toean A.B. Neijs,
moelai

Gemeenteraad

van Pekalongan.

Pekalongan, 5 Juni. Gemeenteraad mem-

Kemis

Aneta Radio.
Koningin dan Prinses ke Noorwegen.

Den Haag, 4 Juni. Koningin akan pergi
pada 16 Juni sampai
tus ke Noorwegen.
Keramaian

permoelaan
boenga

Augus-

api,

Apeldorn, 4 Juni. Beriboe-riboe orang

Negeri.

penonton oepatjara boenga api jang dipasang pada tanahnja Maria List, jang dihadiri oleh familie keradjaan dan tamoe

agoeng dari Luxemburg. Istana het Loo,

LU.A.

Dipindahkan dari Soerabaja ke Selat diterangi dengan tanlong-tanlong bocatan
Pandjang ambtenaar ontschepingsdienst Bengaal jang sangat tjantik.
H.K. M. Defares.
Ex-tsaar dari Bulgarije
Amsterdan,

Onderwijs.

dari Hoogere Kweekschool

tenaar jang ditoenggoe
verlof loear negeri.

voor

datangnja

dari

pelaboehan

(poenja karakter,

mana

satoe serangan

soekan sebelah Oetara

pa-

bertjaboel bahaja Malaise. Orang-orang
Japan, pendoedoek tempat itoe, kembali
kenegerinja,
karena kekoeatiran pada
bahaja darah seperti jang terdjadi pada
tahoen 1928 akan timboel kembili.
ROEPA? KABAR.
Goenoeng

Vesuvius,

bekerdja lebih hebat. Kepada pendoedoek

telah diberitahoekan tentang soeatoe peletoesanjang segera akan

bisa kedjadian.

Berdoekatjita karena perdjandjian dari Trianon.

Boedapest, 4 Juni. Parlemen dari Hongaar mengadakan persidangan berdoekatjita oentoek memperingati bahwa telah
10 tahoen liwat perdjandjian dari Triznon diperboeat.

|

Kepergiannja Graaf Betlen ke London,
jang sebagaimana menoeroet kabar ialah
atas oendangannja

premier

Mac

Donald,

sangat diharapkan akan mendatangkan kebaikan. Persangkaan orang antara lain2

Trianon a-

Militer Zwis.

ANETA RADIO.
Bern, 4Juni. Bondsraad, membenarSa
soeatoe pindjaman oeang j. besarnja
ri 20 millioen francs Zwis, oentoek keperloean angkatan oedara Militer dimana
termasoek pembikinandari 50 boeah kapal
oedara boeat peperangan.

Sa

9 4 can
LELANG.

Pada hari RABOE tanggal Il JUNI 1930,
djam poekoel 10 pagi, akan dilelang dengan
perantarain
Vendumeester
Pematang
Siantar, 1 (satoe) bidang keboen para,
2 (doea)pintoe roemah kedai atap zink,
letaknja dikampoeng Bindjei dan 5 (lima)
toempoek tanah tapak peroemahan letaknja
dikampoeng Dolok Merawan ( Tebing Tinggi Deli), kepoenjaan dari DJOHAN,
boewat

menjempoernakan

boenji Vonnis

Kerapatan Padang, jang bertanggal 29
JUNI 1929, No. 13.
Pelelangan tanah-tanah keboen terseboet dilakoekan dikampoeng Dolok Merawan dan Bindjei, dan jang boleh tangkap lelang hanja -raajat Radja.
Ketgrangan lebih djaoeh tentang hal
ini boleh minta pada Djaksa Kerapatan
Padang.
De Djaksa Kerapatan Padang,
(w. g.) T. Sjahboeddin.

123
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Station

Hotel

Hiittenbachstraat

No.

6 B
Medan.

kamar-kamar

tempat

Telefoon No. 271

Meninggal.

Den Haag, 4 Juni. Lid dari Eerste
Kamer, toean Verkauteren, telah meninggal.

Didalam

lijst,

jang

akan

mendoedoeki

djabatan jang terboeka itoe ialah toean
dr. van Aalst, presiden dari Factorij.

DJERMAN.

Financitn.

landrechter di Medan, sebab ada hal jang

dari

akan kedjadian,

5 meniet dari station

Amsterdam, 4 Juni. N. I. S. menetapkan akan membesarkan modal sampai 40
millioen roepiah.

Kapal terbang tenggelam.
Berlija
4, Juni. Kapal lajar ketjil O.T.N.
mendjalankan pemeriksaannja.
Diangkat
mendjadi
Inspecteur
van
Moesoeh. jang kemarin, tidak disangka29
ketika
dalam pelajarannja dari StokFinancien le kl. di Medan, G.A. Menalda,
Seorang jang tersangka mendjalankan Sangka hari ini mendjadi sobat.
holm ke Stolp, telah tenggelam kedalam
tadinja
tw.
perkerdjaan
itoe.
pentjoerian itoe, jang tinggal menompang
Sobat hari ini, boleh djadi besok menlaoet, dan sekarang terapoeng apoeng.
disana pada satoe familie, soedah ditahan djadi moesoeh.
Justitie.
Kapal ,,Wartburg" telah bekerdja
Inilah pergaoelan manoesia jang tidak
oentoek mendjalankan pengoesoetan lebih
Kepada Jhr. Mr. R.R. van der Bosch, dengan soesah pajah menoeloeng penoem-

giaoeh,

ditempat

4 Juni. De ex-tsaar dari

Diangkat mendjadi Ipl. Onderwijzer Bulgarije mengoendjoengi
pada Openb. Schahelschool di Meiian, A. Zandvoort dan Gooi.
Simandjoentak jang loeloes dalam cindeN. LS
examen

Tokio, 4 Juni, Doea belas orang Japan,
pendoedoek
dari Tsinan
(Tiongkok)
telah sampai de Moji dan menerangkan
bahwa dalam lingkoengan dari Tsinan,

4Juni 1930 benoemd djadi gouver-

neur van Midden Java.

Sport:

Dalam candidaten jang terseboet diatas Ini. onderwijzers di Bandoeng.
Onderwijs.
kita soedah kenal betoel boleh dikatakan
dimana ada wang tersimpan tidak koerang memadai, ketjoeali dengan halnja toean
Diangkat mendjadi onderwijzer pada
dari f#2000.—, diantaranja banjak oeang Waldemar Hoetasoit, kita beloem tahoe Openb. Ini. School 2e kl. di Simpangperak.
pergaoelannja disini. Boleh djadi dalam poelau Ramboeng, Abdoel Abbas BajoBrandkas itoe dikoentji oleh pentjoeri kalangan .... Kristen Batak, toean itoe ada angin, tadinja wd. perkerdjaan itoe.
Diangkat mendjadi wd. onderwijzer le
kembali,
laloe iapoen keloear dengan terpandang populair. Sementara baik kita
kl.
pada 2e Openb. H.L.S. di Medan,
membawa mangsanja, sedang koentji brand- lihatkan betapa lagi
gerakan lain akan
sebayailkepala
sekolah itoe T. Bos, ambbertindak.
kas dibawanja.
"
Isi brandkas diketahoei soedah habis,
tatkala ditjoba digontjang tidak berboenji
apa2 lagi. Sekarang politie sedang asjik

telah melanggar seboeah roemah dekat
titi Kali-Anak, jang mana 5 orang pe-

dari lidmaatschapnja.

Hardjo

Pegawai

dalam Tiongkok.

peroebahan dari perdjandjian

Willy
Wahid NEGERI BELANDA.

Oo
Adoeng T. Noer Remelus
Kassim — O.H.Barat

De Fretes

jang hebat.

dari Stadsgemeente Ordonantie dilepaskan

Thaib
Hoesin

Kotjik

(Aneta-Radio).
Keadaan

Goenoeng Vesuvius bekerdja.

bitjarakan beberapa motie j. ditahan, dan
menjatakan pendapatannja, bahwa toean
de
Vries tidak dapat menoeroetart. 8

Kassim
Lojok
Oesman

Italie.

Rome, 4 Juni. Menister dari angkatan
laoet, memberi tahoekan, bahwa programma dari angkatan laoet Italie tahoen
ini, berdjoemlah 43.000 ton. Delapan
Kruisers, 12 kapal pemboeroe, 14 onderzeeers dan sebahagian dari 32 torpedojager akan selesai sebeloem penghabisan tahoen 1931.
TIONGKOK.

Napels, 4 Juni.

Bahaja auto

prin-

djadikan lid /'Gemeenteraad
itoe, mesti
mempoenjai
doea
Sjarat,
jaitoe:
ka istana diboenjikan segala boenji-boe1. Jang banjak mempoenjai
pengalanjian.
Beberapa Tengkoe familie istana
serta banjak
pihak laki-laki dan perempoean menjong- man dalam kota Medan
song pengantin sedang Penghoeloe Dalam mempoenjai pergaoelan dengan segenap
laloe mendjoelang pengantin laki-laki itoe. golongan pendoedoek disini, sebab demengetahoei
Dalam peralatan ini akan diadakan ngan djalan ini ia dapat
djoega keramaian anak negeri seperti rong- lebih loeas akan kepentingan pendoedoek

satoe

(Aneta Reuter)
Angkatan laoet

Soerabaja, 5 Juni. Seboeah taxi, jang kan dibitjarakan.
oleh karena didjalankan sangat kentjang
Angkatan oedara

Kedoea Club ini keloear dengan
ngan:
jang bakal diPadangSport:

menoeroet

ada

NITALIE.

den jang ada berdoedoek sekarang akan
tg. 12 djalan13Juni 1930.
kan di Pematang Siantar.
Programma peralatan itoe, ringkasnja disapoe sama sekali dan diganti dengan
Beberapa alasan ada dioendjoekkan, beAneta.
lain leden.
kita ambil seperti berikoet.
tapa
poela
penting
dan
baiknja,
kalau
Betawi,
5
Juni.
Indische-OlijmpiadaToeroet keterangan Hadjerat, jang soeMalam Senin 8/9 Juni poekoel 9, beridah diatjoe-atjoekan partij Hadjerat, ka- Pematang Siantar itoe didjadikan iboe kota Comite, jang doeloe mengoempoelkan wang
nai tjoeri.
Provincie.
boeat Olijmpiada dinegeri Belanda, meneMalam Selasa 9/10 Juni poekoel 7, beri- tanja ialah boeat wakil.orang Djawa toean
Baik tentang perhoeboengan, maoepoen tapkan kelebihan wang sedjoemlah f 20000.
Karto
Oetojo,
cranie
Kamerlingh
Onnes.
nai besar.
tentang hawanja jang segar itoe, tidaklah
Malam Raboe10/11Juni poekoel 9, Akad Boeat pihak kaoem Christen toean Wal- koerang dari tempat jang telah dioendjock jang diperoleh di Indonesia ini akan dipergoenakan kembali di Indonesia ini oentoek
demar
Hoetasoit,
commies belasting.
nikah.
seperti Fort de Kock.
kemadjoeannja sport” dimana boeat ini
Boeat
wakil
orang
Tapanoeli,
Abdoel
HaTentang alatan pendjawatnja kedoea
Padang, katanja memang tidak begitoe akan diadakan soeatoe comite jang akan
kim
commies
redacteur
Comptabiliteit.
belah pihak, ialah tombak, pajoeng ratjoekoep koeat alasannja boeat didjadikan
dja2, keris, pedang, gebok dengan dajang2 Boeat Ooskust Tengkoe Otteman dan iboe kota. Tetapi lebih baik Fort de Kock. divoorzitteri oleh lid dari Raad van Indie,
toean Walter.
menghadapinja dan lilin dengan dajang2 Tengkoe Karnin.
mis

pembitjaraannja de-

dalam

pers bahasa jang mendjadi kebera-

ngan

tanggal 6 Juli

Senintg. 8 Junisampai

Bombay, mem-

Brutto lid Gemeenteraad

bajar. Baharoelah ketahoean siboy roepanja soedah main tjoerang.
Dengan begitoe tentoe sadja siboy disoeroeh beroeroesan dengan politie.

—0—

lam

narik perhatian dari orang-orang Bombay
Islamjang membantoe gerakan Nasionalist.
Inilah baroe pertama kali berlakoe actie
seroepa ini dari pihak orang-orang Islam.
Barisan meriam Inggeris membombardeer boekit-boekit disebelah Oetara Peshawar, dimana kedapatan kaoem pemberontak, sesoedahnja pengawalan dari
oedara tidak berhasil disebabkan bagoesnja perlindoengan jang dipilih oleh kemex
dja merah itoe.
Karachi, 4 Juni, Sir Shah Nawaz Klan

minta

Perkara kebinatangan.
sampai 11 Juli. Bengkoelen dari tanggal
Di Kwanteebiostraat datang seorang
12 Juli sampai 16 Juli. Betawi dari tang- Tionghoa dari sebelah Brastagi, sebagai
gal 17 sampai 23 Juli. Palembang dari biasa menompang pada familienja.
tanggal 24 sampai 29 Juli.
Disana ada seorang anak perempoean
Commandantnja bernama Patuck But- oemoer 4 tahoen, anak dari tempatnja meter dengan 6 orang opsir.
nompang itoe. Ketika sitoean roemah tiKapal itoe memakai 2 bocah meriam dak ada diroemah, orang Tionghoa jang
dari 10 cM., 4 bocah meriam dari 5 cM. djadi tetamoe itoe, roepanja soedah didan 2 senapang mesin dari 4 c.M. Anak selap iblis, sehingga ia 'soedah memperkapalnja ada kira-kira 100 orang.
kosa anak oemoer 4 tahoen terszboet.
Berhoeboeng dengan kedatangan kapal
Hal itoe laloe diketahoei dan perkaraperang Inggeris itoe, maka oleh orang- nja diserahkan kepada jang berwadjib.
orang Inggeris pendoedoek kota ini ko- Sianak perempoean dibawa keroemah sanon soedah bermoefakat apakah jg. bakal kit perempoean boeat dirawat. Menoediperboeat atas penjamboetan kedatangan roet pemeriksaan dokter, anak itoe beloem
opsir-opsir dan anak boeah kapal itoe.
roesak betoel, karena... maksoed sibinaChabarnja akan dilansoengkan pertan- tang itoe baroelah.....
dingan voetbal dengan elftal Oost. Sum.
Sekarang ia soedah ditompangkan diVoetbal Bond. Kemoedian akan pergi pendjara sementara perkaranja dioeroeskan.
2 om
djoega ke Brastagi.
Pemilihan Gemeenteraad.
Perkawinan agoeng diistana Deli.
Siapa
mesti dimaDiistana Deli, bdroe lagi dilansoengkan
djoekan?
perkawinan antara Poeteri Tengkoe Kema
Berhoeboeng dengan pemilihan leden
la dengan TengkoeIbrahim, poeteraT.
Gemeenteraad
jang bakal diadakan daRegent Asahan.
lam
boelan
ini,
D. Crt. soedah
ambil
Sekarang
diistana Deli akan diadakan
poela keramaian berhoeboeng dengan per- keperloean bertanjakan kepada toean Hakawinan
j.m. Tengkoe Zoeraidah dengan djerat, tentang soesoenan leden Gemeenteraad Boemipoetera tahoen ini.
jang moelia Tengkoe Nazamoedin.
Dari toean Hadjerat soerat kabar itoe
Peralatankawin itoe dimoelai pada mapai 5 Juli.

"SINAR

Boy jang tidak setia.
Kemarin seorang boy tinggal diroemah
satoe familie Belanda di Paleisweg, disoeroeh oleh toeannja membajar rekening sajoeran kepada seorang.Voor Indier langganannja toean.
Oeang itoe banjaknja f 25.- Tetapi siboy
soedah pakai sendiri oeang itoe. Kemoedian datang orang Voor Indier itoe

hara semakin hebac.

disebabkan soeatoe demonstratie jang me-

—.O—

Directie.

Hoeroe

Bombay, 4 Juni. Keadaan
di India
hari ini tampaknja sangat mengoeatirkan,

pembantoe S.D. dari sana.

sebagaimana biasa.

INDIA.

pang.

Sedia

menginap: dan teratoer pendjagaan jang bersih serta dapat

hawa jang segar.”
«
Moelai harga dari
f2,— sampai f4,—

Dan djoega banjak tersedia tjet
boeboek,
bermatjam - matjam
warna, boeat tjeloep kain-kain

foetera dan baldoe dan kain jang
lain
- lain.
Menoenggoe
31

dengan hormat!

Peladjarilahbahasa

Moskeestraat No. 25
"sekarang lekas dan hasilnja menjenangkan.
MEDAN
Telefoon No. 1633 Sekarang ada:

moerid-moerid dari poe-

Menerima

koel 6 sampai 8 malam, tiap-tiap
sore.
Raboe
dan
Minggoe
Orang-orang jang soedah pernah
ikoet
djoega
boleh
beladjar

Pekerdjaan
bar-gambar

Mintalah keterangan lebih landjoet dari bestuur atau goeroe-

.

sekolah tjoe-

kita. Wang

ma f2.— segala bangsa diterima

agak,

PERGOEROEAN

Mengoekoer

RA'JAT

Kaart,

Tanah

ENGELSCH:

serta Gam:

Goeroenja Bocmipoe-

tera F.M.S. jang biasa mengadjar.
Systeem kita semoeanja praktisch,

Roemah.

Sanggoep
djaan bagi

mentjarikan peker- djamin lekas pandai. Troesa dipoedji lagi,
orang jang soeka kerna soeda terkenal Pembajaran f 5.—
seboelan, beladjar 3 kali 1 Minggoe.
bekerdja,
Keterangan lebih djaoe boleh tanja
tempat. jang
terseboet
diatas
Menoenggoe dengar hormat, pada
moelai 6 — 9 malam.

tempat digedoeng BoeDjalan Amplas, Medan)

Toko Koepiah & Agent roepa-roepa barang,

Kalau

mengawinkan,
oentoek

terima lagi:

BAN

Bermatjam roepa GRAMOPHOON dan

Plaat dari lagoe-lagoe jang merdoe dan
menarik hati, merk jang soedah terkenal,
jaitoe :

,ODEON .

Satoe partij tempat tidoer besi boeatan
Inggeris besar ketjil, roepa-roepa harga
dan kleurnja.
Kerosi doedoek dari djati dan pakai
boenga-boenga dan kerosi Rotan.
Katja moeka besar dan bagoes-bagoes.

Perhatikanlah

hormat !!

Toean - toean :

HOEDJAN
PAJOENG

SEBELOEM
SEDIAKAN

Soeka

Baroe

Kampoeng

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.
Meoelai ini hari akan didjoeal sepotong
tanah besarnja ada 47,254 Meter persegi
menoeroet djalan besar ke Deli Toewa,

205 Meter pandjangnja sampai ke Soengei

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

segala oeroesan

berdamei,

boleh

harga

boleh bitjara kepada jang terseboet dibawah ini:
| Hadji Ishak Ismail Oudemarkstraat 2,
tell No. 1452 Medan.
2 Hadji Mahmoed Kedei Doerian.

Aannemer Rantsoem

Manan

3

Abdoel

4

Medan.
Soetan Kinajan, Sampaliweg No.

Menoenggoe

dengan

PEMILI
117

Satoe

2g

RB

DG

)

NANCY

kita ada

dan

loear

biasa

All Talking Picture Special.

hoofdrol

dan

CARY COOPER

kedoeanja bintang film terpilih pandai dan kesohor boeat film bitjara. Satoe
drama pertjintaan jang sangat menarik hati dan sedih sekali kedjadian di-

waktoe
hebat

peperangan

Europa,

dimana

Amerika

satoe

Comedy

jang

moelai ikoet perang sangat

ramai.

Sa

Didahoeloei oreh
djoega film bitjara.

amat

loetjoe

dalam

2 bagian

Naa MTIK

MOONSHINE
Tjerita

Satoe

Bandiet

jang

menggelapkan

BER-AOESAN

minoeman

keras

KESEGARAN
10 bagian

10 bagian

Orion

bisa

PEPERMENT

JUNI
HARRY PIEL

lam

perasaan

DJELEK
10 Bagian

EXTRA

&

AADANAN

|
x
CHOE

DAD ADE

3
KIM

:

GOON

seger.

,,MULFORD”

TERTANGGOENG
dari pembikinan dan kwaliteit jang paling

Bisa

haloes.

dapat djoega didalam wangian Rose, Violet en

Chocolade.

ELKO

Terdjoeal diantero toko

boeat Toean- G5

ita
Tt:

Fa

Kia pi

Ii

emoedjikan

pe-

,MULFORD"

PEPERMENT

10 Bagian

didalam

Begitoe djoega, diwaktoe sehabis makan, kaloe pake
bisa dapat banjak banPeperment ,M ULFORD”,
tocan atau kesenangan bagi hantjoeran makanan.- Selainnja, poen membikin moeloet toean, selamanja dida-

5-6

GIGI
MEDAN- DELI

terdapat

BAROE

kerdjaan kantoor atau didalam perdjalanan, kaloe orang
lantas ambil.

Bioscoop

. PEROENTOENGAN

LAGI

dan soeatoe

dengan

Ambtenaar Belasting.

Ty

sedia

37

provisien en dranken jang ternama.

toean & Njonja-monia
jang maoe bikin gigi.H
toekang-toekang jang pintar
Boeat keperloranja 3
laja3 Njonja-njonja ada tockang prempoean
Toean- Gj
begitoepoen boecat keperloeanaja
ala.

GOGOTO BAN BBA Ge
&
F

GH
HE

Augustus

Paramount

CARROLL

Bersama jni kita memberi tahoe. jang moelain (9

boelan

NO TIANG SENG"

MEDAN,

IN

BBLR
Toean.toean & Nionja-nionja!

t Tts Hn

BD

besar

dengan

hormat,

NS

Na
IVA PP

. 35

R & bt

?
4
4 (orxone SEPATOE
4
34
Kesawan No. 79 —
Tel. 663 Medan.
4
berdiri moelai 1888 — 1930.

The Schopworn Angel.

150

0

TOEKANG
NIEUWE MARKT

Warenhuis

INI MALAM

Film The

SEPAKAT

K LM c

E
L

Co.

—

INI MALAM

MEDAN.

“

menjenangkan

Medan

m-» DELI-B10SC00PC

4

Medan.

tentoe
)

&

Telf. 1186

Pertoendjoekan

dengan

Menoenggoe

—

24

pakai

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

mampir !!

Harga ditanggoeng Moerah dan boleh
pesan dengan Onder-Rembours.

Dibahagian

Spoorstraat

YIAK

sekarang

Selakan

toean, sebab minoeman

karena
ia selainnja MENJEGARKAN
BADAN, mendjadikan obat djoega boeat
toeboeh, karena ia TIADA BERTJAMPOER DENGAN ALCOHOL.

Eigenaar : R. OEDOEMSINGH
Bindjei.
Bangkattanweg No. 83

116

tetamoe

orang

iain-

ANGGOER OBAT
TJAP BENDERA

Toko Bombay Besar

Datanglah

atau

sediakan

Medan

merk

menjoenatkan

di soekai

Zaman

PESTA

boeat badan sebab itoe lebih baik toean

34 Kesawan

Baroe

banjak

jang terseboet selainnja MEMABOEKKAN atau memboeat RETJOK dalam
keramaian, djozga MEROESAKKAN

LOEBIS

ALIP

mengadakan

merk

jang modern

slain sebagainja, lebih baik DJANGAN
toean sediakan ,, MINOEMAN KERAS"

Atoerlah pesanan, kita
kirim dengan Rembours.
Menoenggoe dengan hormat

BADOE

tocan

Itoelah

dari djas Hoedjan

&
£
&
4

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

7

Oo,

M. ARIF

(boeat sementara ber-

di Oetomo,

Falcon Weatherproof?

TYPEMACHINE:
Cusrus 6 boelan
BOEKHOUDING:
idem
kaga dalam bahasa Melajoe)

dan mentjari :

dan memboeat

I atau II).
jaitoe diklas lama (klas

goeroe

Frederik Hendrikstraat Sei: Rengas Medan
mengadjar keperloean-keperlocan djaman

ARBEIDSKANTOOR

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

TAN COMMERCIAL CLASS r

&

Inggeris pada kita !

Terbikin oleh :

H.K.

AKAN

DATANG:

JEANNE

MULFORD

D'ARC

jang

paling

besar

COMPANY
N.

Alleenvertegenw:

TOKO

Gambar

&

YORK.

O.L:

SEN G-MEDAN

PIT

AUW

-NEW

Bykantooren :

Weltevreden Telf.

Soerabaja

»

2572N.
aa
aa
LT
EA

No. 40

HOTEL
MEDAN.

Moskeestraat

FIRMA HADJI MOHAMAD TAIB & SONS
Medan

Belawan
Atapweg
Telf. 42.

Paleisweg Soekaradja.
Telf. 1119.

BERDAGANG
Papan dan brotti- brotti dari kajoe
Meranti dan Poenak (damar batoe)
roepa-roepa oekoeran jang terbikin
oleh Fabriek N.V.S.H.M. Singapore,
dengan harga moerah.
t
Djoega selamanja kita ada persediaan
kajoe laoet, roepa-roepa
oekoeran.
Anak kajoe, bamboe Siam, atap Nipah
dan lain-lain.

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

Menoeggoe dengan hormat.

Makan
KARBAU.

Foetjanstraat No. 26 (Pasar Baroe)
mengadap Padjak djoealan
kentang Medan.
—MB—
menginap,

ditanggoeng

pendjagaan dengan rapi dan djoega djad
agent Auto boeat pesisir dan barangTapanoeli,

Fort

de

hormat.

————ohk—————oh/
TEMBAGA

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

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

Telegram adres:
ISHAK ISMAIL
22

GohKims Co.

Lain barang seperti saroeng samarinda

terima

perkakas

dengan katjanja sehingga peng- 4
lihatan

terang

kala.

seperti

sedia

4

Siapa-siapa toean-toean jang 4
glihatannja koerang terang,
ta soeka
tolong perekan
den
tiada '— memoengoet
ongkost.

Menoenggoe kedatangan toeantoecan dengan hormat,

KIE

HOEI

SENG & Co.

Toko

Katja Mata dan Toekang Gigi.
Luitenantsweg 24. Tel, No. 1297

2 SN
MN 400
N
044 SD MN
PERKAKAS ADJAIB,

&

Apa ini?

pelekat, terboesj, tjapal, enz:

Medan.

Mandailin g

5

15

batikhandel

Menoenggoe
dengan hormat

ah 441...oi

No.

Inilah

adres

batjalah
Sinar-Deli.
0 4» ca

1

dari

Mr. Noishiki

Electro. oeatoe perkakas

electrisch, jang dapat me-

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

K. NAITO.

62
DELI

telefoon

Inilah satoe perkakas jang dinamakan Electro Sathy Apparapus, soeatoe pen- |
dapatan

3 Prins Hendrikstr.

Ba
B. BAROEMOEN van WELTEVREDEN.
REPARATIE ATELIER:

MEDAN

No.

jang

Tepekongstraat

ada

Cheong

Padjakgantoeng

Dan bisa beli banjak
atau sedikit pada kedei

ca

2 Medan.

34 en

menjediakan

orang jang pesan asal sahadja
ada tjonto atau gambar.

1548

Oudemarkstraat

baroe

MEDAN

Membikin dan sedia berimatjammatjam barang dari tembaga seperti talam, priok, lampoe dan
pot boenga. Djoega bisa bikin
segala barang dari tembaga menoeroet
model
jang disoekai

Swee

Medan.

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

riboean

Julianastraat 99

Mode paling baroe.
hormat,

Harga moerah, barang bagoes.
Menoenggoe dengan

termasjhoer.

boeat pereksa mata Mario
baroe,
kalau dipakai boeat
pereksa mata jang koerang:
terang bisa kita djamia tjo

-

£ 4

HET BESTE GOEDKOOPE EN VLUCGI
LINI
bd

Tel. No. 1177. Medan

aa

kracht of Zonder) enz.

s

|Toelis.

N. B. Djoeal dan beli Mesin Toelis
'hands, sekarang sedia djoeal Mesin Toeiis
hands merken, REMINGTON, ROYAL
:
VER, LINDETEVES,CORONA, EDIAL dan
Machine Giling padi. Kite kasihGrantie satoe
tahoen,

Lijst

Mentijp

10 djaribeladjar sendiri

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

Plan
Naa
dal ILY TN

Adres:

B. BAROEMOEN, Oudemarkstr. No. 59 M.
11

00000

Goentingan atau potongan

»

0

R

pakaian jang paling bgoes dan netjis, tjoema didapat

N

F

E

l

L

pada:

D'.

Kleermakerij.
Kleedermakerjj
en
Jaitoe: satoe toko pakean jang paling toea dan terkenal

seloeroeh

SUMATRA

TIMOER.

—

dan

ATJEH

Pekerdjaan rapi dan bagoes.
Ditanggoeng pekerdjaan kita

« menjenangkan publiek. -

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

#——

CORNFIELD'S MAGAZIIN.
KESAWAN

0...

Addr
(met Ban

Rool (getah) Mesin Toelis jang toea bisa
dibikin kembali baroe.
Didalam Afdeeli
Oostkust van Sumatra bisa terima
Abonemt
Iboeat membersihkan dan memperbaiki Mesim

Pesenan banjak dan sedikit, kami terima dengan senang hati.

000

:

Mesin Toelis, Graphotipe,
Gramophon en Edison Dick.

p

No.

TOEKANG

ISMAII. Oudemarkstraat 2 Medan

merk H. ABDULHAMID

ke

HADJI

Batikhandel

pergi

Kock, Menindjau en Padang.
118
Menoenggoe dengan

kita

Kesawan

barang

jang

Adres

tempat

pada: TOKO

EUROPA

kasaran.

Sedia

md,

Dari mode

dan

MINANG

Toko Katja Ka

Xu

batik haloesan

Roemah

Awas! Batja Teroes.

000000000000000000

X

kain

oo

matjam

1

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

000000000000000000

42

00 $5—..x.
6...

RESTAURANT MOHAMMADAN

88 MEDAN

TELEFOON

266 "

-

!

— Iorrjor.
Dengan memakai kepala ,,De Djempo-

lanin de Journalistiek“ dan ,Een Kpn
terstudie“ B. Timoer
menoelis
dalam

No. 83 Djoem'at 6 Juni 1930 —

Hollandsche Editie dati soerat kabarnja,
bahwa seorang nationalist pernah bertanja kepada Adi Negoro sebagai dibawah

8

Lembar

Indonesia.
Pemboenoehan jang kedjam di Demak.
Seorang percmpoean moeda Tionghoa
diboenoeh
didalam
toko.

Pemboenoehnja

Pemboenoehjanglaseorang

pottera
diri.
Pew. Soer.

1349 Tahoen

Boemi-

“melarikan

ni.

ke I

»Zeg, sobat, kau soedah

empat ta-

hoen lamanja di Europa ber-studietentangan journalistiek. Tentoelah
engkau soedah mengetahoei sekarang sampai kesoedoet-soedoetnja soal itoe. Dan
siapakah pada anggapan kau jang lebih
djempol diantara journalisten
Indonesiers ?“

kedoea.
boenoeh) tidak maoe toeroen. Boleh djadi
karena 'ketakoetan, pemboenoeh
itoe
boeroe-boeroe. toeroen, tapi terpeleset,
sehingga ia djatogh. Dengan begini toean
Kho
Kie Bik sendiri telah bisa bekoek

»Nou, —djawab

Adi.—

,Saja",

PEKERDJAAN TJEPAT DAN RAPI, PARGA MELAVAN
MESIN BAROE DAN PERKAKAS BAROE BOLEH TOBA
DAN SELAMANJA SEDIA BERMATIAM
1 KERTAS DAN
PERABOT-PERABOT KEPERLOEAN BOFAT KANTOR

RUBBERSTEMPELFABRIEK, EPIJA TIMO)

kira

Didalam

ditangkap,

banjak jang datang.
seorang pemboenoehnja

itoe-

ternjata

seorang

kawannja

masih berada diroeangan roemah.

Hal ini

Sesoedahnja

IN Tocan

diambil portret, pemboe-

boeat

Hanja

dipadoe dengan mait

tempat

menitahkan

oentoek

menoetoep

dari

orang

jang terboenoeh.

Liem Sien

pemboenoehan terdjadi, tjoema orang- dang politie opziener pake pyama. Peorang perempoean dan anak-anak sadja njelidikan laloe dimoelai.
jang berada diroemah, orang-orang laki2
Soenggoeh kasihan melihat bagimana njohampir semoea pergi ke pesta terseboet. nja Kwee Pien Nio telah terboenoeh. Ia

Begitoepoen toean Kho Tjien Tjwan,
jang masih tersangkoet familie pada jang
mempoenai kerdja, menantoe Isterinja toean
Kho, jalah njonja Kwee Pien Nio sekira
oemoer 20 tahoen, berada sendirian diroeroemah

disebelah

tinggal

jang

mah,

wijkmeester lama.
Orang tidak tahoe betoel tjaranja sipemboenoeh masoek didalam roemah,
tetapi adadoegaan jang mengatakan boleh

djadi pemboenoeh itoe telah mengetok
pintoe dan ada djoega jang doega sipemboeneeh telah masoek dari belakang
ketika itoe beberapa orang sebelah tangga
dapat mendengar ada soeara teriakan.
Sebelah tangga ini djoega tidak begitoe
berani boeat menjaksikan, tetapi seorang
anak laloe memanggil politie. Tong-tong
tidak lama lagi dipaloe. Orang-orang jang
berada didalam pesta keloear dan masingmasing menoedjoe keroemah, dimana ada
terdjadi pemboenoehan.
Kie Bik jang boleh djadi
Kho
Toean

sampai

lebih doeloe telah dapat melihat

tjelentang didivan dekat

dasarannja (tem:

njonja.

perampasan pada miliknja itoe

Dengan

panja -— papanja

seorang

pegawai dari pa-

Liem

Sien Tjwan

pembesar

dengan pakai blitz telah mengambil gambar
dari

mengletaknja mait.

Kita

2

Toean itoe teroes kasi antjaman pada kalau bisa dapat menangkap pemboenoeh
pemboenoeh akan ditembak kalau ia (pem- jang lain.

poenja saroeng ditanggoeng sepenoehnja saroeng jang

sendiri dan

ada

Harga boeat pakaian:
Samarinda dari soetera Shanghai no. 1: 4 f 10.- f 15.-

Saroeng

f 20.- f 2750

Saroeng
oemoe,:
Saroeng
perkodi:

Politie tjari orang Boemipoetera itoe
diroemahnja, tetapi tidak kedapatan.

Langganan

SETIA harga dan pembajaran boleh berdamai.

atas pimpinan Pers dan

pergerakan

Kwee dikirim keroemah sakit. Penjelidikan
—0—

di Indonesia.

Oleh Corr. kita A. Z. di Berlijn.

Indisch Arst.
Kritik kami atas pimpinan pers danperLoeloes dalam examen oentoek mendjadi
gerakan
di Indonesia, roepa-roepanjatiIndisch Arts,
toean R. Moedjono, asal
dak membikin enak hatinja sementara pedari Kediri.

moeka2

jang

AWAS:

pemimpin s.ch. di Indonesia, siapa
kalau-kalau dalam 3 boelan sadja
moesti masoek”lobang koeboer,
Dalam toelisan-toelisan beberapa s.s. cha. di Indonesia jang

disini.

kritiklah perboeatan

pers dan pergerakan,

terlaloe banjak mengemoekakan fa-

sal politik dan koerang
fasal ekonomi.

memperhatikan

pogaga...9

sadja, soepaja enak

ini, kwaliteit

pers

tambah baik, tapi
karena pers itoe
dan tidak kenal
sempoerna pada

TOKO

N.V. H. Mij. HIAP HIN

tadjam, tapi

hatinja? Dalam

Indonesia

hal

tidak bisa

beralasan,

selamanja

lebih

Selain dari itoe, apa
sini takoet djengekan pers sana itoe Dje-

Medan,

ngekan itoe malahan haroes diperhatikan betoel-betoel, soeIpaja pers dan pergerakan Rajat ber tamah sempoernanja. Sebagaimana kami soeIn

Moelai 16 Mei sampai 16 Juni 1930

bahasanjadan alasannja pers sana, karena
semoea
barang tiroean itoe selamanja

, poen tidak sepatoetnja mengharap poe| djian dari fihak sana. Seorang dari ,,sini"

dengan
moerah,

harga

moerah.

Kita maoe

ra
ditoko

kita

boeat

dapatkan

barang-barang

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

Djangan

kasi liwat ini tempo jang berharga.

101

orang itoe menoendjoekkan.... koerang
matangnja dalam politiek. Seorang sini"
jang takoet djengekan ,,sana“ menoenIdjoekkan beloem dewasanja boeat perge-

rakan politiek.

Haroeslah dipegang betoel oleh Rajat
Indonesia apa jang kami katakan ini:
toe haloean atau tindakan dari fihak
ini, jang dipoedji oleh pers sana, itoelah
toe boekti, bahwa haloean atau tinda-

bagoes

pendjoealan semoea dibawah harga pokok.
Lekas datang!!

pimpinan

s. ch. kalau tidak, tentoe

bajang-bajangnja

belaka.

. Soenggoehlah sajang kaoem terpeladjar

bisa tahoe apa jang dimaoekan

tidak memperdoelikan

oleh Ra-

—

djoega

kepadanja.

Toean S. sangsi, apa kami bisa pimpin
soerat-kabar sampai bisa hiidoep teroes!
Itoe kesangsian bolehlah! Tapi kami bolehlah berkata kepada toeanS., bahwa memim-

Apa bila ssk. jang dipimpin oleh kaoem
terpeladjar itoe banjak jang djatoeh, itoelah sebabnja karena kaoem ini tidak me-

koerang baik kwaliteitnja.
Pers dan pergerakan dari fihak sini ngenal apa

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

bermatjam-matjam barang lain lagi.
Diperselakan pada Toean-toean dan sobat-sobat datang

itoe

dah toelis, pers Indonesia,haroes poenja ,,ba- pin soerat kabar soenggoehlah tidak behasa" sendiri. Tidak seharoesnjaia meniroe2 gitoe soesah, sebagaimana t.S. kira

siiljang masih inginkan poedjian dari ,,sana"
djoeal

toeng beberapa kaoem terpeladjar di Indonesia soedah banjak kali tjoba pegang

jat. Karena itoelah toelisan-toelisannja
perloenja pers tidak dimengerti oleh Rajat dan Rijat

un

maoe

adalah dipimpin kaoem terpeladjar, Oen-

malahan tambah djelek, itoe tidak bisa bekerdja praktisch dilapang'
laloe mendjadi sombeng pers. Tapi inilah tidak mengherankan!
apa-apa jang koerang Kebanjakan dari mereka itoe pikirannja
dirinja sendiri. Kritik terlaloe ,,barat“ (westersch), hingga tidak

berfaedah dari pada poedjian jang kosong.

000000000000 00000000

Kita

tahoe,
soedah
seperti
tadinja

mereka tahoe mentjela sadja.
Kritik kami itoe disamboet oleh toean
Dari sitoe njata, bahwa boekanlah orangJ. Siahaan di Weltevreden. - Samboetan orang dari sekolah tinggi jang paling tjaini termoeat dalam Bintang Timoer kap memimpin soerat kabar."
3
tg. 2 April j.I. no. 76. Maksoednja samboeKami menerangkan disini, bahwa kami
tan itoe jalah soepaja kami djangan mem- tidak keloearan
sekolahan tinggi djadi
bantoe pers Belanda boeat mendjengeki boekan kaoem terpeladjar. Tjoema sadja
pers Indonesia, sedang oemoemnja t. Siaha- kami disini membatjai sedikit teliti boekoe
an tidak begitoe mambantah isinja toeli- boekoe dan madjalah-madjalah ekonomi,
san-toelisan kami.
karena orang tidak bisa mengerti politik,
Soenggoelilah aneh sekali, jang t. Sia- apabila ia tidak mengerti ekonomi, karenahaan takoet djengekan dari pers Belanda. ekonomi itoe boleh diseboet i si (hati)nja,
Apakah pers Indonesia minta dipoedji sedang politik itoe tjoema koelituja, atau

Djoeal- Moerah

47

f 180.- f 200.-

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

Critiek

diroemah pem boe-

dilakoekan, maitnja njonja

.

No.

f 35.—

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

Didalam penjelidikan jang dilakoekan
disekitarnja roemah, politie mendapat doea

an

Kesawan

dan

Boeat didjoeal lagi:
Saroeng seperti diatas djoega no. 1: perkodi
f 250.- f 300.- f 500.- danf 600.-

pemoeka-pemoeka

DI

barang jang toelen.

Tjoraknja teratoer dengan pantas dan memaniskan pada pe-

kamiitoemaka kami

AWAS!

—

mandangan, m2noeroet kesoekaan didjaman sekarang: kleurnja
bermatjam roepa seperti: hitam, copy, blauw, oemoe, hidjau,
gandaria, chocolade, poetih dan lain-lain.

na kawannja lari ia tidak tahoe.

Sesoedah penje

BOORHAN

seteroesnja.

memboeka peroesahaan membikin tahoeia telah damaikan perkara itoe. Baroe ini

noehan habis

K5
|

TOELEN.

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

masih teroes dilakoekan.

Veldpolitie dan politie lain jang mendatang diberi titah boeat mengepoeng
itoe sipemboenoeh masih beloem mempoe- sekitarnja roemah, ada djoega jang naik
njai kesempatan oentoek melarikan diri. diatas boeboengan dengan pengharapan

000000004000

|

ditenoen

diatas memeriksa

datang djoega veldpolitie. Dokter poen
datang, diwaktoe itoe djoega oleh politie

JANG

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

boeah sepatoe. Masih ditjari tahoe siapa GB) 66
ee
SONPLAN
TP
keada'an, keinoedian datang regent dan ada jang Lama
Sesoedah

dan BOEGIS

pada:

V. G.

Divan ini berada disebe-

loeka telah didapat oleh njonja Kwee, jang
mana membikin ia teroes mati .... Badjoenja tidak kelihatan lagi, warna kainnja,
hanja beroepa darah.

SAMARINDA

jang toelen!?

Passarstraat

malam ia mendapat kesempatan boeat
lah pintoe. Kakinja tergantoeng toeroen melakoekan niatan jang dikandoeng, sebab
dan begitoe dekat dengan pintoe, hingga ia tahoe jang toean Kho Tjien Tjwan
kalau pintoe diboeka dan ditoetoep bisa pergi kepesta menantoe, sedang isteri dari
mengenai kakinja. Bagaimana kedjamnja toean Kho beradasendiri didalam roemah.
si pemboenoeh bisa dinjatakan dari loeka- Sesoedahnja bisa masoek kedalam ia pegangi tangan
njonja Kwee, sedang kaloeka jang didapat oleh nona tesseboet.
Dilengan, leher dan dada terdapat loe- wannja, itoe orang Boemipoetera jang
ka-loeka bekas tikaman. Darah jang ber- menikam njonja itoe. Kemoedian ia dan
kawannja naik diboeboengan boeat melaloemoer, telah membikin antero divan djadi merah semoeanja. Lebih dari sepoeloeh rikan diri, tetapi teroes ditangkap. Kemapat djoealan).

jang pemboenoehnja itoe maoe melarikan
diri dari atas genteng. Djadinja waktoe

|

melakoekan

membeli SAROENG

dapat

4

membueat banjak orang sekelilingnja .ke- Injonja Kwee dan boeat ditanja keterangantakoetan, hingga mereka mendjerit. Wijk- nja. Pada pemboenoeh initelah kedapatan
meester Tionghoa.
jang berada diitoe barang boekti, beroepa sepasang gelang

toelis dd. 27 doeloe pintoe dari roemah, dimana ada Tjwan dengan tangan terbogol dibawa
ini boelan seperti berikoet:
kedjadian pemboenoehan. Pembatja bisa dengan naik zijspan motorfiets Indiaan.
Semalam kira-kira djam 9 dalam wijk berpikir sendiri banjak orang berdjedjel lapoenja tampang moeka kelihatan tidak
berdoeka. Ia dipimpin masoek didalam
Tionghoa di Demak bilangan Semarang, oejel didjalanan.
roemah dan dilihatkan mait njonja Kwee.
orang pada riboet, karena terdjadi soeatoe
Assistent resident dan politie opziener Pertanja'an lebih 'djaoeh ada diboeat dipemboenoehan jang amat kedjam. Itoe
tempo di Demak oleh salah satoe pendoe- serta beberapa ambtenaar politie Boemi- roemah itoe djoega.
doek ada memboeat pesta kawin dan seper- poetera datang dan melakoekan pemeMenoeroet
pengakoean
Liem Sien
ti biasa ditempat ketjil pendoedoeknja da- riksaan. Oleh karena keboeroenja assistang mengoendjoengi, hingga diwaktoe tent resident datang pakai kemedja, se- Tjwan soedah mempoenjai pikiran boeat
Pembantoe

hendak

SAROENG

noeh Liem Sien Tjwan, jang telah ditahan
dikantoor politie dibawa keroemah pem-

boenoehan:

TELEFOON 1300

RIJ PERTIA

Tabrani jang nomor doea. . .. !“
»Kenapasih kok nombor doeanja adje
jang dibilangin? Nocmmer — wahidnja,
Pemboenoehnja
seorang pemoeda Ti- Siapa?.... Ah, kok maloe-maloe !“
onghoa, nama Liem Sien Tjwan. Orang
ini diserahkan pada politie, jang. tempo
sipemboenoeh.

se- itoe beloem begitoe

orang pemoeda
Tionghoa,
ditangkap.
in,

Moeharam

meskipoen

jang

begitoe

dimaoekan

Rajat.

Tapi

pengetahoean toh per-

loe sekali oentoek bisa pimpin soerat-kabar jang bisa poenja kepertjajaan (autoriteit). Selain dari itoc lama-kelamaan akan

timboel djoega orang-orang

terpeladjar,

jang tjakap memimpin soerat-kabar. Inilah,
toean

S. boleh pikirkan.

-

T. S. menoelis:

»Diwaktoe mana kita hidoep sekarang?
Siapa jang mengenal waktoe
s
mesti mendjawab, bahwa kita hidoep ada-

lah diwaktoe perdjoeangan politiek. Dari itoe tiap-tiap pemimpin soerat

n itoe salah. Dan segenapnja hal, jang chabar sekarang djika soerat chabarnj
a
maoe dapat penghargaan dikalangan oemoem, mesti toeroet bertjatoer .dalam poliT. Siahaan menoelis:
tiek, kalau tidak, seroepa ia menempatkan
»Tetapi toean A.&. haroeslah ketfihoei
(Lihat samboengan
di pagina IV)
poela, bahwa djika toean sekarang djadi
tidak disetoedjoei oleh pers sana, itoelah
:
5
oemoemnja betoel.

Boleh djadi pendoedoek disini bertindak NJANJIAN DARI MANDAING.”
temanAWIN PAKSA.
jang
Ketjil
g
Mandailin
teman dibilangan

Kaoem sport !

soedah mempoenjai beberapa boeah seko- Konon terseboet zaman bahari,
Menctroet adat dalam negeri,
lah agama itoe.

Tendanglah VOETBAL merk CHAMPION

Doeloe soedah pernah djoega berdiri se- »Tanda-tanda" orang gelari,

kolah agama “disini dengan

Pemeriksaan Inheemeche Rechtbaak.
———

Voorzitter Gezaghebber.
Samboengan kemarin.
Dan lagi, kalau setiap saja dapat dengar
dari seorang bisik-bisikan dan menoelis dalam s:k. : ,dari si A. saja dapat kabar, si B.
kasih sisip pada si C. ,,saja pikir, ini sore saja
menoelis demikian, besoknjasaja tidak ada
lagi di Taroetoeng ini, teroes diboenoeh
orang itoe, sebab perboeatan itoe, boekan
perboeatannja seorang manoesia j. bisa dipertjajai, hal mana perloe sekali bagi setiap
journalisten."
Kemoedian toean Voorzitter tanjak pa-

moeria

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

tidak Wadjiblah itoe ada diberi.

koerang 200 orang.

»Patibal-barang” nama seboetan,
Entah apa salahnja, kemoedian berkoe|
Dalam bertoenangan djadi ikatan,
boer kembali.
Mempertegoeh djandji 'orang katakan,
Diharap berhasillah maksoed jang baBesok dan loesa djadi ingatan.
ik ini, dan djangan lagi kedjadian seperti
maktab jang soedah berkoeboer itoe.
Teroetama sekali, haroeslah ditjahari Bapak silaki bersiap segera,
goeroenja jang actief dan pandai mena- Tjintjin emas bermata moetiara:
Dengan bapa si Gadis sama setara,
rik hati anak-anak beladjar.
9—

»Patibal-barang"

Lagi moehoen ampoen.
Mohamad Tahir gelar Datoek
kajo Sati penghoeloe poetjoek

Rangdalam

soekoe Melajoe di Taratak Ping, tingKoembang

gal di Asem

negeri

oeloet

hendak

Pakailah

dikira.

Moefakat selesai katapoen boelat:
Kalau tidak halangan menjelat:
Nanti malam diboeka rasalat,
»Patibal-barang“ hendak diselat.

apabila

ngan

takan bahasa .ia dihinakan dihadapan o- »Patibal-barang” ta'salah lagi.
hoe toean Simandjoentak jang memberikan rang banjak dan dipoekoel oleh kepala
Kissah terseboet diroemah sitti,
Negeri Poeloet-Poeloet si Gambereng gesisip dan siapa jang menerimanja ?
Ahli
famili soedah menanti:
Besar.
Soetan
Baginda
mendjalar Datoek
Sebeloem toean Simandjoentak
»Patibal-barang”
soedah pesti,
kenjataan jang
wab teroes itoe pertanjaan beliau minta Sebab dari pemeriksaan
Dalam
bertoenangan
oentoek tanda beti.
issie pada t. Voorzitter, apa perloe pengadoean itoe tidak beralasan, maka
me“lagi didjawab itoe pertanjaan dan t. Voorzit- ia ditoentoet sebagai seorang jang
Pemoeda kita apakah chabar?
ter-bilang moela-moela dalam bahasa Be- masoekkan pengadoean palsoe, boeat ma- Didalam dada gadeboek gadebar:
Landoleh
a
diperiks
207
ini
perkara
artikel
na koetika
landa: “Dat geeft eigenlijk met
raad Painan tanggal 12 Mei ia oleh pe- Hati nan tidak menaroeh sabar,
. WS. niets te maken !"
ngadilan itoe dihoekoem lamanja 3 boe- Si Gadis diingat hati poen hambar.
Tetapi begitoepoen t. Voorzitter obah lan pendjara.
dan perbaiki djoega itoe pertanjaan soepaOrang poen pergi soedah tentoe,
Atas hoekoeman itoe, Datoek Rangkajo
ja bersangkoet dengan jang diperkarakan. Sati terseboet telah memasoekkan soerat
,Patibal-barang” bertoenangan itoe:
T. Simandjoentak mendjawab itoe pe r- permoehoenan ampoen pada Wali NegePemoeda kita berhati moetoe,
tanjaan jang soedah dirobah dan diper- ri dalam mana antara lain-lain ia tetapkan
Si Gadis dipandang ibarat hantoe.

,Saja

lang:

dalam

lagi

maoe bilang apa-apa

tidak

ini perkara, selain dari pada

memperlihatkan ini boekoe jurist-pruden-

tie, dimana dengan njata diterangkan, jang

Pelantjong

menoelis pada Pertja Sela-

tan :

Baroe ini telah terdjadi distation Batoe-

radja

satoe

drama

jang boleh dibilang

saja dalam perkara ini sekali-kali tidak kotjak.
bisa dihoekoem menoeroet artikel 207 dari
Salah satoe Comm. v. politie dari PaW.v.S. (Toean Voorzitter membatja itoe lembang ketika kedatangan toean Hadji
saja

Dan selainnja

boekoe).

peringatkan

lebih djaoeh akan boenji pleidooi saja
jang saja soedah batjakan pada tanggal 30
December 1929 dimoeka ini Rapat. (Itoe
pleidooi nanti diberikoetkan poela dalam
ini s. k.).

August

Salim

akan

pergi ke Ranau dan

Moeara Doea oentoek memboeat meeting
tentangan heerendienst,

Palembang

telah dikirim dari

oentoek mendjaga keamanan

dan oentoek ....,. perhatikan pembitjaraan.
Pekerdjaan di Ranau dan di Moeara

andjoeran
jang menjenangkan
nanti lantas ditarik.

perkara

Loear-N egeri.
RUSLAND.
Kesoeka'an memboenoeh diri diantara kaoem terpeladjar
di Rusland.
Dari Moskou dikabarkan toekang sair

Rus Maiakowsky, telah melakoekan perdioeroes, dan toean Com- boeatan memboenoeh diri sendiri. Maiaraadkamer kira-kira 1 djam lamanja, pe- missaris ini akan kembali ke Palembang kowsky seorang jang sangat terkenal disakitan dan publiek disoeroeh masoek.
doenia terpeladjar sesoedahnja terbit pemtoeroet kereta api.
"
Toean Voorzitter bilang, terang kesaDi Station Batoeradja (Palembang) ada berontakan.

Sesoedah

lahan

toean

Rapat mengadakan Doea selesai

Groote

Simandjoentak

Simandjoentak

Togan

menoeroet

dia dihoekoem

artikel 207 dari W.v.S.
3 boelan gevangenisstraf.

kebe-

bilang,

ratan!
Vr.: »Boleh!”

Dengan ini njata bahasa itoe hoekoeman

seorang anak moedalagi berteriak dan meDengan terdjadinja perboeatan ini, mennjanji. T. ini merasa dirinja politie dan ber- djadi didalam tempo 'tjoema beberapa
koeasa, mentjegah soepaja orang itoe dja- tahoen sadja soedah dilakoekan tiga kali

ngan lagi berteriak dan menjanji. Orang j. pemboenoehan diri sendiri. Pertama diditegah tidak menerima tegoran itoe dan tahoen 1925 tersiar kabar tentang Andre
dikatakannja bahasa perboeatannja itoe Sobol jang memboenoeh diri sesoedah
boekan perboeatan jang terlarang, apa lagi itoe Serge Essenin, djoega mengabisi
perboeatan itoe dilakoekan distation jang djiwanja sendiri dan sekarang disoesoel

openbaar oentoek sembarang orang.
Orang itoe poen meneroeskan perboeatjampoer-adoekkan dalam perkara2 pers- tannja tadi seolah-olah tidak didengarnja
delict, sebagaimana jang biasa kedapatan tegoran Commissaris tahadi.
Datang seorang anak moeda berpakaian
di Bataklanden, kalau menghoekoem sestelan dan mendekati tempat orang berSoeatoe perkara persdelicten.
Lebih senang bagi kita oentoek mem- koempoel, dan mengatakan: , Wah melapertahankan diri, sebab wet itoe soedah wan roepanja orang itoe.”
Commissaris mendengar perkataan ini
ada batas-batasnja dan soedah ada juristlantas marah dan dengan tidak didoega
prudentienja.

hanja menoeroet artikel 207 dari

W.v.S.

sadja, tidak lagi sebagai biasa itoe adat di-

—O—

Mandailing.
Kalau

soedah

adjal...

Corr. S. D. toelis:
Beberapa hari jang laloe seorang perempoean

di

Pasar

Ilir Penjaboengan jang

sedang menjoesoekan anak jang digendongnja, oemoer 4 boelan, telah ditimpa seboeah kelapa moeda jang boesoek, tepat
pada pipinja dan teroes mengenai kepala
anak itoe.
Sedjam kemoedian anak jang malang
itoe meninggal doenia. Kepala anak itoe
dirasai soedah loenak, tapi tidak loeka
Tete peringatan kepada orang j. soeka
bertedoeh dibawah pohon kelapa, sebagai
i setengah peremsoedah kebiasaan
poean-perempoean di
ing.
Sekolah agama.
Sekarang
pendoedoek Pasar Panjaboe-/

ngansn

ak

bermoesjawarat

oleh Maiakowsky. Jang terseboet

belaka-

ngan ini, begitoe djoega doea orang jang
doeloean itoe bermoela ada poedjah sa-

ngat angan-angan kaoem Sovjet.
Djika perboeatan itee tjoema dilakoekan
oleh seorang sadja, boleh djadi

dapat mendoega

orang

dan

Edison,

Bell, kita ada sedia, Roepa -roepa

tidak
dida-

HAN

14

53,

Telefoon 755 Medan.

la

Oudemarktstraat

SENG & Co.

(go
00 SME 00000
Lekas. bikin perhoeboengan
1
0000

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

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

beli

satoe

mesin,

dari seharga f 100.- (seratoes)

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

k

KENHUIS,

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 Toeam poenja
roemah.
Menoenggve dengan hofmat.

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

9000
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91

00 lala

Orang boeat toekang sait keadaan itoe
terbitkan soeatoe loeka jang besar dalam
hati dan pikiran, hingga mereka tidak
moendoer dan sangsi boeat memberi selamat
tinggal pada doenia, soepaja mereka tidak
lama lagi mesti mengalami keadaan jang
ia orang anggap tidak baik itoe.

(S.T.P.)
at 9

Iboe

dan bapaknja,

soek Islam
katanja ia
Tionghoa
orang itoe

mengadjak

ia ma-

kembali, tetapi ia tidak hendak,
lebih senang mengikoet orang
itoe, sebab doeit moedah pada
katanja.

Kedoea orang toea pada masa itoe telah
mendjadi orang jang meldi
ara
Serenda
th,

hendak balik ke Tandjoeng ketempat jang
dahoeloe, roemah tangga soedah didjoeal.
Djadi tinggallah kedoea orang toea itoe
berdagang di Serendah.

Kematian diloear lingkoengan
Islam.
Pada hari matinjaSiijam, orang toeani
W. N. mewartakan, bahwa
selang
telah
pergi berkali2
ke Maman bertanja
beloem beberapa lama, di Serendah seorang
bagaim
ana
hoekoemnja didalam Islam,
perempoean bangsa Melajoe jang mengikoet
seorang Tionghoa, telah meninggal doenia. bolehkah anaknja itoe dikoeboerkan diperkoeboeran orang Islam. Dari siniia tiada
Hanja 4 a 5 orang sadja bangsa Melajoe mendapat djawab jang pesti. Ia mendapat
jang mengantarkan djenazahnja kekoeboe- djawaban
dari beliau. Siijam telah lebih
ran, itoepoen orang jang sama sekali tidak koerang 9 tahoen mengikoet orang Tiongmengenal agama, dan jang lainnja orang hoa, pesti sadjalah orang Tionghoa,
henjang telah kena dipengaroehi oeang.
dak mengoeboerkan ianja dipeko
Sijam, itoelah namanja perempoean itoe.
la seorang perempoean anak Poelau Pinang. Dipoelau Pinang pada masa dahoe-

loe ia tinggal dengan ajah

orang

Tionghoa.

.

eboeran

Sesoedah itoe orang toeca
si Ijam
pergi kepada Datoek Penghoeloe, dari

maknja, jang mana iasmendapat djawaban, hal pengoeboeran anakmoe itoe, bergantoeng kepakeboen. Tatkala ia beroemoer lebih koe- da soeka
katanja.
Kalau engkau
henrang 15 tahoen, datang seorang Tiong- dak mengoeboerkan anakmoe diperkoehoa memoedjoek ia,akan didjadikannja iste- boeran orang Islam boleh djoega.
Begimempoenjai

roemah tangga dan sebidang

ri Sijam soeka bersoeamikan orang Tiong-

toelah ia mendapat djawaban dari Datoek

itoe.

dan seteroesnja mendjadi doea laki isteri

Perkara tanah wakaf sekarang soedah
diloear kawin, maoepoen tjara agama Ti- selesai, akan
tetapi sekarang, haroes poelam doenia ini, Tetapi, djika itoe semoea onghoa ataupoen Islam.
la
ditjari
toekang
membatjakan talkin diOleh sianak moeda tadi jang roepanja perboeatan mengabisi djiwanja
sendiri
koeboer.
Dengan
soesah pajah baroelah
berpangkat Cipier der “s Lands gevange- dilakoekan oleh banjak orang-orang teroes
Sesoedah hal ini terdengar oleh iboe
nis di Batoeradja, kedoea tangan dari itoe menaroeh doega'an, pasti psrboeatan nekat bapa Si Ijam, kedoeanja telah bersoesah pa- dapat orang-orang jang akan membatja
pegawai politie soedah melekat dileher- itoe disoeroeng oleh hal-hal jang sangat jah akan mentjari anaknja jang telah di- talkin itoe.
nja itoe Cipier.
tidak menjenangkan, hal mana
didapati larikan oleh orang Tionghoa itoe, dengan
Pengoeboeran telah selesai,
Si Cipier termangoe karena tidak me- keada'an negeri dan sociaal politiek.
penjesalan jang tidak habis-habisnja. Te- jang mengantarkan masing-masingdan orang
poelang
ngarti apa sebab itoe pegawai politie
Ketika Essenin, empat tahoen jang berse- lah berboelan-boelan dilakoe pekerdjaan keroemahnja.
mendjadi marah, dan dimintaknja djangan lang didalam seboeah hotel ketjil di-Peters- mentjari anak jang hilang itoe, tetapi tidak
ia berlakoe begitoe. Tetapi karena tidak burg membikin loeka ia poenja oerat nadi, dapat berdjoempa, kemana perginja anak
Pada sisi koeboeran Si Ijam ini, adalah
djoega dilepaskan oleh itoe pegawai po- didalam pemberi tahoean officieel dari itoe. Kesal bertjampoer dengan sedih, ke- sepohon Berangan jang besar. Pada malitie, dan anak moeda cipier ini tadi laloe Sovjet dibilang jang perboeatan itoe dise- doea orang toea itoe mendjoealkan roe- lam ketiga noor Ng ga, dikoeboerkan
marah, dan menggotjoh itoe pegawai, de- babkan oleh karena Essenin soeka sekali mah
tangganja, oeang jang mana pada orang-orang
Tionghoa pemojo
tah
ngan beberapa kali gotjohan, oentoeng sama minoeman keras, hingga
ia soedah pikiran kedoea orang itoe akan digoenakan takoet berdjalan melaloei Mmaben
Si
tidak kena pasang.
lakoekan perboeatan nekat karena penga- boeat menjoesoel anaknja jang hilang itoe. Ijam itoc, karena koeboeran
terseboet
Otang jang dekat disitoe menjamping, roeh anggoer. Tetapi djika sekarang perha- Doea tiga tahoen lamanja pekerdjaan itoe terletak ditepi pasar.
dang
tocan Ardjak pegawai dari tikan dero banjak kaoem terpeladjar dilakoekan, kesoedahannja kedoeanja samPohon kajoe jang besar itoe telah be.
di-Rusland jang dengan soeka hati boeang pai ke Serendah (F.M.S.) dengan terpe-

randjat, pada soeatoe hari kedoeanja telah
orang menaroeh doegaan jang semoea melihat seorang perempoean berpakaian
nar berharap politie atasan memberi te- itoe disebabkan oleh karena mereka tidak hitam tjara perempoean Tionghoa. Pegoran
poenja dan tidak bersenang bati dengan rempoean itoelah Si Ijam anak kedoea orang
itoe, karena apa jang diperboeat oleh itoe keadaan seperti jang sekarang bisa dilihat toea itoe,
telah bertahoen tahoen
boeat cipier beloem se
mendapat hinaan di-Rusland, sedari dinegeri itoe haloean ditjarinja
dilarikan oleh orang

seboeah sekolah agama.

timba-

kita poenja adres:

jang orang itoe tidak hoa itoe, oleh sebab itoe kedoeanja lari,

beres ingatannja atau ia '” soedah
bisa dapat harapan apa-apa lagi

potongan bagoes jang terda-

takaran

Tjarilah

0 0 0 GE

dipoekoel

oleh kepala negeri itoe tanggal 22 Janukakankesoeatoerahsia jdipertjajakan pada- ari dan 21 Februari 1930, akan tetapi sakCommissaris ini boekan sedang mendjanja kalau tidak dirasa perloe dan mana- si-saksi jang melihat kedjadian itoe pada lankan kewadjibannja, karena menoeroet
kala itoe pemboekaan tiada membahaja- moengkir koetika diperiksa oleh penga- keterangan ia dioetoes dari Palembang
kan pada jang empoenja rahasia.
sebagai Gewestelijk recherche tetapi boedilan.
Kemoedian t. Voorzitter bertanja pada
kan sebagai ambtenaar politie, dan soeboeat
Negeri
Wali
kasihan
n
harapka
Ia
pesakitan, kalau-kalau pesakitan berkebe- memberi keampoenan, jalah dengan mem- pajaia mematai pekerdjaan toean Hadji
| ratan pada Radja-Radja jang menimbang bebaskan ia dari hoekoeman itoe, atau August Salim.
Tn
perkara beliau itoe.
Pegawai politie ini poela jang soedah
mengoerangi atau menghoekoem ia deToean Simandjoentak bilang: ,,Saja ti- ngan
atau pernah dioesik dikoran-koran jang terbit
ardelijk,
voorwa
an
hoekoem
dak perloe mesti keberatan! “
satoe hoekoeman di Palembang koetika kedatangan jang
bisa diganti dengan
Vr.: ,Toean boleh memadjoekan kebe- denda. (R.)
moelia toean Besar Gouverneur Genederatan, barangkali sebab bermoesoeh
—0—
raal di Palembang dan bersama itoe Gengan Radja-Radja atau sebab tidak pertjazaghebber melanggar orang-orang dengan
Oentoek moerid Mulo Padang
ja d.s.b.“
motorfiets sampai ada jang keroegian
oean.
Sidemp
S.: ,Saja pertjaja bahasa radjal Moerid-moerid dari H.I.S. Sibolga petjah telor jang sedang dibawanja.
sipenimbang itoe mesti adil, te- jang loeloes examan boeat Voorklas
Itoe ambtenaar politie soedah menvetapi saja beloem tahoe, apa ini Mulo Padang Sidempoean jang akan di- lis soerat pada t. Hoofd van Plaatselijk
radja-radja menimbang perkara
boeka pada tanggal 1 Juli dihadap jaitoe: Bestuur di Batoeradja, kabarnja soepaja
saja ini nanti dengan adil atau 1 Dinar.
itoe Cipier mendapat tegoran dari madjitidak!"
|
kannja, tetapi sebaliknja ini Cipier soe2 Adaham
dah
memboeat pengadoean katanja itoe
kelihapubliek
dan
(Toean Voorzitter
3 Roestam
pegawai.
politie soedah memberi maloe
djawab
ar
mendeng
em
tersenjo
tan sama
4 Azis
danja dimoeka orang banjak. Entah
Tidak ada jang tiada loeloes.
toean Simandjoentak jang begitoe lawak
Dari P. H. I.S. Batak studiefonds boeat hal ini akan berboentdet pandjang kita
tetapi ada artinja! Verslagger).
pesangsikan, ,,karena banjak hal jang soebilang
r
voorklas tidak ada loeloes.
Kemoedian toean Voorzitte
paminta
dan
selesai
sche
chool
soedah
Dari Europee
Lageres
boeat dah terdjadi dengan bangsa kita ,INmeriksaan
dengan moeloet manis dan
da pesakitan, kalau-kalaupesakitan maoe examen le klasse djoega tidak ada jang LANDERS“
menfadjoekan perlawanannja, soepaja Ra- loeloes. (Pertjatoeran).
—mO—
pat mengadakan Raadkamer.
bilaloe
berdiri
entak
saris
Commis
politie contra Cipier.
Toean Simandjo

ringan, ladjoe dan

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

pakai,

GRAMAPHOON,

t. Simandjoentak, siapa itoe menoeroet ta-

ia dimaki

toean

pat keadaannja.

Fihak silaki kaha- maranggi:
pa leden, kalau-kalau ada lagi jang hendak lah memasoekan pengadoean palsoe per- Sama berkoempoel sama sekali:
kedoea
dan
hoofd
stricts
n.
tama pada onderdi
maoe tanjakan apa-apapada pesakita
Controleur di Painan, mentjeri- Keroemah si Gadis njatalah pergi,
Kepala Negeri Parboeboe bertanja pada pada

bahasa benar

voetbal dan kniedekker jang kita sediakan
oentoek toean- toean.

Toengganglah
Motorfiets
merk
NEW HUDSON dan MATCHLESS jang tocan soedah ketahoei
kebagoesannja.
'
Djoega kereta angin merk MAGNEET, tentoe tidak merasa tjape

Poeloet (Bajang), dahoeloe didakwa te-

baiki dengan membilangkan, jang t. Si'mandjoentak sekali2ta' akan maoe memboe-

kaoes

0000

Persatoean.

dan MATCH-

0 0 0 GI

Pers-delict

Batjalah !

0 @ 6 6 am

Sumatra.

begitog, sebab maloe melihatkan

Demikianlah tjerita jang disampaikan
kepada kita, djika semoea kabar itoe be-

djiwanja dengan tjara jang begitoe roepa,

kepada pegawainja jang pemarah

sematjam jang soedah terdjadi,

Sovjet
jang berkoeasa.

Tionghoa itoe.

lah doea, dengan. mengeloearkan

asap

dari sebelah bawah, seolah-olah api telah
berkobar diakarnja. Api itoe tidak dike-

tahoei dari mana datangnja.

Soeatoe tanda soeatoe boekti
bahwa,
deradjat itoe sekali-kali tidak boleh didjocal dengan mas.

AD vERreNng
000000000000000

(empat poeloeh tahoen)

Perhatikanlah !!!
Keperloean toean-toean ini hari atau
boeat hari jang akan datang, telah kami
sediakan dalam toko kami, baik oentoek
tjitakan, demikian djoega oentoek perabot
toelis menoelis correspondentie.
Toean-toean kenalan lama, jang telah
memboeat perhoeboengan baik dengan
kami selama 18 tahoen, baik jang tinggal di Atjeh, maoe poen jang tinggal
di Paneh, Koealoeh, Asahan, Simeloengoen
Karolanden, dan lain-laif, tentoelah tidak
meloepakan pada kami.
Toean-toean

atoerlah

pesanan

termasjhoer teroetama di Soematra Timoer
—S5s:5——-

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

Ketjap Tiap Matahari

pada

Djagalah tjap jang toelen, jaitoe:

kami ini hari djoega.

1. Pakai toetoep kaleng merah

Kami poenja sijsteem sekarang:

» Sedikit oentoeng
banjak

dikepala botol,

terdjoeal,"

2.

Persediaan:
Lijm tjair per fl. f1.- f0.75 dan
Tinta Hitam merk Stephens perfl.
sa
merah
»
Stempel
violet
»

f0,40.
f 0.15
£0.15
£0.50

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

Tempat tinta per st: f1,50 dan f 1.—
Vloeimap—alas menoelis
£2,50
,,Ulilen"
merk
Postpapier berrol
berikoetvloeinja per blok

Pakai toetoep lak merah di
kepala botol.

WENG
Toapekongstraat 16

Postpapier berrol merk ,,Isala
Bond” berikoet vloeinja per blok f 0,75

FILIAAL

SARI GIA

IA lily kat

3

.

Jang poenja fabriek

£0.70
bertjetak f 1.45

TEPEKKONGSTRAAT.
MEDAN. DELI.
|

Wilhelminastraat 70
Telefoon 208

54

SENG

MEDAN

BAROE

SIANTAR

Telefoon Nos. 403 & 567.

-

bertjetak f 1.50
Hollandia Kroon pen
per gros

om

f 2.—

2

Yo

Maoe tiantik?
Maoe gaja?
Datanglah di Calcuttastraat No. 31 - Medan
Ba

—

» 0.50

per 2 st.
Waverlijpen :
per gros

» 0.03
f 3.—

”

Ya

per 2 st

”

1.50

»,

0.75

» 0.05

Ini toko Speciaal Kleermaker, dan sengadja baas

Copijing potlood.
|

per dozijn
per st.
Zwarte potlood FABER.
per duzijn
“St

jang

f 1.75
» 0.20

soedah

, 0.10

Blouw Rood potlood
per dozijn

» 1.50

iang

per st.

» 0.15

rembours.

Stift- Ohico

per st. .

f 0.20

3
,,

, 0.30
» 0.25

» - Wander
»” AW. Fober

Penhouder:

per st.

,,

kerdja

lain.

Pesanan

dari

di

toko

Cornfield

dan

f 0.20, @0.25 en f 0.35

'dengan (hormat.

SOO TOW

30
an

»SINAR DELI"
Moskeestraat 57, Medan.

9000090000000000

(BOEKAN

BARANG

Orang

tiada

BAROE

!

akan sangsi lagi lantas pake' Balsem tjap Boelan

0 400000000000

Toko TIMBANGAN

$

merk HAP LIE

Terdiri

Pachtstraat No. 29 MEDAN.
Telefoon No. 998,

3 .
tang. .

(belakang toko Bombay Besar)

Selaloe ada persediaan
Timbangan
Timbangan

tjoekoep roepa-roepa:

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

Timbangan Besi vernikkelt pake '
piring

tembaga,

batoe

dengan

timbangan berkisar:
Timbangan Medja pake piring

10,

com-

tembaga, batoe-batoenja

15

5,

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

dan

10,

25,

pada besi djoega pake batoe
berkisar-kisar, medjanja ketjilan:

15

50

25

25

Kilo.

dan

dan

25

100

Kilo.

Kilo.

Kilo.

. Timbangan Besar merk Amerika Fairbank:
200,
250,
3009 Kilo.
Timbangan boeat Maas berikoet batoe-batoenja: 250, 500, 1000 gram.
Gantang Beras berikoet kikis kajoe dari:
Us, 1, 2, 5 Liter.

Djoega bisa dibeli satoe-satoe bidji.

Tjanting

Minjak

dari:

,,

Oekoera
Ai dibina
n Kaen-ka
Ba en,

Boewat

1,

Meteran,

2

Deciliter.

tiem-ma
tj m
matjem
-matje

dan

i
i
ada djoega
jang

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

potongan harga moerahan.

@
o
£
o
O
@
o
@
@
o
O

kaloe ferloe. sebab ini obat gosok soedah lama tersiar dimana-mana.

gm

:

|

lain tempat dikirim dengan
Menoenggoe

|

Handel Mij. & Elect. Drukkerij
—

biasa

mempoenjai kepandean jang tjoekoep.
Pekerdjaan
ditanggoeng tjepat dan netjis dan
sedia segala kain-kain seperti palmbeach
- lenen-flanel
dan keper poetih. Harga bersaingan sama toko-toko

f 0.90

-

)

000000000000

1

f -

000000000000

000000000000 9 smua 0 40000000000

Willem III pen
— per gros
1

Awas!!

» 0.03

@
&

per 2 st.

Ia

0.50

o
c
o
£
@
&
?
@

1.—

”

.

”

”

.

”

8 SmNNw 8 000000000000

Y
Ya

Boleh dipakai boeat :
Sakit

kepala,

diserang

angin

djahat,

sakit dada, napas sesak, merasa ngiloe,
kaki tangan kesemoetan, sakit oeloe ati,
kaki tangan dingin, peroet gemboeng,
peroet moeles, maboek laoet, maboek
minoeman keras, peroet senap dan maoe

moentah-moentah.

SANGGOEP

Paris Beayty (menjantikkan moeka)
Syrup Sohbet Djiwa (sakit batoek, dada, napas
sesak, batoek kering, asthma, koerang darah, demam
laina,

Yemona 2
Ga berla -

Jaratau

NA

kctor dan perasaan tidak enak).

aa

Ik tren 0jangal.

bepa somamniabal

Dalam

roemah

Anggoer obat

selaloe

misti

Medjen

(tjoekoep

dimakan doea boengkoes

Jayok, bocalmengjaYa

Ioean, bocetnengghit -

aa

dorkan angin @/@

Djika
toean

Tjioem ini obat gosok waktoe pilek,
hidoeng jang poempet lantas djadi longgar dan senang sekali.

Dalam
perdjalanan
selaloe
sedia Balsem tjap Boelan dalam
tong badjoe.

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

toean per-

Tjolet sedikit dengan djari ini obat
gosok, lantas taroh dioedjoeng lidah dan
minoemin . aer jang bersih, Peroet djadi
merasa sangat senang dan semoea penja— kit lantas linjap.

MENJEMBOEHKAN:

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

Segera

toean

mentjari tabib jang dapat mem-

beri pertolongan bagi toean.

misti
kan-

kita ada mempoenjai soerat soerat poedjian,

soerat-soerat

disemboehkan

sedia

tjap Boelan dalam buffet.

mempoenjai

boekti, beberapa banjak orang jang telah

dari penjakitnja jang
berbahaja,
berada diantara hajat dan mati.

jang

Oleh sebab itoe, djika toean, atau familie toean,
atau kenalan toean, bila dihinggapi penjakit,
diselakan akan datang mengoendjoengi

Harga 1 potje f0.25
Hoofddepot:

POO THAI FOO SENG KIF: Hi25| @sensary
Telefooh No. 789, Postbox No. 114, Kesawan No. 61, Medan.
|

Mendjadi Agent SATTJRIN letter mas boeat lelaki dan'letter perak boeat perempekan

gara

Kalau tidak baik ocang dikembalikan.

17

af4-

j

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

soepaja

42 Hari dalam tahanan di Betawi.

ini mengharap,|

Beliau

IDeventer.

(Samboengan blad II pagina I) —

Baroe boeka TOKO

“politik djadjahan memperhatikan

Disebabkan adjar - kenal dengan Ir.
Scerat chabarnja diloear perhatian orang
betoel
keperloean
Indonesia
dan
Rajatnja.
Soekarno.
:
banjak dan achirnja tentoe soerat chabarProfessor Chao Kwan Hai dari Canton
nja, dalam tempo jang ta' lama, akan Politik itoe haroes tidak seperti: jang
masoek
koeboer. Pemandangan soedah laloe dan meloeloe tjoema pikirkan jang oleh pemerentah Belanda tidak diini koerang benar. Soedah tentoe soeatoe oentoeng belaka. Toean v.D. mengharap, idjinkan berdiam lebih lama di Java sebab
sk, jang maoe mendapat ''perhatian, ha- soepaja di-Indonesia diadakan sekolahan- di Bandoeng prof. Chao soedah adjar kenal sama Ir. Soekarno, telah menoelis seroes perhatikan fasal politik. 'Tapi po- sekolahan jang tjoekoep.
Karena aktienja jang demikian ini, toe- boeah brochure dengan kelimat seperti ditik dan politiek ada bedanja, seperti paterkenal dikalangan orang atas, didalam mana ia mentoetoerkan pedi dan padi tidak selamanja sama. Seba- an v. D. djadi
Indonesia.
Beliau
dipandang sebagai kam- nangkapan jang soedah terdjadi atas iagaiman ada padi janggaboekl(tidak bepioen
boeat
membantoe
Indonesia, hingga poenja diri sampai ia berangkat poelang
risi) dan ada padi jang mentes (berisi),
ia
didjoendjoeng
terlaloe
tinggi oleh be- ke Tiongkok.
begitoepoen politik ada jang gaboek dan
berapa
orang
Indonesia.
“Dalam iapoenja brochure antara lainada jang mentes.
Apa
jang
diperboeat
oleh
toean
v.
D.,
lain
prof.
'Kwan Hai menjatakan
” Koerang
betoel
djoega pikiran t.
Siahaan, jang meanggap waktoe sekarang itoe tidak ain tjoema boeahnja keadaan herannja, sebab" sampai sekarang ia tidak
lah waktoe perdjoeangan
politik ekonomi piwaktoe itoe. Kira-kira th. 1880 dapat tahoe atas: dasar kedosaan apa ia
laka. Perdjoeangan politik sebatakg ini cultuurstelsel dihapoeskan - dan -sedjak soedah diperlakoekan begitoe. Perkara iawaktoe itoe kapitaal partikoelir moelai poenja pertemoean sama Ir. Soekarno di
sedalam-dalamnja tidak lain jalah
memboeka onderneming-onderneming di Bandoeng, ia anggap sama sekali boekan
perdjoeangan ekonomi. Dan inilah soedah
mestinja begitoe. Rajat jang roesak eko- Djawa. Hapoesnja cultuurstelsel ini diang- soeatoe pelanggaran, karena: Ir. Soekarno
nominja
itoe bergerak dilapang politik gap orang seperti datangnja djaman baroe, boekan seorang pendjahat, ia tinggal dan
tidak boeat keperloean politik, tapi boeat pada hal cultuurstelsel itoe hapoes lanta- bekerdja disoeatoe kota dengan terang,
ran wet-wetnja sendiri, sebagaimana toem- iapoenja koendjoengani padalr. Soekarno
memperbaiki
ekonominja.
Politik jalah
boehan,
binatang atau manoesia mati itoe. boekan dilaksekan dengan menggelap, enz.
tidak lain hanja koelitatau boleh diseboet
Tiap-tiap
barang jang me ndjadi seLebih djaoeh prof. Chao poen membandjoega: bajang-bajangannja ekonomi. Pelamanja membawa nasib akan mati (hilang.) tah beberapa kekliroean j. diwartakan didaroebahan diekonomi selamanja membawa
peroebahan dipolitiek. Barang siapa sama Kemadjoeannja onderneming-onderneming lam soerat kabar, j.katanja ia ada membikin
sekali tidak faham
ekonomi,
iapoen itoe perloe memakai kekoeatan-kekoeatan hoeboengan . soerat .menjoerat sama Ir.
Soekarno ada menjatamoestahil bisa mengerti betoel soal-soal jang terpeladjar. Itoelah sebabnja toean Soekarno dan Ir.
v. D. minta sekolahan-sekolahan jang tjoe- kan ingin mengoendjoengi Tiongkok. Ini
politik.
Kami akan mengambil tjonto. Dipenoe- koep. Dan bahwa bertambahnja sekolahan sama sekali tidak betoel, sebab ia tidak
toep abad jang laloe di-Indonesia timboel tidak menambah keselamatannja Rajat in- pernah membikin hoeboengaff soerat sama
soeatoe haloean politik, jang diseboet donesia, itoelah kita sendiri sekarang toh pemimpin P. N.I. itoe dan pemimpin inibisa jakinkan, boekan?
poen tidak ada menjatakan ingin mengoensethische politik", jaitoe politik jang
(Akan
disamboeng.)
djoengi
Tiongkok (S.. P.)
soetji hati, katanja. Pahlawan dari politik
almarhoem

toean

Mr.

&

"

(Saban

terbit

moeat

fgambar-gambar
Kantoor:

4.—

penting ).

Redactie & Administratie

Ngasem Straat —
15
Java.

Djokjakarta,

boleh

omong

kosong,

dan

tjoba bikin pakean sama

ini adres

jang

soedah terkenal:

ABDUL
Kleermaker

WAHID
Balistraat No. 6.

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

Ditanggoeng bagoes serta pas
potongannja menoeroet model
dan kemaoean orang zaman se-

karang dan sedia kain-kain.
Diloear kota Medan kita bisa
kirim dengan rembours.
- Menoenggoe

dengan

hormat.

000000000000

» ALKISSAN
MATI

KARENA

- |

LAKI-LAKI.

(Soeatoe tjerita jang terdjadi didalam
pergaoelan anak negeri di

Sumatra Barat).
oleh: B.
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»Kemana! — djawab siiboe — dengan sedikit heran

»Ke-Batang Harau—djawab Sitti Anizar dengan
pendek:

Moekanja

kelihatan sedikit merah, karena

telah berdoesta kepada iboenja.

Sedjoeroes siiboe termenoeng, kemoedian mendjawablah
ia seraja memandang moeka anaknja dan
memperhatikan tingkah -lakoenja.

»Baiklah, tapi ingat-ingat dan lekas kembali poe-

.Insja Allah,” — djawab
Sitti Anizar dengan
tersenjoem.
..
h iboekoe chawatir, karena
kami banjak jang akan pergi kesana."'
Sitti Anizar kembalilah kedalam kamarnja, menda-

patkan adiknja
«Adinda

Dahoeloe:
dia,

Noersilah.
, 'permintaan kakanda telah mak-

kalau

dan

lakoenja.

pergaoelan,
sifoelan poelang

dari

melantjong,

memandang

Bila

dengan

ia bertjakap

tadjam

pada

tingkah

isterinja mendekatkan hi-

doengnja kemoeloet soeaminja itoe, sambil mentjioem
baoe apa jang keloear dari moeloet soeaminja itoe.

Kalau moeloet sang soeami ada berbaoe alcohol,
alamatlah roesoeh roemah tangga, alamatlah sang isteri
mendjerit-djerit menjoempah-njoempah, dan mengatakan
soeaminja

itoe moertad.

Sekarang: kalau sifoelarf poelang dari berdjalan-djalan,
sesampainja diroemah datanglah sang isteri menghampiri dia, dan memandang dengan tadjam adakah tidak
soeaminja itoe membawa oentoek minoeman seisi roe-

mah sebotol anggoer.
anggoer, akan tetapi

Anggoer
apa jang

Selimoet,

!

..

e

,

karena tjoema itoelah anggoer jang bersih, ertinja siada
bertjampoer alcohol. Karena ,,Anggoer Soebija” amat
banjak -chasiatnja bagi seroemah tangga, baik laki-laki
baik bagi perampoean. Karena anggoer ini kemoestadjabannja
toea-toea

soedah disaksikan oleh beberapa
jang soedah oezoer badannja.

orang

Harga per botol f1.00000 00000000000000000000000

Djoega

keloear
sedia

oeang.

Keoentoengan

besar

kain

soetera

matjam-matjam

Tel. 1352 Medan.
»Apa toean
ada mendjoeal

kasih datang Gramafoon dari fabrieknja, dus soedah tentoe intjik bisa dapat
dengan harga jang paling moerah apa
lagi

T.R.M.D IN.

intjik

boleh

bajar dengan djalan

ansoeran''.

»Baik intjik, saja segera perloekan”.

»Nah, kirim dan satoe boeat saja",
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INDISCHE - HOTEL
Pasar

Baroestraat—Sibolga
”

Inilah Hotel jang sederhana bagi kaoem
pelantjoengan jang melaloei Sibolga.
Kamar

bersih

tempat

mandi "menjenangkan
makanan

panas

masakan

modern

Bajaran
Beheerder: Mohd. Manoes

Toean

bisa

peroleh

dengan

Postwissel

f11.35.-

»Loterij

lekas, tjoema denggg mengirimkan:
oentoek pembeli:

Besar”

Keesokan

harinja kira-kira poekoel enam terba-

ngoenlah
ia, dan pergi mandi ke-Soengai Batang
Agam.
|
Setelah
selesai makan minoemdan berpakaian,
toeroenlah . ia kehalaman menaiki seboeah dos menoedjoe
ke-Station
jang pada waktoe itoe kereta
telah sedia hendak berangkat.
Sepoeloeh
menit, setelah Sitti Anizar doedoek
dalam
kereta dengan menjemboenjikan dirinja, be-

lagi

Besarnja f2.000.000.—
toean jang gentleman

baroe

f 150.000.—f 100.000.— f 75.000.— f 50.000.— f 25.000,—

Pesanlah

f5.000.—

f1.000.—

pada

adres

jang

ganggoean....,. tetamoe ocang en wakil pers.
jang telah beroentoeng itoe. maarr .....c...
pesenan, soepaja djangan kehabisan. Bereboet
1930 ini sn soesah, tidak ada harapan
lain

specialist

Firma HARNAM

bosat

SINGH & SONS

rangkatlah

kereta itoe menoedjoe ke-Fort de Kock.

Dalam perdjalanan itoe ta" lain fikiran Sitti Anizar
melainkan kepada Roestam sadja.
Poekoel
sembilan koerang sepoeloeh minit, sampailah kereta jang ditoempangi Anizar ke-Fort de
Kock, iapoen toeroen dan berdjalanlah dengan hati
jang harap tjemas kedalam pasar.

la berdjalan kian kemari, dimana sadja anak
moeda-moeda jang ramai ia telah ada disitoe, dengan
pengharapan

Tiadalah
bocah

akan bertemoe dipasar itoe.

ia

merasa bosan dan penat, mentjari

hatinja itoe, karena ia pertjaja benar pada

boenji soerat dan kepada kekasihnja Roestam.
Sitti Anizar teroes djoega berdjalan masoek
.Horong keloear lorong, masoek toko keloear toko
mentjari kekasihnja itoe, tetapi sia-sia sadja.
.IDengan hati jang amat masgoel toeroenlah Sitti
Anizar
k
menoedjoe Park

empat poeloeh, teroes berdjalan
Hotel dengan menoendoekkan ke-

palanja. Sedih hatinja melihat perlangkahannja jang
malang itoe.

bersoengoet-soengoet Sitti Anizar
jaitoe seboeah keboen

boenga jang terlaloe indah dikota Fort de Kock.

Maka

setelah Sitti Anizar sampai dekat keboen

boenga itoe, memandanglah ia kekanan, pada sebocah
bangkoe jang terbikin dari pada kajoe jang ditjat

hidjau dibawah sebatang limau.
Tiba-tiba

terpandanglah

ia kepada wadjah ke-

kasihnja jang ditjimta-tjintanja itoe, sedang doedoek
bermenoeng seorang dirinja.

Boeoeoerrr,

boenjinja darah Sitti Anizar, ketika

terpandang akan Roestam, kaki tangannja gementar,
moekanja poetjat, hatinja gelisah njata pada socara-

nja jang goegoep itoe.

diam-diam

datanglah

23

boleh

ia kekiridan kekanan melihat kalauboeah hatinja dekat itoe, tetapi tiada

ke-Panorama,

LOTENDEBITANT.

:
Jang
telah madjoe kehadapan, ertinja telah pindah dari Moskeestraat 42 (:
ng
tikoes), ke straat jang ramai, jaitoe OUDEMARKSTRAAT No. 20 ME AN.

bagi toean - toean.

berdjalan ke-Dipo, dan melihati. djalan Atas-ngarai,

menoedjoe

Wettevreden Gs.

dan disediakan oentoek: Candidaat “1074 Toeansedjoemlah f1.000.000.— jang dibagi dengan :

tegoeh, soepaja djangan menjoesahkannja, dari
Kalau ingin menoeroet djedjaknja toean-toean
silakan dengan selekas-lekasnja mengatoerkan
orang membelinja, sebab makloemlah tahoen
boeat djadi kaja, selain membeli lot dari kita.

dengan

Setelah Anizar sampai dimoekaMelitaireHospitaal,
berhasil. Dengan

1 KOT

»Bataviaasch - Kinderziekenhuis”

N. B.

memandang
kalau ada

120

000
Gam
000000m0

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

000040400000 Gamma
fikiran adinda

Simatoepang.

Ini kali besar sekali harapan jang djoega prijs lebih besar, bisa diperoleh dengan peran
taragn
kita, boekti liat jang soedah-soedah paling banjak pembeli dari kita jan "3a
beroleh prijs, dan
menjebabkan perhatian publiek lebih besar pada kita, dari antero
NESIA. sampai di
MELAKA dan INDO CHINA kita beroleh pesanan. Rahasia dari jang beroleh prijs dipegang

MEDAN

barang - barang klontong. Boeat beli banjak

telah begitoe

sedang.

Kekajaan, Kesenangan, Keberoentoengan! em,

Menoenggoe dengan hormat.

»Sjoekoerlah kalau
pada kakanda."

warna.

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

kita kasi rabat jang pantas.

35

dan

Gramafoon dengan plaatnja compleet!"

segala roepa katja mata.

tjotjok

oesah

f3.—

HALLO-

MATA

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

A

enz. enz. sampai f 25.—
Pengharapan besar bagi toedn, djika toean memesan lot pada kita, sebab
loterij jang laloe kita djoeal 997 diantaranja 50 loten jang dapat prijs dari
f10.000.—
f5.000.— f1.000.— f500.— f100.— f501- dan f25.—

TON G & C0, Siststraat No. 3—
Menjediakan

terima

Willisstraat No. 23

dan barang klontong

T JIN

No, 25

Toko en Drukkerij ,, THE ROELAM COMPANY”

f10.000,—

KATJA

Hindoestraat

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

1

TOKO

tikar-tikar

060000000000

boekan sebarang
dimaoeinja ialah

Anggoer-Soebija tjap 'akar

0000000000000000000000

Boekannja

& &

6000000

000000000000000

000000000000000

(O.K.S)

sesampainja diroemdh, datanglah isterinja menghampiri

000000000000000000

mah tangga kaoem Islam,
Sebab itoe patoet disokong.
MkAs Harga langganan.
Di Indonesia 3 boelan
F. 2.50
”

Dari

e
»
6
&
&

Ia ada Lectuur Islam jang patoet di batja di saban-saban roe-

MEDAN-DELI

BOELANWEG,

———-

?

POLITICS, HISTORY, LITERATURE & SOCIETY
Leider dari pers Islam jang
merdeka. Saban terbit membawa
perkabaran jang lengkap dari
Pokok pergerakan jang penting,
istimewa dari kalangan Doenia
Islam.
Tidak perloe dipoedji lagi.

”

PADANG

1

Giitud
a Peliahud Ly. Manadja Jayuti Lois

r
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MEDAN

578.

Kemedja dari soetera nanas, segala matjam oekoeran, pake kraag
atau zonder kraag A4 f3,—

TOKO OBAT & AGENT MECCA GANGERS.

ADVERTENTIE

MAHTANI:

Lampekap soetera

yorocooooooo..9 000000000000000
&
&
? S,M. NAWAW I ALMANDILI

van

No.

L. H.

Baroe

» 4 000000000000000000000000000000
...

jalah

Telefoon

Umi

ini

Eigenaar:

BOMBAY

dan langkah perlahan-lahan

Anizar dari belakang, dan bersemboenji

Oleh sebab itoe diboelatkannja hatinja dengan
tiada bergerak-gerak: .,Nah! sekaranglah penghabisan

hidoepkoe

kakandamoe

A

diatas

moeka boemi ini... . Mati

zar," teriak Roestam, iapoen

rebahlah keatas bangkoe, hingga ta' sedarkan dirinja
lagi.

Mendengar teriakan Roestam jang penghabisan
itoe, menangislah Sitti Anizar dengan air mata
jang berlinang-linang, diboekanja tangannja jang
menoetoep
moeka
kekasihnja itoe, dengan perlahan-lahan toendoeklah ia mentjioem moeka Roestam
dengan hati jang penoeh bersoeka tjita.

000000000m0

Anizar

menangis amat sedih, sambil mentjioem

moeka
bera
itoe, sehingga basah oleh air
matanja.
Roestam terbangoen, sebab digontjanggontjang oleh Sitti Anizar. Sebentar ia doedoek
bermenoeng dengan tiada berkata-kata heranlah ia
roepanja melihat keadaan itoe, karena tiada pertjaja
ia akan matanja jang menampak kekasihnja berdiri
dihadapannja.
Kemoedian
berkatalah ia dengan
22
jang lemah lemboet, sedih hati mendengaran:
—

Anizar

“Siapakah

ini?

tiada sangar

rinja kepangkoean

Aniz..a...r.kah?”

Sitti

hanja direbahkannja di-

Roestam, kemoedian berkatalah

.Adoeh, kakandakoe
tosan, djanganlah
Pada waktoe itoe Roestam tiada sedar akan diri- |i iat—
berlakoe seroepa ini, tiada tertahan hati
nja,
doenia
ini gelap dipandanginja, meskipoen kakanda
tangan jang menoetoep moekanja itoe telah diboeka,

tiadalah dirasanja bahasa moekanja telah basah oleh
air

mata

Sitti Anizar.

Melihat keadaan

adinda kakanda berlakoe sematjam ini, roepanja
tiadalah soeka kakanda menjamboet kedatangan

adinda jang hina ini?"

Roestam

Roestam demikian itoe, tjemas-

sedar akan

dirinja dan pettjaja akan matanja, sambil toendoek
mentjioem kekasihnja itoe,berkatalah ia:— ..Adoeh

dan
dibalik pohon limau didekat |Roestam doedoek itoe. lah hati Anizar, dengan darah berdebar-debar
adinda tiada kakanda sangka-sangka bahwa adinda
ketakoetan
seraja
menangis,
dibangoenkannjalah
Ditahannja
hatinja,
masnja hati. ketjilnja
Roestam
sambil
berkata: ..Kakanda Roestam, akan datang kemari .,Apakah sebabnja adinda
menahan tjinta
anak moeda itoe, dil'- kakandakoe
toean, bagoenlah lekas, inilah adinda tahoe, bahasa kakanda berada ditempat ini?” .,Kahatinja tingkah
ekasihnja, dan dipandangnja
ane
itoe dengan hati jang penoeh de." telah datang kemari mehormati kepindahan kakanda, kandakoe Roestam! adinda semendjak tadi
tjari
kakanda didalam
pasar, tetapi
tiadalah
K Rotstam tiada djoega sedar akan dirinja, Sitti berhasil roepanja, disinilah kita akan dipertemoekan
Hati Anizar tiada tertahan melihat Roestam
d
renggontjang-gontjang badan Roestam, se- Toehan Raboel'alamin.
bermenoeng bertongkat
itoe, dengan dir mata
Itoelah “soeatoe tanda bagi kakanda bahwa
ta:
ang Senarioanda karena kegirangan, berdirilah ia
adinda
mentjintai kakanda, dengan sepenoeh-peper
lahan, tiba-tiba ditoetoepnja moeka Roesnoehnja tjinta jangta” dapat dirobahkan lagi, ta'
tam dengan kedoea belah tangannja.
adinda,
npai
kakanda melihat dapat
adinda chabarkan pada kakanda, hanja
Roestam
sangat
loeroeh
badannja,

Sena

terkedjoet, dengan gementar seja bina

“24an

gang

adinda selakortinggalkan, past:

bang jang adinda ini, adinda

2 sa

adinda, kakanda

dalam dihadapan
"

Toehanlah

jang dapat

mengetahoei.
'—

(Ada samboengan).

