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(Oleh A.Z. pembantoe S. D. di Berlin).
pers Belanda dan dilain-lainnja

tempat lagi sering sekali dikatakan, bahwa

keselamatan Rajat di Indonesia terdjaga
betoel-betoel. Orang banjak sekali jang

soeka pertjaja ini. Kami sendiri tidak mempertjajai ini. Karena itoelah kami tjari

dengan

perbandingan

—

Pematang

lain negeri. Baik

atau tidaknja keadaan di Indonesia, itoe-

lah orang hanja bisa tahoe, apabilaia bisa
membandingkan keadaan itoe dengan keadaan dilain negeri.
Marilah kita tjoba membandingkan
kesehatan Rajat Indonesia dengan kese-

“ sorburgwal — Amsterdam.

Siantar.

10 Juni

pertama.

(Ini hari diterbitkan 2 lembar.)
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Bajaran

ische Drukkerij & Uitgevers Mij. ,SIN

hari ketjoeali hari jang dimoeliakan oleh : N. V. El
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oelan orang moeda-moeda dengan gadis,
Membatja angka-angkg' Wi djanganlah TJATETAN.
mani dikatakan ada berbeda dengan dipembatja salah memgeriy karena ada
Kita ini selaloe dikatajbeloem matang, ota.
angka
,,petjahan" #
" Angka-angka

beloem matang. Kalaw kitabeloem matang,
Hal keadaan jang sedemikian ini selaboekamnja salah kita, tetapi salahnja koki. loe membawa riwajat, sigadis lari dengan
sipemoeda, dan djoegaperdjoeangan antaHadj$A. Salim.
lah orang mati di Djiwa kira-kira ada
ra orang moeda selaloe terdjadi sebab
tiga kalinja di Djermar. Bandingkanlah
Bg
djpemlah orang mati —-diiboe-kota Indojlah wakil2 dari mempereboet gadis.
Politie di Simpang Empat (Kampoengoen, seperti di
baroe)
baroe ini sedang ronda tengah
Jantoc OOesan
SW erceniging Asdikata Betawi- Bolat tiap-tiap 1000-penmalam.
Pada
djendela seboeah roemah disistent.in Deli,
Suftatra"@Wituur Bond dil.
dalam
kampoeng
terseboetia melihat sedoedoek ada 38 orang mati. Djadi tiapDjika
sekiranja adagperhimpoenan
tiap 10.000 pendoedoek ada 380 orang kaoem boereeh keboen 'bgagsa kita, kira2 orang moeda mengkorek2 djendela itoe.
Pekerdjaan jang sedemikian biasanja timati. Di Berlin djoemlah orang mati akan boleh poela toeroet #erhadir, sebab
dapat tidak dilakoekan oleh orang j.
boeat tiap-tiap 10.000 pendoedoek ada mereka djoega ada mendjgdi werknemers dak
hendak mentjoeri, apalagihalitoe kedja113,7 dipoekoel rata. Djadi di Betawi dikeboen.
"ak
banjaknja orang mati ada 3 kalinja
Sedang Kantoor van Arbeid itoe didi- dian tengah malam.
Politie pasang lampoe center, didalam
lebih dari pada di Berlin.
rikan boekanlah oentoek kaoem boeroch
tjahaja
jang terang itoe kelihatan seorang
Apakah sebabnja kematian di Indone- Eropah sahadja, tetapi
gda tersangkoet
sia, teroetama di Djawa, ada begitoe segala kepentingan kaoenfboeroeh dine- moeda, mer.djatoehkan dirinja, dari djendela dan mentjoba -hendak lari.
besar?
geri ini.
.
Tetapi sajang, dalam
kalangan kaoem , Politie mengikoet dari belakang, dan
Sebabnja tidak lain jaitoe kemiskiita tidak ada menangkap pemoeda itoe.
nan oemoem. Manan kemiskinan boeroeh keboen bang
Tatkala ditanja oleh politie siapa ia,
ini, maka
Rajat makannja
koerang harapan lagi akan dapaf berdiri satoe
dan
dimana tempat tinggalnja. Ia djawab,
tjoekoep.
Badannja
tidak begitoe organisatie karena djika pihak kita jang
ini jalah dipoekoel r.
Menoeroet angka-angka, diatas, djoem-

Jang dimsakoed. dif

»TJINA" tidak mesti diganti
dengan ,,TIONGHOA".
Dalam
Sin Tit Po No. 116, kita'batja
satoe Hoofdartikel jang menarik hati, perkara menghilangkan nama , Tjina" diganti
dengan nama Tionghoa", “soepaja terpandang lebih moelia dan dihormati.
Kita tentoe mengakoei bahwa artikel
itoe menarik hati, sebab kebanjakan diantara saudara-saudara kita bangsa Tionghoa
sekarang jang merasa soedah tjerdas, sangat

bentji kalau

Baik dalam

diseboet ianja ,,Tjina".

pergaoelan sehari-hari maoe-

poen
lam soerat2 kabar, mereka itoe
tidak soeka diseboet ,,Tjina”. Kalau kita

seboet ,, Tjina“ kepadanja, merekapoen
merasa

terganggoe

kehormatannja.

Sekarang jang bitjarakan soal ini, jang
mengatakan ,,Tjina“ itoe -boekan satoe
nama kehinaan bagi mereka jang berasal
dari
negeri ,,Tjina“ (Tiongkok), adalah
ia
pendoedoek
kampoeng
itoe,
dan
djoebandiambil
Kami
hatan Rajat Djerman.
koeat, hingga moedahlah ia terkena pe- mendirikan, tidak tempoh-.teroes terpanseorang
bangsa itue sendiri, djelasnja iaga mempoenjai orang toea Idisitoe.
ngan keatas, karena kita semoea toh njakit dan meninggal. Lantaran kemiski- dang lain tjoraknja. Kasiljan.
lah
toean
LIM KOEN HIAN, hoofdredacSesoedah politie memeriksa perkara
——
,
bermaksoed menambah baiknja kesehatan nannja 'itoe, maka
tempat-tinggalnja
teur
soerat
kabar itoe.
,
ini
tengah
malam
itoe,
kenjataan
bahwa
.
Rajat dengan sesempoerna-sempoernanja
B. O. Afd. Medan.
Rajat sama sekali koerang sehat djoega.
Bagaimana
agaknja
soeara
dari collepemoeda
itoe
boekan
mempoenjai
makharoes
tidak
dan
Kita haroes madjoe
Menoeroet kepoetoesan
Jaarl. Alg.
Kita bisa lihat roemahnja Rajat terbanjak
ganja jang lain2 Radio di Padang dll.?
soed
hendak
mentjoeri
akan
tetapi
maoe
moendoer kebelakang.
dikampoeng-kampoeng di Betawi, Sema- Led. Vergadering d.d. 7. malam 8 Juni
Kita masih ingat lagi, kira2 lima tahoen
pada gadis jang ada
Jaaroverzicht rang, Soerabaja dll. kota itoe. Kita bisa jang laloe, maka keadaan bestuur terdiri ..... bertandang
,,Statistisch
Menoeroet
berselang,
soedah mendapat serangan hediroemah itoe. Achirnja ia dilepas kemvan Nederlandsch Indie“, maka banjaknja lihat roemah-roemah jang kotor, basah, dari toean-toean.
bat
dari,
semasa
kita masih berdoedoek
bali,
dengan
djaminan
beberapa
orang
dokter di antero Indonesia:
tidak
tjoekoep mendapat
hawa itoe. 1 Dr. Abdulmanap
President
diredactie Pewarta Deli, soedah mendajang
dikenal.
1926
809 orang
Selain dari itoe dibeberapa kota. Rajat 2 Dr. Pirngadi
Vice President
pat serangan2 hebat dari beberapa soe1927
862
tidak mendapat air bersih oentoek men- 3 Sarsidi
peretaris I
rat
kabar Tionghoa Melajoe di Indonesia
Kalau anak2 disoeroeh menoelis
1928
920
djaga kesehatannja. Hal-hal ini semoea 4 Doel Effendi
cretaris II
ini, teroetama Radio, jang telah berkoBanjaknja dokter-gigi, verpleger dan mendjadi sebab Rajat terlaloe gampang 5 Hadji Hanafie
soerat boeat perlip-perlipan.
Penningmeester
lom-kolom memboeat serangannja, disePemb. toelis:
verpleegster, apotheker, roemah-roemah terdjangkit penjakit. Dan apabila ia dida- 6 Dr. Soekardi
Commissaris
babkan kita dalam Pewarta Deli menoe»
sakit dan apotheek dll. itoe tidak kami tangi penjakit, ia tidak bisa atau soesah 7 Prawirosoemo
Didalam bilangan kampoeng di P. Be- lis ,,Tjina“ terhadap kepada seorang Tikoetip disini, karena ini tjoema memboeat sekali
mendapat
pertolongan
dokter, 8 Karto Oetojo
ai
randan diam disana seorang djanda j.soe- onghoa di Medan.
pandjang sadja oeraian ini. Dari banjaknja karena tidak poenja oeang oentoek mem- 9 Roesman
1
dah lama ditinggalkan oleh lakinja. RoepaKita mengakoei bahwa maksoed kita
dokter sadja kita toch bisa mengerti bajar kepadanja dan djoega tidak poenja
Pada tahoen jang laloe “bestuur terdiri roepanja perempoganitoe telah lama mem- boekan sekali-kali menghina seoemoemsempoerna atau koerang sempoernanja ocang oentoek membeli obat-obat jang dari 11 orang, tetapi sekarang hanja 9 perhoeboengkan
tjinta kepada seorang nja bangsa Tionghoa, tetapi terhadap
pendjagaan kesehatan Rajat.
perloe.
orang.
laki2bekerdja pada B.P.M.ditem- atas dirinja orang jang bersangkoet dengan
9
|
Dalam tahoen 1927 kota
pat ini.
Begitoelah kemiskinan itoe djadi seperkara itoe sadja. Begitoepoen collega2
Tjinte
berhorbuseg bolos pesa-ia
-Den
Spvvrweg
IVj3-».ongircutikan
dokter
57306
mempoenjai
sadja
Berlin
babnja banjak orang mati. Dan lantaran
Tue tidak mau
avi uap oerea
hope
doeanja. Oentoeng
nasib j. malang bagi kita, malah teroes-teroes kita- “diserang
perloeasan djalannja.
1165
Hamburg
malaise sekarang ini bolehlah dipastikan,
Sepandjang kabar D. Crt. perloeasan mereka, j. tak disangka2 sidjantoeng hati sehebat-hebatnja.
1802
Miinchen
ji. djoemlahnja,orangmati akan bertambah
:
djalan
djoeroesan
kereta api
D.S.M. (laki2) itoe dipindahkan ke Perlak.
,,Statisdari
terkoetip
Angka-angka ini
djoega. Karena malaise ini tidak sadja
Sekarang dari pihaknja ada satce piSebeloem bertjerai, djandji keras serikat kiran jang baik djoega diperhatikan oleh
tisches Jahrbuch deutscher Stadte” tahoen makannja Rajat mendjadi koerang, tapi kesebelah Selatan daerah ini boeat semenSoedah tentoe kami dapat ambil pendjagaan
1929.
kesehatan akan nioeridoer tara diperhentikan boecat meneroeskan moefakat dipadoe, nikah didjandjikan di- bangsa Tionghoa seoemoemnja.
Onderneming
Milano waktoe jang baik. Sidjanda setiap hari
kota-kota lainnja, tetapi ini djoega tjoema djoega, karena oeang boeat membajar mengerdjakannja.
Hoofdredacteur Sin Tit Po itoe sesaeingat sadja kepada didjantoeng hati jang dah memboeat beberapa keterangan, bahpada
K.M.
101.58
kesebelah
sana
Kisaran
oeraian.
sadja
memboeat pandjang
pendjagaan itoe mehdjadi koerang.
Indonesia kira-kira mempoenjai pendoeDjoega di Djerman djoemlah orang mati boeat sementara mendjadi oedjoeng peng- tinggal sedjaoeh itoe. Akan goena chabar wa nama ,,Tjina” itoe boekan nama jang
doek 55 djoeta, sedang Berlin mempoenjai akan bertamb”h lantaran malaise sekarang habisan djalan kereta api itoe, sehingga menjamboeng kasih dan tjinta j. masihada hina, serta memboeat beberapa tjontoh,
dikerdjakan terpaksa sidjanda mengirim soerat, lain laloe hoofdredacteur soerat kabar itoe
4, 5 djoeta. Banjaknja djiwa Indonesia dja- ini.
Dari statistik orang soedah dapat 13 K.M. lagi ditoenggoe
apabila soedah diterima perintah dari djalan ta' ada. Tetapi amat sajang sidjan- memboeat conclusie seperti kita rakarkan:
di ada kira-kira 12 kalinja Berlin. Karena lihat ini.
pembesar D.S.M.
da sendiri ta' pandai menoelis, terpaksaitoelah menoeroet hitoengan ini. IndoneSekarang makin banjaklah djoemlahnja
Dengan memperhatikan keadaan seka- lah dengan djalan demikian ia minta persia mestinja mempoenjai dokter kira-kira orang jang boenoeh diri, karena kehilaBegitoelah djoega jang bikin namarang, boeat sementara ditimbang, bahwa tolongan lain orang.
12 kali 5736 jaitoe diboelatkan kira-kira
nja soeatoe kebangsa'an djadi terharngan
pekerdjaan,
karena
bangkroet
d.I.I.
Ia tjari seorang anak jang masih doeongkos jang bakal dipakai sedjoemlah
70.000 (toedjoeh poeloeh riboe) orang lagi.
mat atau tidak, boekanlah 'letter-letterTjaranja
memboenoeh
diri
disini
memdoek
dibangkoe sekolah oentoek menjoesekarang
f
1.300.000
bakal
mengerdjakan
jang
13
Indonesia
dokter. Tapi
nja
itoe nama, tetapi perboeatan-per-.
ada jang berbeda dari Indonesia. Keba- K.M. itoe, j. dalamnja termasoek ongkos
dokter tjoema 900 orang lebih
poenjai
ratkan itoe.
boeatan
dari orang2 jang djadi itoe
itoelah djoemlah dokter njakan orang boenoeh diri dengan me- memboeat satoe djambatan f300.000, dipansedikit. Karena
Ma'loemlah
anak-anak.
Selesai
soerat
bangsa.
gambil hawa gas, jang digoenakan orang dang tidak begitoe perloe Jagi diteroeskan,
koerang sekali.
ditoelis soerat dimasoekkan kepost.
Djikaloe betoel nama Tjina ada saoentoek masak dalam dapoer itoe.
banjak
paling
jang
sebab pengharapan tidak seberapa poela.
kota
Berlin boekan
Sepoeloeh hari antaranja soerat dari
toe nama tjatjian, nama hina kerna
Poen
sering
djoega
kedjadian
orang
Tempohnja concessie hoecat mengerdja- djantoeng hati telah tiba poela ertinja
dokternja, apabila dibanding dengan beperboeatan-perboeatan melempem dari
melontjat dari roemahnja jang ada disoesarnja djoemlah pendoedoek. Dalam pa- soenan ketiga atau keempat jang 15 atau kan sebahagian pekerdjaan itoe tinggal balasan telah datang.
orang Tjina doeloe, tidaklah itoe nama
4 tahoen lagi, sementara boeat mengersal ini kota Munchen ada paling madjoe.
la menjoeroeh soerat itoe oesah pakai
moesti
diganti,
tetapi
orang-orang
20
meter
tingginja
itoe.
djakan
sebahagian jang bakal diker- afzender ia sendiri sebab itoe soerat tertiap-tiap 403 pendoedoek
Di Munchen
Tjina
sekarang
moesti
kasi
oendjoek
Kemana djalannja doenia sekarang?
djakan itoe tinggal tempohnja 1 tahoen seboet djatoeh, kepada sianak terseboet.
poenja satoe dokter, sedang Berlin tiapperboeatan-perboeatan
lebih
beharga,
lagi. Djadi boeat selainnja mesti diker- Diterima dari sidjantoeng hatipoen ta'patiap 789 pendoedoek baroe poenja doklebih moelia dari bangsanja doeloe,
Pembatja
soerat
.
kabar
ini
bolehlah
djakan dalam tempoh 3 tahoen. Hal ma- kai afzender sebenarnja.
ter satoe. Hamburg saban 1300 pendoe- tjoba tebak serdiri!
soepaja itoe nama Tjina berobah dari"
na ditaksir tidak akan dapat kedjadian,
doek poenja dokter satoe.
satoe nama hina djadi satoe nama ter—.—
mm
SAE
Roepanja soerat itoe tak teroes kepada
kalau tidak ditambah tempohnja.
Pendjagaan kesehatan di Indonesia djahormat.
: 3
ni
Gu
sidjanda. Soerat diboeka dan dibatja didi masih terlaloe terbelakang sekali. KaKalau
tjoema
namanja
sadja diganti,
moeka kawan-kawannja sesekolah.
Pergaoelan pemoeda dan
rena itoelah tidak mengherankan, jang titetapi
orang-orangnja
sama
sadja, nisgadis-gadis kampoeng.
Anak-anak didjalan berkeroemoen jang
ap-tiap epidemie (penjakit jang mena
tjaja
itoe
mama
baroe
poen
tidak bisa
Politie sangkapen- seorang membatja, j. lain mendengar.
djalar2) membikin korban banjak sekali,
djadi
satoe
eerenaam,
malah
achirnja
cholzra, pest,
—0—

Pertja Timoer.

tjoeri.

Permohonan ra'jat diperhatikan.
Pemb. toelis:
Doeloe soedah pernah ditoelis disini,

lebih di Djawa, ada besar djoega, apabila
dibauding dengan Djerman. Dalam tiap- bahwa

Makasar

,,
,,

14 ,
—

14,
da

50

”

Tin

557

Di Djerman djoemlah orang mati boeat

00000000000

13
22

Hamburg

1094

05,0
115,2
98,8
133,9
132,8
66,3
61,1

102,1

102,1
117,7
91,7
124,0
134,7
59,2
69.5
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Tyre

Rerubbering

liCourant, bahwa conferentie Kantoor van Arbeid jang bakal dilansoengkan

Kang

madjikan

impoenan2

keboen.

kaoem

ag Keran
erdja

3

per-

(boeroeh

)

pai pada tg. 12 Augustus.
“ Disini" terseboet, bahwa wakil? dari perhimpoenan2 kaoem
bekerdja (boeroeh) |
keboen akan toeroet berhadhir.

Co.

Shangahistraat 7!
(Dioedjoeng

ME

Hakkastr.)

DAN

Telefoon No. 1525.

Apa toean merasa senang
Djangan berikan oentoek
Bawalah

dengan REPARATIE toean poenja band?
memperbaiki pada jang tiada mengerti.

0

Memperbaiki. dan
Band boeroek
Selamanja

?
&
"4
8

»

pada kita, dimana kita kerdjakan

Itoelah

&
£
?
..
3
&

2
Soedah Diperbaiki

Band Boeroek

toeroet peratoeran

Memperbaroei

Specialiteit

kita

Europa. »

Kita.

bisa bikin baroe.

kita poenja kerdja atas djaminan
Tanjalah keterangan !!

5
00000000000 000000

oleh kita.

itoe nama

baroe poen djadi satoe nama

tjatjian. Kalau Tionghoadjin atau lebih
bagoes lagi, Taytionghoadjin sekarang
sama sadja melempemnja

@

Menoeroet kabar jang diterima oleh D e-

tg. 8 Juli dihadap ini tidak djadi, disebab10.000 (sepoeloeh riboe) pentiap-tiap
kan
mereka jang akan menghadiri confedondoek seperti dibawah ini:
rentie itoe berhalangan.
“1927
1926
Jang akan berhadhir ialah wakil2 dari
Berlin
113,7
107,3
Kain
Miinchtn
Frankturta/M
Eling
Rechenburg
Solingen
Biclefeld

Weefit

anak-anak itoe ter-

|tawa ,,kasihan ah”, katanja. ,,Kaoe tahoe”

000000000000000

pendoedoek Tadoekan.Raga soe-

tiap 1000 (seriboe) pendoedoek jang mati di dah memasoekkan rekest pada jang ber1928
1927
1926
koeasa, memohonkan tanah jang sedianja
Betawi
39 orang 38 orang 39 orang 4 bahoe masing-masing dari Senembah.
Mr. Cornelis 35: ,,
32 ,,
—
Permintaan ra'jat ini, tiada disampingBogor
25 ,
27 ,
.22 orang kan sadja, tetapi diperhatikan djoega oleh
Tjirebon
4,
B5,
3,
jang berwadjib. Begitoelah dalam bebeBandoeng
18 ,,
18 ,,
17 ,,
rapa hari lagi toean Controleur Serdang
Tegal
8,
2,
57 ,,
pergi ke Tadoekan Raga oentoek meSemarang
29 ,,
32 ,,
34,
meriksa .hal itoe. Moedah - moedahan
Djokdja
4,
31,
36 ,,
bakal berlakoe poela jang demikian diSolo
19
”
21
”
24
”
tempat lain.
Soerabaja
25 ,,
27 ,,
3,
—9 mt
41,
38 ,,
Pasoeroean 40 ,,
Conferentie Kantoor van Arbeid.

Djember
Palembang

Soedah habis semoea

Dikampoeng-kampoeng tjaranja perga-

0000000000000

seperti influenza, malaria,
tjatjar dll. lagi.
Adapoen kematian di Indonesia, lebih

£

seperti orang

Tjina doeloe, kita tidak dapat lihat,
ada apa bedanja antara itoe nama
Tjina dan Tionghoadjin atau Taytiong-”
hoadjin.
'
Dari pada goenakan kekoeatan memikir boeat tjari nama-nama bagoes,
ada banjrk kali lebih betoel dan lebih
perloe. Tjina-Tjina sekarang berdaja

akan

kasih isi jang

bagoes

pada itoe

nama Tjina, soepaja ini nama, jang
dianggap nama hina atau nama tjatjian,
berobah djadi satoe nama kehormatan:
soepaja dimana sadja orang
dengar

»Saja Tjina“, orang-orang lantas pada
soengkan dan taroeh hormat."

“

Kita tidak tambah lagi commentaar.
Tjoema kita terkenang poela kepada Boemipoetera Hindia jang asjik menoekar
nama, dengan ,,Indonesier", apa poela

$&

kata

&

@

@

0

karena ,,Indonesier"
tjara Belanda.

seorang.

itoe

Semoeanja

ada

berlagoe

mendjawab

»tahoe”. Masakan kita tak tahoe sama......
itoe,

.

Inilah satoe tjontoh kepada jang soelmain perlip-perlip. Jang boesoe"
IV)

00000000000 0 bace djoega boekan?

-“ Pagina

melihatkan jang kena tindjoe itoe soedah
bangkit gilanja dan menantang kepada
(Oleh pembantoe Vigna Hosei. . . .. )
mereka.
Sebab dimoeliakan.
Begitoelah mereka peramai-ramaikan
Kemarin dahoeloe, sepoeloeh Moehar- kepadanja, dari kiri kanan datang tindjoe
ram, hari Asjoera, soeatoe hari jang tiada dan teradjang, bahkan kedengaran teriaboleh dibiarkan laloe sadja, tetapi Dadan kan mengatakan ,,boenoeh sampai mati".
Orang itoe tidak tahan dapat serangan
“diperingati, setjara jang dikehendaki oleh
itoe, laloe lari keloear dengan berteriakAgama kita.
jang
Pada soeatoe ketika Moehammad Ra- teriak minta tolong. Moesoehnja
soeloellah s.a.w. masoek kekota Madinah. banjak teroes mengedjar dan memperPada hari Asjoera, sepoeloeh Moeharram, toemboekkannja.
Oentoenglah ia ingat berteriak memangdidapati
beliau beberapa orang Jahoedi
gil ,oppas”, baroelah moesoehnja oendoer
(fakir !) melakoekan poeasa.
»Apa sebab hari ini kamoe poeasakan" masing-masing lari masoek roemah.
tanja Rasoelboellah.
Orangpoen gempar keloear, tetapi de»Hari ini, hari besar moelia bagi kami. ngan lekas orang Arab jang hampir berSesoedah nabi Moesa beberapa waktoe bahaja itoe teroes masoek kedalam seboeah
berperang dengan Firaoen, maka pada hari kedai kopi laloe minoem kopi disana sesepeeloeh Moeharram (hari Asjoera!) di- bab soedah kehaoesan amat roepanja.
Begitoe gemparnja, begitoe hebatnja,
sitoelah Toehan menjatakan kekoeasaannja,

Iseng-iseng tentang hari Asjoera.

menoendjoekkan kebesarannja, menolong
dan memenangkan nabi Moesa a.s. dan

mengalahkan

tapi

politie seorang

poen tidak ada jang

datang.

Firaoen. Firaoen, menoeroet
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Pemilihan leden Gemeenteraad.
Nabi Moesa memperingati hari kemeTadi malam dengan bertempat digenangan itoe, hari Asjoera atau sepoeloeh doeng Boedi Oetomo djalan Amplas ole h|
Moeharram dengan poeasa. Sebab itoe ka- beberapa Gemeenteraad soedah dibariwajat tenggelam dan mati.

mi mengikoet poela memperingati hari ini" ngoenkan soeatoe comite oentoek memi»Kami“ kata Rasoelloellah s.a. w. ,le. lih leden Gemeenteraad Medan.
bih hampir, lebih rapat, lebih patoet leComite itoe dinamai ,,MEDANSCH
bih berhak mengikoet djedjak nabi Moe- KIES
COMITE“
jang terdiri sebagai

sa dari kamoe orang Jahoedi, karena ka- Voorzitternja
toean
Soeis
employe
mipoen memoeliakan
dan menghormati K.P.M.
nabi Moesa poela. Kami akoei djoega naSecretaris Achmad Marzoeki. Ledennja
bi Moesa seorang nabi dan Rasoel".
toean2 Dr. Pirngadi, Dr. Abdoel Manap,
Sebab itoe Rasoelloellah teroes poeasa Prawirosoemo, Herman Sitompoel, Ismail
dan menjoeroeh sahabat-sahabajnja ber- dan Mangaradja Ihoetan.
Sebagai tamoe ada hadir toean Moehd.
poeasa.
Djadi bagaimana, kaoem Nationalist Samin, oentoek diminta pertimbanganpertimbangannja.
Indonesia memperingati hari.
Dengan ringkas beliau menerangkan,
22 Maart, karena kebebasan Indonebahwa bagi diri beliau sesoenggoehnja tisische Studenten dinegeri Belanda.
28 December, karena hari Ra Tjipto dak 'perloe tjampoeri oeroesan Gemeente
Mangoenkoesoemo dibawa oleh politie dan tidak perloe rasanja Gemeente itoe
kepadanja,
baikpoen kepada pihaknja
dari roemahnja dan.
4 Juli, hari berdirinja Partai Nasio- Indonesier, teroetama karena melihatkan
nal Indonesia, demikian poela kaoem keadaan-keadaan dalam sidang Gemeente
Islam memperingati hari Asjoera dengan itoe serta djoemlah banjaknja leden BoeMipoetera itoe tidak bererti bagi pihak
berpoeasa.
Boeboer Asoera
Memperingati hari Asjoera atau sepoe-

loeh Moeharram dilakoekan dan dikerdjakan oleh
nabi kita Moehammad
s.a.w. dengan berpoeasa, tidak dengan
memakai pakaian jang bagoes-bagoes
tidak dengan kendoeri, tidak dengan bermatjam-matjam permainan dan tidak poe-

la dengan .
.boeboer Asjoera!“
Ditempat kita ini, soedah kebiasaan,
apabila datang sepoeloeh Moeharram
atau hari Asjoera dimoeliakan orang dengan memakan boeboer Asoera.
Boeboer dimasak, kambing dipotong,
ditjampoer dengan
Utahur

Lugi

rempah-rempah, dise-

viaug

Luujah

paya

Ildii

Asjoera, jaitoe pada hari orang disoenatkan berpoeasa.

Pada beberapa tempat di Ooskust perdjamoean boeboer Asjoera itoe tiada diroemah, tetapi dimesdjid!
Alangkah adjaib dan terbaliknja peker-

djaan itoe ! Benarlah, Indonesia doenia terbalik.
Karena adat.
Kendoeri boeboer pada hari Asjoera
itoe, soedah tentoe tiada disoeroeh oleh

Agama. Tiada diseboet dalam Koeran, tiada dioetjapkan nabi, dan tiada poela diperboeat oleh alim oelama kita.
Boeboer diperboeat, hanja karena adat,
karena adatlah, maka boeboer diperboeat.

Tetapi. .... ,kita peringatkan pada
orang banjak, bahwa adat ini terbitnja
jaitoe dari orang jang tiada mengenal

tiada maoe kenal akan Agama.
itoe boleh dibelakangkan.

dan

Sebab
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Indonesiers.

Sebab itoe menoeroet timbangan beliau

tidak oesah
ditjampoeri hal pemilihan
itoe. Baiklah siapa j. soeka boleh pilih.

Toean dr. Abdoel Manap demikian jang
lain2 berpendapatan bahwa sifat noncooperator beloem lagi dapat diimankan di
Medan ini. Meskipoen spr. prinsipe ada
setoedjoe dengan maksoed toean Samin,

tetapi karena

menengok keadaan kaoem

kita Indonesiers disini, beloemlah dapat
kita toeroetkan. Karena sedapat-dapatnja
kita tjampoeri djoega oeroesan itoe.
Toean Soeis berpendapatan, bahwakita
indonesiers memang ada bererti djoega

&
x

tiap-tiap pekerdjaan
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jsitoe

laloe

.menoemboeknja.

Menoengdserdiwlainpoen

berdiri,

dan.

2.

seroemah dengan toekang

kalau terdjadi bahaja darah,

SPORT.

gelar Datoek

Toemenggoeng

Patih,

ad-

viseur dari Inlandsche-zaken, Lopal Ege-

bin Berhima, bestuurder dari Oena-Oena,
dan toean @ueljoe, bestuursassistent di
Saparoea. Dan kemoedian satoe pembitjaraan tentang rechtszekerheids dari Inlandsche-bestuur oleh. Demang Wiran-

kita tidak dapat ditiroe

jang tanda tanggn

Brandan Sport Vereeniging vercus
Bukit Lambasa Voetbal. Club.
ini ditempat itoe teHari Sabtoe dd 7 Juni 1930, kedoea
lah Ikedjadian soeatoe Bon palsoe. Waktoe voetbalclub diatas telah bertanding sela- atmadja, wakil dari Priaji-Bond.
Malamnja metioetoep congres. Tamoesiempoenja (siberhak) memeriksa Bon boek- koe vriendlijgame diveld B. P. M. Pangkatamoe
congres itoe, akan menghadiri oenja terseboet. Ia amat terkedjoet, karena lanberandan.
Permainan dipimpin oleh
ia tidak merasa mengambil barang-barang toean J. van Beem selakoe Refree. Di- patjara pemboekaan dari Vcdksraad, Reitoe jang ada tertoelis didalam Bon. Sebab soedahi dengan 3-0 boeat kemenangan gent-regent jang berpakaian dengan groot
kostyum akan diizinkan masoek k
m
itoe ia pergi kepada kranie toko ditempat B.S.V.
$
itoe.
Poekoel 5 koerang 1 menit permainan zaal dari Volksraad.
Sikranie menerangkan bahwa, ada orang dimoelai. B.S.V. membawa bola dengan
Pelajangan — Rome — Australie.
mengambil barang dengan membawa Bon samenspel jang bagoes. Lima belas 'menit
Betawi, 7 Juni. Aneta mendapat kabar,
jang memakai tanda tangan siberhak. bola bermain sama berat...... dengan bahwa djoeroe terbang Italie Savina deTeroes ia selidiki dan bertanja-tanja ke- satoe overan dari voorhoede B.S.V., ngan satoe watervliegtuig akan terbang
pada temannja sekerdja, apa ada dianta- toean Joenoes, linksbuiten dapat mentje- dari Rome ke Australie. Barangkali pada
ranja mengambil. barang ditoko dengan tak satoe goal, jang memaksa keeper 9 Juni akan sampai ke Per:ok— 10 Juni
memakai tanda. tangannja.
B.L. mengambil bola dari dalam djaring. sampai ke Bima dan pada 11 Juni akan
poen tak mengakoe. aa 3 baeat B.S.V.
Siteman seo!
sampaj ke
ye
Tidak disang
, siopas kantc 3
.dibawa -ketengah." Voor- NEGERIBELA
«
tempat ia beke
akoe, bahwa
ia hoede Na
keras aan meneboes
|
Aneta.
ada membawa sehelai
Bon ketoko, atas kekalahannja, tetapi semoea ada sia-sia
Bakal
Gouverneur
Generaal
?
soeroehan lain.orang. Chabarnja hal ini sadja, karena toean J. Volke sampai
soedah disampaikan kepada: pihak jang tjoekoep mempertahankan benteng B.S.V.
Den Haag,6 Juni. Boeat kepentingan
berwadjib ditempat ini. Apa kepoetoesan bersama dengan Soehoed. Sampai pauze negeri, diberi verlof empat boelan lamanja
moelai
dalam boelan Juli, kepada Goubeloem kita ketahoei.
stand tetap.
Kita harap sadja, soepaja hal ini dapat
Sesoedah pauze kembali B.S.V. beker- verneur Suriname dr. Rutgers. (Dr. Rutgers
penjelidikan jang sesempoernanja. Karena dja keras akan menambahi kemenangan- banjak dibitjarakan akan mendjadi Goupegawai B.P.M. poen boleh memakai Bon- nja Begitoe djoega B.L. tak maoe ke- verneur-Generaal jang sekarang apabila
nja masing-masing. Dan mana jang ber- tinggalan mempertahankan
bentengnja. soedah berhenti, Red.)
salah soepaja mendapat hoekoeman jang Tetapi 15 menit sesoedah pauze djala di
Radio Volksuniversiteit.
Den Haag, 6 Juni. Pada tanggal 30
setimpal.
goal B.L. kembali bergojang, jang mengoeInilah satoe peringatan kepada silang- bah stand mendjadi 2--0.
Juni akan diboeka satoe Radio Volksuniganan ditoko (dikedai-kedai). Bila mePermainan moelai onsportief. Back B. versiteit Holland dengan maksoed akan
ngambil barang djangan selaloe dojan L. moelai memperlihatkan aksinja dengan memboeat soepaja radio dipergoenakan
memakai
Bon-Bon sadja dengan soe- club Onderneming. Dengkoel dan sikoe dalam segala kemadjoean anak negeri,
roehan lain orang.
moelai sama-sama toeroet ambil bagian. dengan djalan mengadakan radiocursussen.
Ketjoerangan dalam pekerdjaan oemcem.
Dan kita harap djoega, kepada kranie Permainan sangat kotor pada pemandaAmsterdam, 6 Juni. Pengadilan telah
toko terseboet poela, soepaja berhati-hati ngan. Sorak penonton memetjahkan anak
sedikit menaroeh kepertjajaan kepada si- telinga. Tiga menit sesoedah goal jang memoetoeskan perkara ketjoerangan dan
pembawa Bon.
Dengan djalan demikian kedoea keeper B.L. menoendjoekkan actie penggelapan pada Asphalt Cij. Pada doea
kita sama-sama mendjaga keroegian an- Jack Dempsy dengan memasang koeda- orang gewezen gemeente-ambtenaar ditara kedoea belah pihaknja. (Rep. S. D.) koedanja, jang hampir sadja mengenai minta 2 tahoen dihoekoem boeidan pada
Captain B.S.V. jang mana terdjadi satoe seorang setahoen. Lebih djaoeh telah didjatoehkan hoekoeman boei setahoen paRiwajat seorang njai.
straf.
da
directeur Asphalt Cij seorang Inggeris
Setelah dibawa toeannja ke
Dengan satoe tendangan jang sronok
dan
pada directeur seorang Belanda 16
Betawi, ia masoek roemah Captein B.S.V. mentjitak satoe goal lagi,
boelan.
gila di Bogor. Di Medan sia jang mendjadikan stand 3—0 oentoek
Pelaboehan minjak di Rotterdam.
djalankan rol jang menarik kemenangan
B.S.V. Pehak B.S.V. ada
Rotterdam,
6 Juni. Gemeenteraad telah
hati. Sekarang dalam inti- bermain baik, ketjoeali itoe Rechtbuiten
bersetoedjoe
mengeloearkan semillioen,
pan politie.
jang selaloe offside. Kita sangat poedji

oleh lain oran
Demikianlah baroe

.
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Baroe

ini politie telah menangkap se-

sikapnja

Refree jang betoel-betoel setjara

ia dipoelangkan ke Medan, akan tetapi
toeannja ini tidak meloeloeskan.

ambil seboeah revolver, dan menembak
arah ketoeannja itoe, dengan menoedjoei
seboeah lemari. Lemari itoe hanja empat
djari djaoehnja dari Belanda terseboet, dan

temboes dari moeka laloe kebelakang.
Pekerdjaan jang sedemikian sangat berbahaja,

akan

tetapi,

Belanda

terseboet

seorang Meester in de rechten, dan memberi
keterangan kepada politie, bahwa sinjai
soedah gila,
Sesoedah ditahan beberapa hari didalam
toetoepan sinjai " dipindahkan keroemah

“0

ngan 7—4.

Chabar Kawat.
-

INDONESIA.
Congres

ma

oentoek meloeaskan pekerdjaan memboeat
pelaboehan minjak.

pakaian orang gila.

(Aneta-Radio).

dari Inlandsche bestuursambtenaren.

jaitoe akan berkoempoel

Siang malam ingatannja tidak lain hanja perkoempoelan
mentjari djalan lari, dan demikianlah pada tavreden.
Menoeroet

dari congres, jaitoe penjerkapan jang ketiga kali sesoedahnja terdjadi' perlawanan

anak negeri terhadap peratoeran pemerintah.

Oorlogsraad

didalam roemah

dan congrescommissie

soedah ditahan, diantaranja toeroet president Joshi. Ada dibeslag soerat2, diantaranja ialah bulletin congres jang dioemoemkan meskipoen hal itoe ada dilarang.
Kaoem

Afridi

bangkit

melawan.

Peshawar, 6 Juni. Beberapa pasoekan2
besar dari kaoom Afridi soedah memasoeki
district

sakit gila di Bogor, oentoek dipelihara.
Congres dari Inlandsche BestuursambteBadjoe potong Bandoeng, dan kain batik
naren jang diatjoe-atjoekan oleh regentenjang mahal harga, ditoekar sekarang
dengan
pakaian
belang-belang jaitoe vereeniging ialah padatg. 13 dan 15 Juni

Akal penipoe di P. Brandan.
soeatoe hari, dengan pertolongan orang
Kita mendapat chabar dari orang jang ia telah melarikan diri dari roemah sakit
patoet dipertjajai, disini telah kedjadian gila itoe.
Tinggi, seorang bangsa Arab jang me- soeatoe penipoean dengan djalan menIa berangkat kembali ke Ooskust, Sengandoeng penjakit gila soedah diper- tjontoh tanda tangan dari nama orang orang jang telah memboeat berbagai?
poekoelkan ramai2 oleh beberapa orang lain. Tentoe mereka jang diam di Brankeonaran jang memberi maloe kepad
bangsanja. Kalau ia tidak dapat berlepas dan telah mengetahaci, bahwa segala familinja, pesti sadja ia tidak diakoei lag”
diri, alamat akan berbahaja, sedang politie pegawai B:P.M. boleh mengambil barang- sebagai famili, demikianlah halnja dengani
tidak ada kelihatan batang hidoengnja
barang atau belandjaan
ditoko Baroe perempoean terseboet.
jang diharap menolong.
(Kampoeng) kata orang disini. Asal sadja
Padjak djoedi gelap ia dirikan, tempat
perzinahan ia sewakan, kesoedahannja ia
Doedoeknja perkara dengan ringkas
ditangkap dan didenda.
sebagai berikoet:
DARI PERGAOELAN.
Malam terdjadi hal itoe, orang Arab
Sesoedah itoe ia pindah poela kelain
jang diperpoekoelkan itoe masoek ke- Sam
pada tahoen 1924, Volksraad tempat melakoekan pekerdjaan sebagai
roemah seorang bangsanja didjalan ter- atau
Dewan Raiat jang di Pedjambon doeloe, akan tetapi kesoedahannja. ia
seboet, dimana kebetoelan ada beberapa itoe terkenal diseloeroeh Indonesia ini kawin dengan seorang Indonesier.
orang bangsa Arab jang djadi tamoe “i- dengan
Kedjahatan jang ia lakoekan dahoeloe,
mama ,Komidi Omong”.
roemah itoe. Ketika itoe, orang Arab ini Perkataan ini keloearan tjap h.A. Salim. soedah hilang. la sekarang dianggap
beloem bangkit gilanja. Ia boeka tjerita Koesir-koesir deelman atau ebro di Be- orang baik2, teroetama karena soeaminja|
kebarat dan ketimoer, dalam .tjerita mana tawi lebih kenal diseboet .,Komidi seorang jang baik hati.
Tidak berapa lama kedoea laki isteri
ada tjampoer kata-kata jang tidak seno- Omong?” dari pada .Volksraad”.
Sekarang orang-orang didoesoen seka- soedah tjektjok poela, dan achirnja ber.noh, menjebabkan seorang dia
ang

san

tinggal

Semarang —Bandoeng.
Lebih djaoeh kita dapat kabarkan, bahSesoedah
bertengkar
beberapa
lama,
Semarang, 7 Juni. Pertandingan antara
wa comite lain soedah djoega berdiri j.
— Bandoeng, berkesoedahan debakal memadjoekan candidaat leden Ge- kesoedahannja sang njai djengkel hati, ia Semarang

—0o—
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Arab contra Arab.
Kemarin malam di Siantarweg Tebing

langganan. Tetapi

tidak selamanja menjejang moedah itge
nangkan hati kita sendiri. Sebab apa, tentoe kita tidak dapat pastikan amat, apa

pertemoean dengan pertoendjoekan wireng dihiboerkan dengan gamelan dari
atau pentjoerian jang disebabkan oleh Mangkoe Negoro.
ganasnja tk. tjopet, ia akan ikoet me15 Juni pagi pembitjaraan tentang
ngadap hakim,
sitie dan djabatan kcinocdian hari, akan
diperkatakan oleh tocan2
Landjoemin
la

tjopet

orang tk. tjopet jang terkenal nama adel dalam pertandingan ini, dan ada beAnoegerah.
Oeloeng. Perkaranja telah diperiksa dan gitoe awas sekali tentang kewadjibannja.
Den Haag, 6 Juni. R.A. Djoriringo leiSeteroesnja kita berharap pada Voetbal der dari Javaansche- tooneelgezelschap
ia sekarang didalam mendjalani hoekoeman.
Doea orang perempoean (Indonessier) Vereeniging B. Lambassa, soepaja soeka Ardjoeno, menerima anoegerah dari Belgi
memperhaiki permainannja mennoeroet ketelah tercangkoet dalam nerkara itoe
i
r
itoe. seha
jaitoe satoe eereteeken le. kl. dari Landdaan Adaa tidak a Pe
doedoek
Jang seorang Menoeroet tjeritera dari maoeannja sport.— Kita ada tahoe betoel bouw.
disana,
Gemeenteraad itoe tidak akan jang bersangkoetan dalam perkara itoe, j. pemimpin dari B.L. tentoe tidak tinggal
Temasa ke Indonesia.
sempoerna dan segala perboeatannja tidak adalah seorang perempoean jang berasal diam dengan adanja soeara kita dalam
Amsterdam, 6 Juni. Hoogleeraar dalam
akan disahkan.
dari Sumatra Timoer dan namanja N.M. courant ini.— (Corr. S.D.)
bahagian tropisch- geneeskunde prof. Sinijaa O—
Setelah bertoekar pikiran antara bebe- Perempoean ini mempoenjai riwajat sebaders, dengan diiringkan oleh dr. Lanz. beCompetitie O.S.V.B.
rapa jang hadir, laloe diambil kepoetoe- gai berikoet:
rangkat ke Indonesia oentoek studiereis
san boeat memilih candidaat leden.
Dahoeloe ia mendjadi
seorang njai,
lamanja tiga boelan.
V.O.P. — Mahkota 4—3.
Jang dicandidaatkan ialah toean-toean: dari seorang Belanda. Toean itoe seorang
Tjoekai dinaikkan.
Hari Minggoe kemarin doeloe kedoea
1. Arsjad Datoek Sinaro Kajo, wethou- Ambtenaar Gouvernement. Pada soeatoe
Den
Haag,
6 Juni. Frankriik menaikkan
der sekarang.
masa sitoean mendapat perintah akan club tsbt. diatas telah bertanding boeat sal doea lipat tjoekai masoek bagi mencompetitie
Iste
klas
dipadang
Hakka2. Noerngali, lid Gemeenteraad sekarang. dipindahkan ketanah
Djawa.
Njainja
ega.
3. Tengkoe Mr. Zoelkarnain.
haroes ikoet, oleh sebab itoe kedoea-doe- straat dengan ramai dihadiri publiek.
Permainan berachir dengan 4-3 boeat INDIA.
4. Baginda Sodjoeangon, commies Land- anja, telah tinggal di Betawi, beberapa
kemenangan V.O.P.
schapskas.
tahoen jang liwat.
Penjerkapandalam congres.
maa
9
5. Herman Sitompoel, onderwijzer NeuBetawi memang terkenal doenia pelaBombay,
6 Juni, Tiga ratoes orang poPadang Sport—M.S.V.
trale H.L.S.
tjoeran,sterdiri dari perempoean2 j. tjantik2.
litie
bersendjata
tongkat bersama
lima
Kedoea Club diatas, hari Senin kemaKelima toean-tocan ini bolehlah diha- Si Njai, setelah melihat keadaan jang
rapkan akan dapat memenoehi
kewadji- sedemikian ia chawatir, kalau-kalau ia rin soedah dipertandingkan dengan ramai poelueh orang bersendjata api jang dipimdikoendjoengi penonton. Kesoedahan main pin oleh tiga poeloeh orang ambtenaar
bannja
sebagai wakil
dari pendoedoek diloepakan oleh toeannja.
politie Eropah mengepoeng hoofdwartier
Boemipoetera seantero Gemeente Medan.
Oleh sebab itoe ia minta keras soepaja 1—1.

Hulppostkantoor Belawan.
Moelai tanggal 2 Juni 1930 Hulppost meenteraad Comite ini terdiri dari toean2:
Baginda Djoendjoengan djadi Voorzitter.
en Telegraafkantoor Belawan soedah diToejoeng Moehd. Arif, Secretaris.
djadikan bijpost dan Telegraafkantoor dari
Hadji Hasboellah, Moehd. Joenoes Nast
Hoofdkantoorpost Medan.
dan
Bangoen Nast. djadi commissarissen.
Dengan begitoe sekarang, maka BelaCandidaatnja
sebagai kita soedah kabarkan
wan mendapat hak, seroepa dengan apa
dalam
Sinar
Deli
baroe ini.
jang berlakoe bagi kantoor besar Post
Boeat
mendjelaskan
kepada pembatja,
dan Telegraafkantoor Medan.
baik kita tjantoemkan nama-namanja kemWand. Gowverneur tidak terima tamoe. bali disini, jaitoe:
1. Tengkoe Mr. Zoelkarnain.
Beberapa. hari ini Gouverneur tidak
2. Baginda Djoendjoengan.
ada dikota ini. Berhoeboeng dengan itoe
3, Abdul Hakim, commies Redacteur.
pada tanggal 13 Juni dan 17 Juni tidak
4. Waldemar Hoetasoit, commies beada terima tamoe.
lasting.
Jang djadi sebagai dienstdoende Gouver5. Raden Koesman, opzichter Semaneur, ialah Assistent Resident Deli dan
rangsche Aanneming Mij.

Serdang.

mereka itoe membawa Bonhoek (sehelai
Bon) jang suedah ditanda tangani oleh
terseboet
silangganan. Walaupoen Bon
dibawa lain orang.
Soenggoehpoen pekerdjaan itoe ada
menjenangkan dan memoedahkan bagi si-

Peshawar denganniat hendak me-

iftrang — benteng2. Orang pendoedoek
kampoeng tidak maoe toeroet kepadanja.
Ban:ak kaoem Afridi itoe j. poelang kembali
Beberapa

pasoekan tetap tinggal dengan

meroesakkan parit djalan menebangi pohon
pahon kajoe diatas djalan.2 Mereka itoe
oendoer kembali sesoedah R.A.F. moelai
menjerang mereka itoe.
Kemoedian

satoe pasoekan

militie me-

dari Kunstkring di Wel- njoesoel' mereka. Sehari-harian itoe terdjadi pertempoeran dengan kaoem Afridi
pemberitahoean2 jang sam- itoe. Pasoekan2 menanggoeng beberapa

sekoe- keroegian.
Simla, & Juni. Majoor Farley dan
rang-koerangnja ada 200 orang jang akan
Frere serta 'njonjanja soedah
toeroet ambil bagian. Diantaranja 30 re- kapitein
genten 12 zelfbestuurs dan voikshoofden dibawa lari didjalan Ouettachman oleh
pai sekarangada terima, kenjataan,

dari loear Djawa dan Madoera, jaitoe.dari orang Achakzai jang menjerang. Pasoesegenap
bahagian dari Indonesia. Lebih kan2 Afghaan mentjoba mempertahankan
djaoeh akan

berhadhir

wakil2 persoon-

lijk dari Sultan Djokja, Soenan Solo dan
Mangkoenegoro. Atjeh sendiri akan diwa-

keamanan.

.

Penjerangan kaoem
Afridi.
kili oleh toean Tengkoe Moehamad ThaBombay, 6 Juni. Penjerangan kaoem
jib dan Tengkoe Hasan dari Peureula.
Afridi terhadap Peshawar tampaknja berProgrammanja diatoer: Pada 13 Juni tambah hebat. Dari pihak Inggeris memenerima tamoe malam dengan wireng- naksir banjaknja kaoem Afridi itoe jang
dans pemberian dari Mangkoe Negoro, menjerang ada 14.000 orang, jang mana
14 Juni pagi mengatoerkan selamat da- sebahagian sadja jang bersendjata dengan
tang oleh voorzitter Congres toean Koe- senapang.
soemo Oetoyo. Pemboekaan oleh beKapal2 perang oedara Inggeris teroes meschermheer jaitoe Seripadoeka Gouver- neroes menembaki pasoekan2 Afridi serta
mereka itoe. Mereka ini meneneur Generaal.
Pembitjaraan tentang banten
kepindahan orang
awa ke buiten- rangkan apa maksoednja: jaitoe hendak megewesten oleh toean
rjo, regent Pe- noentoet balas atas kematiannja orang2
ipoen soeiah tahoe dengan nama ,,Po- tjerai, sehingga sekarang siperempoean kalongan dan Iskandar Tirto Koesoemo, Islam tatkala pasoekan menembak orang
regent Karanganjar. Malam hari pesta banjak di Peshawar.
soedah terkenal seorang ......
(Toktjerat”, artinja ,,Volksraad.

njak dengan tidak berhalangan

Kaoem Afridi itoe meroesakkan djambatan-djambatan dan memboeat penghalangan-penghalangan didjalan oentoek menahan tank danserdadoe soepaja djangan
dapat laloe. Pasoekan-pasoekan India jang
boleh. dipertjaja berkoempoel di Bara.
Sekarang orang kira kemadjoean Afridi
tidak akan dapat lagi, meskipoen pemimpin-pemimpin mereka itoe mengakoei

tan kembali sebagai

Setelah berhenti sebentar Kapal

biasa, boeat pertama

itoe berangkat

“apa-apa.

terbang

ke,Friedrichafen, dengan

kali sesoedahnja kedjadian peroesoehan. pengharapan hari Djoem'at siang akansamKeadaan perhoeboengan pelaboehan djoe-/ pai. Keadaan oedara sangat koerang baik.
ga soedah kembali sebagaimana doeloenja. Kapal terbang itoe sampai ke Cascoes, saPelajangan dari Zeppelin.
toe tempat dipantai Partugis dekat LissaMadrid, 5 Juni. ,Graf Zeppelin” telah bon dan melajang-lajang diatas pelaboesampai pada pk. 10,40 menit ke Sevilla, han dimana berlaboeh
kapal
Djerman.
Perdjalanan kapal terbang Zeppelin.
akan bertempoer dengan segala keberanian.
Madrid,
5 Juni. Hari Kemis -t-poekoel 5 te- Anak-anak kapal menjoeraki kapal terngah hari Zeppelin terbang diatas Sevilla. bang itoe. Pada ketika itoe adalah soeatoe
ROEPA?' KABAR.
Dia toeroen ditengah-tengah orang ba- jang baik.
Melawan

pemakaian

mene-

pemakajan
oendang
rima rang-rangan
tjandoe dan barang-barang jang memaboekkan, dimana sipembikin dan sipen-

Orion

penilikan

dibawah

djoeal akan ditaroeh
pemerentah negeri.

AD VERTENTIE

Telefoon

No.

Programma paling
10, 11 JUNI

Harry

dari station

Huittenbachstraat

No.

6 B
Medan.

271

SENAPANG

PERMADANI

” Moelai harga dari
f2,— sampai f4,—
Dan djoega banjak tersedia tjet
bermatjam - matjam
boeboek,
warna, boeat tjeloep kain-kain
soetera dan baldoe dan kain jang
- lain.
lain

TJERITA

TIKAR

Terbagi
Actie !

dengan hormat!

10

Keloearan :

M. Noerdin

SA

S5 6

mb DELI:BIOSCOOP
Moelai
film

bitjara

Mati No. 111
Medan
10 matjam.

Jang

.

,,FOX"

pegang

GEORGE

jang

terkenal

dengan

pakai titel:

TJIANG
No. 79

—

berdiri moelai

SENG”
Tel. 663

Medan.

1888 — 1930.

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

BRIEN

nona

HELEN

pada :

SEPATOE

hoofdrol

O'

dengan

Beli banjak boleh berdamai
Pesanlah

(orxang

” 10

ini malam !

»DALUT
Es

Harganja tjoema f1.-

Na

manis

MESKIPOEN

CHANDLER

Toean

tidak: akan

“5

HARI

PANAS

merasa ke-aoesan,

kalau moeloet toean berkoenjah sebidji

Tamboesai

Emmastraat

No. 52
Medan
dan pada jang
MENGELOEARKANNJA

Pertempoeran
ec

Pesanan dikirim rembours dan bajar sendiri

OPNEMER - TEEKENAAR | &
Siapa
ARBEIDSKANTOOR
Moskeestraat
MEDAN

No.

Telefoon

Menerima

Pekerdjaan

25
No.

1633

dan memboeat

Tanah

Kaart, serta Gam:

Roemah.

Sanggoep

orang

Menoenggoe

jang

soeka

Toko Bombay Besar

segar, dan kasi djoega banjak bantoean menghantjoerkan makananmakanan

toean

akan djadi heran melihat permainan GEORGE

menang?

7

Toean

hendak

Soldadoe

SAROENG

A

membeli

SAROENG

SAMARINDA

dapat

terima lagi:
roepa GRAMOPHOON

dan

V.

G.

TOKO

SAROENG

Passarstraat

peroet.

"

atau matroos!
O' BRIEN.

BOEGIS

jang toelen!?
JANG

IM

TOELEN.

BOORHAN

790—81

TENOENAN

MAKASSAR

Mempoetihkan

ASLI
Post Box

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

dan

menarik hati, merk jang soedah terkenal,

jaitoe:

merk ,ODEON'.
Satoe partij tempat tidoer besi boeatan
Inggeris besar ketjil, roepa-roepa harga
dan pakai |

boenga-boenga dan kerosi Rotan.
Katja. moeka besar dan bagoes-pagoes.

Datanglah mampir!!

Harga ditanggoeng Moerah dan boleh | (5

pesan dengan Onder-Rembouts.

dengan hormat ! !

keloearan, pesti menarik

gigi,

Mentjegah sakit gigi,
Mengkoeatkan isit gigi,

72.

saroeng jang

dengan

djalan - memakai

CHEWING

kesenangan toean

dari

,,Adams

»Tutti-Fruitti”

GUM
Chiclets”

of

paling baik.

Tjoraknja teratoer dengan pantas dan memaniskan pada pemandangan, m2noeroet kesoekaan didjaman sekarang: kleurnja
bermatjam roepa seperti: hitam, copy, blauw, oemoe, hidjau,
gandaria, chocolade, poetih dan lain-lain.

laboe-lagoe jang merdoe dan |l

djati

didalam

pada:

teliti dari kita poenja
seteroesnja.

Eigenaar : R. OEDOEMSINGH
Bangkattanweg No. 83
Bindjei.

Menoenggoe

seorang djadi serdadoe TENTERA DARAT
dan seorang djadi TENTERA LAOET.

. Kita minta tocan soeka oedji lebih doeloe dan periksa dengan

na

dari

Dari ,,Adams Chiclets“ of ,,Tutti Fruitti“
(Goela karet).
Selainnja
poen membikin hawa moeloet tertinggal keadaan

bersaudara,

akan

dengan "hormat,

M. ARIF

dan kleurnja.
Kerosi doedoek

orang

jang

Hanja

mentjarikan peker-

djaan bagi
bekerdja.

Tentoe

doea

.

dan mentjari:

Mengoekoer

bar-gambar

116

12

...

Kesawan

Dipertoendjoekkan

Chasiatnja

dari

Warenhuis :

5

itoe?

P. Minding

Soengei

Bermatjam

BESAR

bij Indonesier sedjati

tjap : KAPAL TERBANG

Plaat

boeat

AMBAL

Medan's

Roman !

ja

,Anggoer "Oesiat'

Baroe

KETJIL

SEMBAHJANG

djoega

Baroe”
apa

Hamzah

MODEL

bagian

Heebat !

Pa

ANGIN

MATJAM-MATJAM KLEUR

31

Made

dan

JANG

bagoes

PENDJAHAT PERMATA

hawa jang segar.

»Pendapatan

API

besar

Piel

DALAM

—

tempat
kamar-kamar
Sedia
menginap, dan teratoer pendjajang bersih serta dapat
gaan

Menoenggoe

Bioscoop

ROEPA-ROEPA

Hotel

Station
meniet

Nanti Kehabisan

tjandoe di-Turkye.

Angora, 5 Juni. Turksche-Kamer

5

DJANGAN LOEPA

2

Harga

boeat pakaian:

Saroeng Samarinda dari soetera Shanghai no. 1: & f 10.- f 15.f 20- f 27.50 dan f 35.—
Boeat didjoeal lagi:

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

1:

:

perkodi

f 180.- f 200.-

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

Saroeng

Boegis

boeat djoeal lagi: Roepanja hitam atau oemoe,

perkodi: f 65.- f 170.-

f 200.- f 250.jang

f 400.-

lekas

dan

dan
diminta

f 600.djangan

loepa

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

Langganan SETIA harga dan pembajaran boleh berdamai. Ii
#

Terdjoeal diantero | toko provisien en drankens den gan harga
6 dan 20 cents sadja.
—
“Terbikin oleh:
AMERICAN CHICLE COMPANY — NEW YORK
ae
Toko
aa - Distributers N. O. I. :
dri seni Pai
»«
dimotor
"
UW
PIT
SEN
Gek
bekas
Secretaris
Bykantooren :

Weltevrege ::3e”

aa

(Lihat

samboengan di pagina IV)

40

000000000000000

Perhatikanlah !!!
toean-toean

ini

boeat hari jang akan datang, telah kami
sediakan dalam toko kami, baik oentoek

termasjhoer teroetama
di Soematra Timoer

tjitakan, demikian djoega oentoek perabot

Ba

toelis menoelis correspondentie.

jatah

1. Pakai toetoep kaleng merah

£0.70
bertjetak f 1.45

merk

w

»Isala

EF

Toapekongstraat

Hollandia Kroon pen
€ N gros

» 0.50
n 0.03

Sa Da

(2

Ap
ta
Wavelipen
per os"
po
FABER.

per dozijn
ij

aa d0 Zyn

Penhouder:
per st.

G

42

SNN
MEDAN

—

Telefoon

Nos.

403

& 567.

|

Luitenantsweg

Sebelah

Rojal

Bioscoop.

)

i

,,

» 0.30

,,

,,

» 0.25

f 0.20,

jang

f 0.25

Ket

ekercjaan Gilanggoeng

'epat

:

lain.

Pesanan

rembours.

f 0.20

,,

dit

A

SAB

Had

dan

aan

s

sedia segala kain-kain seperti palmbeacn
: lenen - flanel
dan keper poetih. Harga bersaingan sama toko-toko

0.15

per st.

0 00000000000
mM 0 000000000000
9
9
Toko TIMBANGAN
9
Terdiri
merk HAP LIE
1
9
£
Pachtstraat No. 29 MEDAN. an
PP
f
cl MPR
0
.
9
0
9
ada
persediaan tjoek
@ aa Selaloe
Kai
pe
.
joe “2 Mena Doepa £
?
imbangan Kajoe memake piring tembaga: "10, 15 dan 25 Kito.
? Timbangan Kajoe zonder piring: 75, 100, 125, 150, 175 dan 200 Kilo.

dari

|:

lain

ali

tempat

dikirim

|

dengan

2

9
0
0

BARANG

tembaga,

dengan

batoe

timbangan berkisar:
Timbangan Medja pake piring

LIE pake

»SINAR DELI"
—
Moskeestraat 57, Medan

(oEKAn

piring

10,

15

5,

10,

25,

50

dan

15

25

dan

Kilo.

25

Kifo.

Timbangan Medja merk HAP

SOO TOW

ewe

Timbangan Besi vernikkelt pake

pleet berikoet:

Menoenggoe dengan hormat,

en f 0.35

Telo No.0.
On tb Key me

E

tembaga, batoe-batoenja com-

Handel Mij. & Elect. Drukkerij
—

hormat,

THE GLOBE WASSCHERIJ

Awas!!

Pekerdi

» 1.50
:

N

Ini toko Speciaal Kleermaker, dan sengadja baas
jang soedah biasa kerdja di toko Cornfield dan
mempoenjai kepandean jang tjoekoep.

, 0.10

Fober

F

ss 003 |
(175
, 0.20

Blouw Rood potlood

»"A.W.

54

Mace tjantik?
Maoe gaja? ,
Datanglah di Calcuttastraat No. 31 - Medan
:
EN

f 0.90

st.

» -Wander

S

seroepa dan baik.

Menoenggoe dengan

“050.
an
'3-I|
samil
.50

Copijing potlood.

Stift- Ohico

—

G

poenja

0 000000000000

ip.

Zwarte potlood

1

N

kita

f 1.

per 2 st.

per 2 ut
per dozijn
er st.

pekerdjaan

di

|

Jang poena abriek

Bond” beriket vloenja bertjetak
per blok £ f0,751.50 NN
berrol

filiaal,

42,

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

Vloeimap--alas
menoels ”—— 250
Postpapier berrol merk ,,Uilen"

Postpapier

MOP!

2. Pakai toetoep lak merah di
kepala botol.

f 0.15
£0.15
f0.50
f 1.—

Luitenantsweg

WENG SENGI

dikepala botol.

per fl. f 1.- f0.75 dan f0,40.

berikoetvloeinja per blok

di Huttenbachstraat boleh datang di

Djagalah tjap jang toelen, jaitoe:

Persediaan:
tjair

tjeloep pakaian? Kalau djaoeh datang

Ketjap Tjap Matahari

Kami poenja sijsteem sekarang:
»Sedikit oentoeng
banjak terdjoeal,"
Lijm

Toean dan njonja maoe tjoetji atau

tanggal 9 September 1923.

kami ini hari djoega.

BAROE!!

Moelai boeka 11 Juni 1930”

—

Telah mendapat poedjian (diploma) dari
PASAR MALAM MEDAN

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-lain, tentoelah tidak
melbepakan pada kami.
Toean-toean atoerlah pesanan pada

Tinta Hitam merk Stephens perfl.
ah
mefah
“
»
Ni:
Stempel
violet
..
Tempat tinta per st: f1,50 dan

GLOBE

(empat poeloeh tahoen)

hari atau

0
9
0

BAROE|

9

9

9
9
9

Orang tiada akan sangsi lagi lantas pake Balsem tjap Boelan
kaloe ferloe. sebab ini obat gosok soedah lama tersiar dimana-mana.

batoe berkisar-kisar,

dari pada besi semoea:
.
Timbangan Medja Ideaal dari
pada besi djoega pake batoe
25 Kilo.
berkisar-kisar, medjanja ketjilan:
Timbangan Besar merk Amerika Fairbank:

dan

200,

100

Kilo.

250,

300

Kilo.

Timbangan boeat Maas berikoet batoe-batoenja: 250, 500, 1000 gram.
Gantang Beras berikoet kikis kajoe dari: '"/,, 1, 2, 5 Liter.

Djoega bisa dibeli satoe-satoe bidji.
Tjanting Minjak dari: Y,, 1, 2 Deciliter.
Oekoeran Kaen-kaen, Meteran, matjem-matjem dan ada djoega jang
bisa dilipat ampat.

Boewat

i

orang jang akan mendjoewal kombali dengan membeli
banjak-hanjak bisa dapat oentoeng baik dari
potongan harga moerahan.

9 00000000000

0 SBO

9000000000 — am

Keperloean

19 &

000000001014

Boleh dipakai boeat :
Sakit

kepala,

diserang

angin

djahat,
an

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.

Tjolet

0
sedikit

SANGGOEP

Paris Beauty (menjantikkan moeka)
Syrup Sohbet Djiwa (sakit batoek, dada, napas

joe
Pan
: kala

aer

jang

obat

bersih, Peroet

djadi

Gayok, boealmengyaga

bepa Peraradaf obi

merasa sangat senang dan semoea penjakit lantas linjap.

perdjalanan

sedia Balsem
tong badjoe.

Dalam

selaloe

tjap Boelan

roemah

selaloe

dalam

misti

|

»

5

13

k

: ENG

,

»

Syphilis (penjakit perempoean, keloear nanah darah
kctor dan perasaan tidak enak).

:

Pn

loean, bocorrnengfura Kana Na
Ya

Obat Medjen (tjoekoep dimakan doca boengkoes
sadja).

niag

@1Tarapilef
ya bapela don
lam ?

Tiloem “ini Gbat gosok waktoe pilek,
hidoeng jang poempet lantas djadi longgar dan senang -sekali.
Dalam

Obat Mata (Oentoek segala matjam penjakit mata,
dengan obat disapoe dari loear).
Minjak ramboet (centoek memandjangkan ramboet dan menghitanikannja serta mendinginkan kepala.

.

Ke
Ba
ek ajang 2

gosok, lantas taroh dioedjoeng lidah dan
minoemin

sesak, batoek kering, asthma, koerang darah, demam
lama, koerang koeat kepala, sakit djantin).

Yr
2
111 (@/ -

pa
djari ini

dengan

.
Djika
toean

Oleh sebab itoe, djika toean, atau familie tocan,

atau

Nb Ga

FOO

SENG KIE

Telefoon No. 789, Postbox No.

- Dispensary

.

toean,

akan

SR.

& f 4.-

bila dihinggapi

datang

penjakit,

mengoendjoengi

Kalau tidak baik ocang dikembalikan.

17

114, Kesawan No. 61, Medan.

letter mas boeat lelaki dan letter perak boeat perempoean

S0 10051G SSS Ola

kenalan

diselakan

Hoofddepot:

"DIN

mentjari'tabib jang dapat mem

kita ada mempoenjai soesat soerat poedjian, mempoenjai
soerat-soerat boekti, beberapa banjak orang jang telah
disemboehkan dari penjakitnja jang
berbahaja, jang
berada diantara hajat dan mati.

sedia

THAI

toean

beri pertolongan bagi toeam.

kan-

Harga 1 potje f0.25

'

2
it
Hi
toean dihingg
api , oleh sematj..am penjaki
t, djangan
toenggoe penjakit itoe sampai mendjadi besar.

Segera

misti

Anggoer obat tjap Boelan dalam buffet.

" POO

. MENJEMBOEHKAN:

)

India

B.

RAM.

—

Thabib

Wilhelminastraat 115
Telefoon No. 1326.

Britishe

Medan

LOETJOE.
Keng Po

beberapa hafffberselang ada

moeatkan kabaran jang

artakan toean

Enoch A.W. bij Alg. Polie
lah beroentoeng dapat

di Bogor tetafik Loterij prijs

f 75,000 tapi dari fihaknjatoean terseboet

No. 85 Selasa 10 Juni 1930 —

12 Moeharam

Lembar

1349 Tahoen

ke I

kedoea.

Indonesia.

beloem
adalah

Mei dan

tetap "dari
pengiriman

Sambas

Semarang, 6 Juni. Marietje

15 ton dari 1000 kilo

Naik
Han

maksoed kalau perloe akan memindahkan
beberapa djabatan dari B. schalen. Pada

goro,

V.V.Z. didjandjikan, bahwa keinginan2
dari pegawai-pegawai negeri akan diberi
tahoe dan keperloean mereka akan diperhatikan.
Perhatian-perhatian jang dikemoekakan
oleh Bezaldigingskantoor akan mendjadi
toesan-kepoetoesan

jang

Sesoedahnja

R. Soeranto,

|

RUBBERSTEMPELFABRIIK, BOEKHANDEL BINDERU.- TELEFOON 1500

Gan

MAOE

malam

BERANGKAT !!

Berastagi, Kabandjahe, Atjeh, Padang dan Ll.

Nationaal.

Pasar Malam ini dilakoepemboekaan

Calcuttastraat

enam diboeka boeat publiek.
Tentang keadaan pasar malam, sebegi-

Soerat

keradjinan Boe-

mipoetera dipertoendjoekan,
jang mana
soenggoeh ada
berharga sekali boeat
dapatkan perhatian publiek.
Karena djatoeh pada hari congres decen-

ak, H.A. Rotingsuloe, Sie Tik Hoo, Soe-

tralisatie,

diro (Hardjomidjoja), Soekatjo, R. Soenarjo, R. Soetarjo, Soetono, S. Supit, Tan Han
Poo, Tan King Goan, The Bing Tjo, Watassan dan R. Wijono.
Naik
kekelas 4: Augusdin, G. Coo-

malam Nationaal itoe bakal dapat perkoendjoengan dari congressistent bangsa
Boemipoetera, jang imerasai dirinja ada
nationalisten.

orang harapkan djoega

Secretaris Consul

dari

Mesir.

Turky

memboenoeh

ketetapannja.
—O

pasar

(Oleh

Al—Fata

Correspondent

—

0O—

8

,Johan

Oldenbarnevelt"

van

telah sampai di Tandjoeng

Perioek. Pub-

oa

000000000040

AWAS!

00000000000

AWAS!

DI

Kesawan

TOKO

moerah,

roepa

moerah

segala

barang

lain lagi.

moerah.

Kita

No.

Medan
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barang-barang

ke-

baroe dapat
Meskipoen

djawaban
demikian

nampaknja dia tidak bisa berdiri lebih
lama. Belakangan dia berkata: Saja sakit.
»Poelanglah toean“ kata Consulair itoe,
nanti saja bilangkan pada Consul dan
saja katakan toean soedah poelang. Atas

kata ini Secretaris itoe mengoetja

maoe

seperti

kain-kain

|

laloekan barang-barang

kita

sekali

dia bepergian

sampai empat

hari empat

malam baroe

datang ketem-

dapatkan

kaki,

topi dan

barang-barang

bagoes

lama, sebab itoe kita betoel-betoel maoe djoeal

harga pokok.

Djangan

dari

pegawai

kantoor

gemeletar

dan

teroes

berkata:

kepala, tetapi boekan

main terkedjoetnja

ketika melihat itoe Secretaris dalam bahaja

patnja.

maoet.

koempoel-koempoel dengan sahabat-saha-

loetnja

begini
roepa? Abdullah Effendi Saleh
djawab: rasa saja panas ini akan mentijekek saja dan toelang saja rasanja akan
melentoer.

periksa waktoe
itoe djoega apa sebab
dia sampai hati memboenoeh diri. Korban
inipoen teroes dibawa
keroemah sakit
»Kasr el 'Aini“ dengan njawa jang sangat
dichawatiri. Sampai poekoel 4 sore hari

Abdullah
50 pond

lah, sedikit kesal wang diperoleh Abdullah Effendi Saleh ini soedah berangkat

tjita-tjita, kaoes

dan

boeat

seorang

masoek ketempat Consulair dengan

Toean!
disalon ada orang mati. Sekakesah. Keadaannja tidak tetap, se- rang itoe Consulair pikir tentoe dia sakit

pada orang-orang boeat menolong Abdul-

|
bom —ediikbal

datang!!

ditoko

moedian
badan

beberapa

kepada pendjaga pension itoe. Pendjaga
pension itoe maoe pindjamkan sajang padanja itoe wang tidak tjoekoep. Teroes
itoe pendjaga pension pergi pindjamkan

|

dan sobat-sobat datang

pendjoealan semoea dibawah

“Lekas

matanja
darah

hari diachir ini saja lihat dia seperti ke-

Lagi, dihari itoe djoega
Effendi Saleh mintak pindjami

-

harga

sedang

Doea kali roepanja dia melepaskan
teroes

lantas

kebelakang hingga

sedang bitjara se- djadi seperti lobang.
Polisi laloe diberi tahoekan sebab
dang dia meoesap-cesap dadanja. Seorang
diantara mereka berkata: apa sebab toean Consul minta dengan keras soepaja di-

Moelai 16 Mei sampai 16 Juni 1930
dengan

nja itoe Consulair
»tidak apa-apa”.

toen segala pekertinja. Tjoema

Hari Sabtoe,

pada Toean-toean

sadja

seakan-akan

loear nampaknja. Beroelang oelang dita-

itoe

dari doenia fana ke doenia jang baka.

Diperselakan

merah

batnja. Jang lain-lain

000000000000 00000000

bermatjam-matjam

tidak didjawabnja, melain-

berdiri

Dihari Djoema'at, doea hari sebeloem pelor kemoeloetnja. Jang pertama tidak
ini kedjadian marhoem ini kelihatan ber- mengenai dan jang kedoea tepat dimae-

N. V. H. Mij. HIAP HIN

djoeal

dia

kelihatan

hoem sipatnja ini, penetap hati, lemah
lemboet dalam pergaoelan, sopan san-

loeh

Djoeal-Moerah

maoe

Ini pertanjaan

kan

Deli.")

pada aannemer jang doeloe, jaitoe B
kundig Bureau Phang Ten Soei di Batavia.

ring

Kita

,Sinar

emoedian dia psen keloear
pe
»Betapa seorang jang bertabiat tetap hati
lagi berpeladjar sampai memboenoeh diri?“ kamar tempat manghadap Consul."
Consulair Ahmad beyk teroes kekerMeskipoen
kabar ini awal moelanja
Lebih djaoeh orang kabarkan pada kita,
selainnja pemandangan penerangan dipa- koerang dipertjajai, tetapi sedikit diam ke- djaannja, baroe sadja beberapa detik dia
lantas dengar satoe soeara jang. mengesisir dan bebakening, satoehal jang baroe moedian kabar itoe njata benarnja.
“Abdullah
Effendi Saleh“ begitoelah djoetkan. Dia sangka itoe soeara djendela
Heng Kong, Liem Wie Liang, H. Man- bagi penonton2 Pasar Gambir adalah patik, Moersito, Njo Tjang Khing, Panoet, norama dari Jerusalem jang di Amsterdam namanja Secretaris dari Consul Turkij. jang dipoekoel angin tapi loear biasa
habiskan
djiwanja dengan koeatnja. Doea detik kemoedian seorang
menarik begitoe banjak perhatian, Dia soedah
R. Sarbini, Soedibijo, Soehardo, Soemito, telah
pemandangan penangkapan revolver pada djam 10 pagi hari Ming- pendjaga itoe kantor poen masoek sambil
Soenarjo, Soepratiknjo, Soeromo, Tan Si- begitoepoen
goe 20 April j. laloe.
:
berkata pada Consulair itoe: apa kau
an Bing. Tendean dan The Tiong Seng. ikan.
Marhoem Abdullah Effendi Saleh ber- tidak dengar? Djawabnja saja dengar
tempat disatoe pensionan letaknja disatse sogara djendela dipoekoel angin.
an
Kebetoelan Consul itoe waktoe masih
lorong distraat 'Imaduddin.
Salah seorang sahabatnja jang sama berada dikamar mandi, djoega dia ada
tinggal dipensionanitoe mengatakan mar- dengar itoe soeara. Doea tiga detik ke-

wandar, Tardjo, Wasito dan
Yap Sing
Pendapatan P.T.T.
Bandoeng,
6 Juni. Pendapatan P.T.T: Liep.
Naik kekl. 5, Angko, Artodibijo, Djodalam boelan April ada f 2.832,363. DidaSoen Ie, L. Huliselan
lam boelan April 1929 pendapatan itoe harsah Jenie, Han
A.G.
Bandow,
Koempuelan
Pane, Liem
berdjoemlah f 2,856,283.
,Johan van Oldenbarnevelt."
Betawi, 6 Juni. Pagi ini pada poekoel

diri.

ru

Satoe kedjadian pada beberapa Minggoe
jang liwat soedah menggemparkan doenia
Egypte dan Turky. Sekali ini kedjadian
Kerakau bekerdja.
Pasar Malam Nationaal, jang diadakan negeri pada seorang jang 'terpeladjar seLang Eiland, 6 Juni. Peletoesan Goe- ke, Liem Khe Tjiong, — Mohamad II, di Kranggan
sedari 31 Mei sampai 9
noeng Karakatau semakin mendjadi. Da- Oemar Saleh, Ong Yan Hong, Rachmad, Juni, roepanja dapat perhatian besar dari cretaris Consul Turky. Moelai pemerintah
sampai golongan ra'jat, hal ini djadi boeah
lam semenit terdjadi 60 kali peletoesan. J. Saffrie, Roro Soepartinah (pram) Siauw segala filiak.
toetoer.
Kemaren pagi pada poekoel tengah se- Tiauw Tjan Beng, K.Staa, Tan Ie Tiok,
Atoeran-atoeran s'and dan bangoennja
Pers-pers baroe ini sama beritakan kepoeloeh Anak Karakatau moentjoel kem- Tan Gwat Tik, A. Tan dan Tio Biauw pasar malam mempoenjai sifat nationaal.
djadian
rni. Masing-masing menoetoerkan
bali keatas moeka air laoet.
—O—
Sing.
sedihnja
kedjadian diatas diri itoe SecreLang Eiland, 6 Juni. Peletoesan GoenoengPasar Gambir.
Naik
ke
kl.
4:
Amir
Hoesin,
A.G.F.
Antaris
Consul
Turky terseboet. Awal moeKarakatau semakin mendjadi-djadi. Dalam
lanja siaran pers itoe tidak begitoe diper24 djam terdjadi 16.000. peletoesan. Pele- du, Ismail, Julius, R. Marjo, R. Oetarjo,
Prabowo, Sadjimin, Siti Kamsijah (pram), lel
goesan jang setinggi-tingginja, 250 M.
31
Soembadji, Soeprapto,
V. Soetjipto, Soe- “Pekerdjaani 1toe Arterah ee boed
Na

beloem diambil

12 — Medan.

AUTOVERHUURDERIJ MACHMOEL
p.p. H. HASJIM.

penoeh

djoega dengan advertentie, tontonan Boe-

Goeroja, Gouw Yauw Liem, W. Hatuga-

No.

siang dan malam tidak ada halangan boeat bitjara. AUTO kita
semoeanja baroe dan CHAUFFEUR memakai SIJSTEEM hati-hati.
Menoenggoe dengan hormat,

toe djaoeh dinjatakan oleh P. Soer. boleh
dikata moesta'id semoeanja dengan stand-

Djoega barang-barang

dengan

1324

telefoon

officieel di-

jang

bitjara

sadja

Mintak

voorzitter bestuur

mipoetera, kunstentoonstelling dan lainlain
akan dipertoendjoekkan
didalam
pasar malam nationaal itoe.

R. Soe-

TIMOER - MEDAN

| PRUKKERU PERTJA

Zainoelmoechtar.

stand, jang diatoer rapi.
Menoeroet programma,

lung, Ide Bagoes Rai, Jahjo Poernomo,
P. Kasmolo, Kwee Bie Boen, M.T. Pasi-

sesoenggoehnja

PEKERDJAAN TJEPAT DAN RAPI, HARGA MELAWAN
MESIN BAROE DAN PERKAKAS BAROE BOLEH TJOBA
DAN SELAMANA SEDIA BERMATIJAM 3 KERTAS DAN
PERABOT-PERABOT KEPERLOEAN BOEAT KANTOR

P. lakoekan, teroes pintoe pasar malam djam

Ing, Jauw Soei Han, Lie ik

Soeparto,

Bing

Kwik Tjie Tiok, Sabirin,

kan oleh dr. Soetomo,
pasar malam itoe.

sari, Djokowidjojo, J. A. Gerungan (prem.),

Kepoe:

hari.

kemoedian

pemandangan

Pemboekaan

ratiman, Soerodjo, R. Soetidjo, Soetopo,
The Pek Siong dan The Sek Lee.
Naik ke kelas 3: Adang, Chasan Boe-

bestuur dari

kepada

M.

Ang

ke klas 7: Djokosalamoen,

Pasar

Tjhiang, Liem Gian Tjiang, P.J. Mangindaan, Marsaid, Ph. Napitoepoeloe, Mah.
Nawie, R. Poerwadi, M. Ratumbuisang,
Sadikin, Samidjo, Sie Swie Bong, Soemarno,
Soepa'at, Soeparman Soemona-

V. V.Z.
Bandoeng, 6 Juni. Kemarin bestuur dari
V.V.Z. mengadakan pembitjaraan dengan
kepala dari Bezoldigingskantoor tentang
itoe

Gwan

seperti

—-O—

Dalimonthe, Djafar Siregar, G.D. Dungus,

—t O—

Andreas,

Souw Hoey Tjing dan

—0—

onderneming
poenja 3093 dari Belawan
4411 dan 80, latex 899.—

mirip

B. Lammeris van Bueren, Moetiono, Ong
Kiem Hok, M. Hoernomo, M. Soehadi,
Soeharto, Soerono,. Pe
M. Soetojo,

van Oordt

Sekolah N.I.A.S.
kekelas 2: Abdul Soekoer,

Doellah,

Naik

hoeboeng dengan perkaranja jang beloem
ada kepoetoesannja.
"

2485. Dari Palembang 31 dan 1462 dari
Djambi anak negeri poenja tidak adadan

hampir

Sing Bie, Soenadi, R. Isinangoen, Kariadi,

soedah ditangkap,
dan hari ini dengan
diiringkan politie dibawa ke Betawi, ber-

onderneming poenja, dan 437 ton dari
idem anak negeri poenja. Dari Pontianak
109 dari 2164, dari Bandjarmasin 58 dan

pembitjaraan2

Hien,

ji

Kantoor
Statistiek,
getah selama boelan

nommernja

Soedarsono, R. Soedikdo, Thie Koen Hong,
Tjoa Lie Hia dan Tjoa Sin Ho.

gens jang berada dipelaboehan Semarang.
Maritje van Oordt.

hanja

Naik ke klas 6:

"Inlandsche-vakcentrale.
Djokjakarta 6 Juni. Hari Sabtoe Inlandsche Vakcentrale bermasjawarat, atas kapal itoe mendatangkan keheranan jang
| pimpinan toean Soeroso, berhoeboeng de- sangat.
ngan
perhematan jang dimaksoed oleh
Wakil2 dari pers memboeat pembitjarapamerentah.—
an2
radio telefoon dengan kapal HuijPengiriman getah.
Betawi, 6 Juni. Menoeroet tjatetan jang

Po dapat keterangam jang bertentaToean terseboet
betoel ada memlembar lot dari Njonja Tjoa Tjoen
Tjitjoeroek,
oetoe dengan
Haroen, tapi tidak beroentoeng,

nommer jang kena itoe. Betoel itoe toean
soedah keloearkan perkataan, jang apabila ia beroentoeng dapat' tarik prijs besar, ia akan bersekolah ke Bestuurs School,
boekan sekolah detectief kenegeri Belanda.

liek jang menontonsangat ramai. Maat
schappij , Nederland” menjediakan maka”
nan2 pagi oentoek kaoem pers dari Beta”
wi dan Bandoeng, sesoedahnja memboea”
pemandangan berkeliling dalam kapal, di-t
mana kebagoesan bentoek dan perboeatan2

—0—

Keng
ngan.
beli 2
Goan
toean

kasi liwat ini tempo jang berharga.

sehari

beloem

kedjadian

itoe Abdullah Fffendi Saleh poen
jang djiwanja dengan
kan sepatah kata.

tiada

Orang jang mengorbankan

dirinja

saja

telah mati.

tahoe bahwa perboeatan saja
diharoeskan, tetapi saja mesti

Pagi sekali hari
dian itoe, Abdullah
disatoe kedai kopi
mah Consul Turky.

se-

beloemnja melakoekan perboeatannja ada
meninggalkan satoe soerat wasiat pada
Consul itoe dengan bahasa Turky hoeroef latijn. Indonesianja adalah sebagai ini:
Toean Consul jang amat moelia!
Saja tjelaka sekali, karena saja toelis
ini soerat jang tidak sampai pada toean,

in dia tidak poelang ke tempatnja, poen
malamnja dia entah dimana orang tidak melainkan
tahoe.

mela-

mengoetjap-

Saja poen
ini tidak

memperAhad atau hari kedjaEffendi Saleh doedoek boeatnja. Saja, demi Allah, pertjaja bahjang dekat dari roe- wa perboeatan saja ini akan diampoenkan.
Saja tidak menjalahkan
siapa poen,
Sebagai ma'loem roemah Consul Turkg ditingkat jang keti- tetapi saja soeka pada sekalian orang, le-

ga dari satoe gedoeng besar
Sulaiman Basja.
Setelah dia minoem kopi, dia

dimedan

bih-lebih pada toean jang soedah menolong saja dalam penghidoepan.

Bila toean-tocan hendak meinberi hormat jang pengabisan sekali pada bangkai
saja jang tjelaka ini, tidak lain harapan
sul memboeka pintoe kantornja.
saja
bahwa toean-toean oesoeng saja diLagi itoe djoega Consulair dari kantor
menoelis

soeart

sampai

kelihatan

waktoenja

Con-

Consul datang kepekerdjaannja. Dia heran

melihat

topi

atas

djenazah jang indah dan

kebesaran,

Secretaris sebagai seorang Turky. jang tjintai tanah
airnja. Dan bahwa toean tjantoemkan pada
begitoe pagi. Sedang seringdan

tongkatnja

tersangkoet
nja beloem
pernah begitoe lekas itoe
Secretaris datang. Baroe sadja dia masoek

kapan

saja bendera.”

Turky

jang ketjil

seperti jang tertjantoem ' dimotor toean.

Secretaris itoe poen masoek poela dengan Sedemikianlah wasiat bekas Secretaris
5
moeka loear biasa. Teroes terang Consu- Concut itoe.
(Lihat samboengan di pagina IV)
lair ini bertanja: apa hal tocan Abdallah!

soedah

Tjoelik di Onderneming.

ditangkap

poela oleh polisi No.

112 oeroesan pasang lampoe. Tetapi jg, Soepaja madjoe tidak pertjoema.
membikin heran, sesoedahnja itoe kedjaSeikat sirih soesoennja lima
ngin, Red: P.S. soedah sengadja pergi dian laloe poela dimoekanja mobil No.
K.M.
Ambil
sesoesoen tinggallah empat
ke Pasar Alam - Palembang 280
4919 jang beloem
pasang
lampoenja.
Soepaja madjoe tidak pertjoema
djaoehnja dari tempat Red itoe tinggal dan Disini barangkali dia tidak melihat.
tingginja tempat itoe dari moeka laoet
Pimpinlah sampai kepadang maarifat.
(Pertj. S.)
705 Meter.

Disalah

soecatoe

Onderneming dikaki

oenoeng Dempo soedah didirikan seboeah
Pabriek thee jang besar, djika tidak salah

Seikat sirih soesoennja empat
Ambil sesoesoen tinggallah tiga
Pimpinlah sampai kepadang maarifat
Datar, Soepaja beroleh sjafaat sjoerga.

—O—

Menjembelih anaknja.
Wahid alias Pakih, begitoelah namanja

pendoedoek di Poear
'tengah
isterinja
bernama Djadjek. Sebes.ch. itoe fabriek thee ini termasoek salah
soeatoe fabriek thee jang terbesar jang |gitoe lama mereka hidoep sebagaisoeamisoedah didirikan orang di Indonesia ini. listeri setjara roekoen dan damai sadja,

kabar

jang diberi tahoekan kepada Red. 'seorang

Ketika membawa materiaal dari
satoe kapal speciaal (artinja tidak
moeatan lain) soedah disewa
membawa barang-barang itoe ke

Europa
dengan
oentoek
Palem-

'sehingga mereka soedah mendapatkan
doea orang anak jang masih dibawah

oemoer, tetapi sebagaimana
diketahoei
oetak Wahid ada koerang beres.

Seikat sirih soesoennja tiga,
Ambil sesoesoen tinggallah doea,
Soepaja beroleh sjafaat sjoerga

Ichlaskan sampai kepada fatwa.

dan soedah

Menoeroet

akan moelai

bekerdja.

kepertjajaan

tachjoel

dari

Begitoelah

iboenja kesoecatoe sawah boeat mengambil padi, sementara anaknja jang lain

pendoedoek bangsa kita jang masih koe- tinggal diroemah pada bapanja.
Kira-kira djam 1 liwat roepanja sianak
rang pengetahoean, satoe pekerdjaan jang
besar-besar seperti ini haroes memakan ingin mandi, teroes dibawa oleh bapanja
korban beberapa boeah kepala dari orang- pada soeatoe tempat mandi jang sedikit

Seikat sirih tinggal sesoesoen,
Ambil sesoesoen mendjadi habis,
Ibarat obat penawar ratjoen,

Penjakit semboeh hilanglah tangis.

akan dita- djaoeh dari roemahnja dan disinilah piki- Soesah soenggoeh memakan sirih,
nam dibawah atau didekat tempat fabriek rannja iboe bapa (Wahid) djadi bertoekar. Sirih ada di Batoe Bara,
Dengan sebilah pisau ia teroes potong Wahai, intan, moeda terpilih,
itoe.
Poen pada pendirian djerambah spoor leher anaknja sampai mati, sesoedah itoe Tjarikan kami geliga naga.
soedah lazim kabar perloe kepala anak- baroe ia mandikan mait itoe dengan seT.A.
orang,

anak.

ini

dan

kepala

itoe

Didoesoen - doesoen

banjak

dibitjarakan

baroe - baroe

bahasa seboeah

automobiel
merah
sedang berkeliaran
kesana kemari, kata orang doesoen itoe

bersih-bersihnja.
Anak itoe dengan leher hampir poetoes teroes dibawa poelang, segala orang
jang melihat didjalanan djadi heran dan

Wakil Dickstein, seorang “ Democaat
dari
New York dan seorang lid dari Imketakoetan, barang siapa jang berani
perloe tjari kepala . orang.
migration
Commitee
ada menjindirkan
Di Onderneming tempat fabriek thee ini menanjakan kenapa ia soedah bikin itoe
bahwa
ini
jang
pertama
kali ia
pernah
bermatjam-matjam tjerita dari koeli con- pekerdjaan, orang itoe mendapat makidengar soeatoe rentjana wet jang
metract, katanja seorang kemarin malam ber- makian dari padanja.

djoempa dengan tjoelik,

|

pakaiannja serba

poetih dan ia mendekati orang-orang pe-'

““-fempoean. Tidak heran kabar jang begini

jang mem-

“lekas tersiar, dan koeli-koeli

poenjai isteri perempoean contract itoe
mendjadi tjemboeroe dan ketika waktoe

Pendoedoek disini memang soedah tahoe djoega bahasa ia tidak. mempoenjai
oetakberesteroes hal ini diberi tahoekaffl
pada Kepala Negeri ditempat itoe sementara ia poenja isteri darisawah soedah
poelang
poela, roepanja mendengar tangisnja sang isteri, matanja Wahid djadi

kerdja selaloe mengintai dari djaoeh kalaukalau tjoelik soedah datang.
gelap,

teroes memotong lehernja sendiri
Pekerdjaan itoe diketahoei oleh assistent dengan satoe pisau, tapi pekerdjaan nekat
dari kebon itoedan teroes keloear perintah ini lekas dapat diketahoei, sehingga Waterhindar dari bahajamaoet. Ketika
bahasa tidak boleh mendekati tempat pe- hid

rempoean waktoe kerdja.
pemeriksaan didjalankan ternjata Wahid
Dengan terpaksa ditoeroeti si contrac- mendapat djoega soeatoe loeka.
Hari itoe djoega dengan perantaraan
tanten perintah si assistent: walaupoen hati
didalam djengkel!, dan was-was, dan sekali- pembesar negeridi Soeliki, Wahid teroes
sekali diintipnja djoega dari djaoeh.

dikirim

ke Nagarihospitaal di Pajakoem-

ngoesir

orang dibawah

perlindoengan

djika poela maggendiri

soedah - dapat

bendera Amerika Sarikat. Ia tambakhan

diperdahekakan
baroelah pendoedoeknja
bisa dioesir keloear dari daerah Amerika
tetapiia tidak setoedjoe dengan tjaranja
beroeroesan

dengan

soeal ini.

Charles S. Mc Clatchy, orang soerat
kabar jang terkenal di Californie, jang
kedoea menoendjang Welch. Ia" djoega
moefakat

dengan

pengoesiran,

dengan

membilang,
djangan dibiarkan sadja
immigranten Filipino dan Mexicaan akan
berkesoedahan seperti keadaan di Hawaii,
jang ia loekiskan sebagai soeatoe keadaan jang ,,terlampau".

Orang

soerat

kabar itoe lebih djaoeh

Kebenaran waktoe diintip oleh seorang boeh boeat dirawat, tetapi gila Wahid disibertambah, sebaborangj. be- membilang bahwa Hawaii tidak memkelihatan padanja, bahasa benar sadjase- nimangkin
poenjai arti lagi bagi orang koelit poetih
orang jang berpakaian poetih ada mende- radadisana iamaoe tindjoe sadja.
dan ia oendjoek bahaja dengan membikin
kati

tempat

perempoean

itoe bekerdja.

Sikoeli memberi tahoekan kepada temanmendekati
soedah
,TJOELIK”"
nja
dan mengadjak temannja boeat

melabrak

Loear- Negeri.

TJOELIK itoe, tetapi didjandjikan djangan
memakai

makai

potongan

kajoe.

Tjoelik pangsan

dan ketika diperhatikan seorang Assistent jang soedah dipoekoeli

itoe.

Semoea koeli pergi ke Pagar Alam mengadoekan halnja kepada wakil pemerintah disana, dan perkara itoe sekarang soedah dioesoet oleh wakil pemerintah disana.
Si assistent dibawa keroemab sakit, dan
kabar mengatakan toelang petjahan otak,
soedah masoek kedalam otak dan dikira
soesah baik.
Satoe dongengan.
Soeatoe tjerita lagi ketika seorang Ar-

beidscontroleur bangsa Indonesia datang

mengoendjoengi Onderneming itoe sesoe-

dah hal ini terdjadi hampir poelakena ke-

rojok oleh koeli-koeli kebon itoe.
Seorang koeli mengatakan ,tjoelik«

itoe berstelan poetih, dan memakai

ikat

Californie
tempat
menetesnja
bangsa
Asiatics jang dengan begitoe nanti me-

ngantjam keamanan negeri.
Rentjana Welch jang akan
kan bangsa

sendjata apa sadja, tetapi sebo-

leh-bolehnja hendaklah ditangkap.
Semoea koeli jang ada disitoe semoea
accoord dan mendekati si TJOELIK. Dihantam babak beloer, dan karena tidak
dapat ditahan ada djoega koeli jang me-

Lekas

Rentjana wet akan mengoesir bangsa
Filipino.
|
Soal

Amerika

boeat

Timoer Djaoeh jg.
ketiga.
Soeatoe permintaan jang Congress mesti mengoesir bangsa jang hampir tidak
seroepa manoesia
jang membikin raajat

Amerika djadi tidak mendapat pekerdjaan
ada dimadjoekan

pada

10 April oleh wa-

kil Richard J. Welch dari Californie, didalam pembelaan tentang iapoenja rentjana wet mengoesir dalam persidangan

pemboekaan dari House
Immigration
Committee.
Wakil itoe membilang, keadaan jang
menjedihkan dari penganggoeran ada tersebab dari banjaknja bangsa Filipino jang
berdiam di Californie, pada siapa orang
koelit poetih tidak bisa bersaing dengan
rendahnja gadji jang orang Filipino soeka terima boeat bekerdja.
Lain dari kebanjakan pemoeka-pemoeka toekang oesir, jang ada lebih setoedjoe

menempat-

Filipino atas dasar samarata

sebagai bangsa Japan dan Tionghoa, dan
iapoenja didjalankan nanti memberhentikan seantero immigratie kaoem boeroeh
Filipino. (Straits Times,)

aan

Mendjoeal

darah.

Dari Nagoya ada dikabarkan, Dr. Shiichi Kirihara, professor dari Japan Surgical Society, sedang mentjari banjak
orang jang koeat boeat dibeli darahnja
goena dimasoekkan dilain orang poenja

|

Telegram zdres Sumatraphoon.

Di kita poenja Toko, bisa beli dengan Huurkoop (ansoer)
merk jang terkenal dalam pergaoelan
“"GRAMOPHOON
doenia dagang, ia itoe, merk ODE ON, dari harga jang
semoerah

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

noeroet sekehendak Toean-toean, Modelnja kita tanggoeng me-

njenangkan bagi perhiasan roemah tangga.
sekarang

di

dan pakaiannja precies seperti dikatakan

gimana

itoe bisa dioesir

dari dae-

biasa,

Tariknja

Menoenggoe

(diatas kali jang telah ditimbosai posir)

lekas

Lot

lot terdjoeal

dengan

hormat.

Sumatra Gramophoon Coy. Tel. 1452 Medan.
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TOKO OBAT & AGENT MECCA GANGERS
S, M NAWAWI ALMANDILI
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PADANG

BOELANWEG,

Dari
Dahoeloe:

kalau

MEDAN-DELI

dia,

dan

poelang

memandang

dengan

dari melantjong,

isterinja menghampiri

tadjam

pada

tingkah

lakoenja. Bila ia bertjakap isterinja mendekatkan hidoengnja kemoeloet soeaminja itoe, sambil mentjioem
baoe apa jang keloear dari moeloet soeaminja itoe.
Kalau
moeloet
sang soeami ada berbaoe alcohol,
soeaminja itoe moertad.
Sekarang: kalau sifoelan poelang

dari berdjalan-djalan,

soeaminja

minoeman

sesampainja diroemah datanglah sang isteri mengham.
piri dia, dan memandang dengan tadjam adakah tidak
itoe, membawa

mah sebotol anggoer.
anggoer, akan tetapi

oentoek

Anggoer
apa jang

seisi

..

.

,

karena tjoema itoelah anggoer jang bersih, ertinja tiada
bertjampoer alcohol. Karena ,Anggoer Soebija” amat
banjak chasiatnja bagi seroemah tangga, baik laki-laki
c
baik
b agi perampoean. Karena anggoer ini kemoestadjabannja soedah disaksikan oleh beberapa orang
toca-toea jang soedah oezoer badannja.

Harga per botol

f 1.-

00000 000000000000000000000006

kaoes

Batjalah ! &
merk CHAMPION

dan MATCH-

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

dan

kniedekker

jang kita sediakan

toean - toean.

Toengganglah

Motorfiets

NEW
HUDSON
LESS jang toean
kebagoesannja.

Djoega

merk

dan MATCHsoedah ketahoei
:

kereta angin merk MAG-

NEET, tentoe tidak merasa tjape
apabila tocan pakai, ringan, ladjoe dan potongan bagoes jang terdapat keadaamnja.
GRAMAPHOON, Edison, Bell, kita ada sedia, Roep
- roepa
a
timbangan

dan

takaran serta oekoeran.

Persediaan

besar

dari

segala motor dan pendjoeal arlodji merk Roskoph jang toelen.

Tjarilah
4
£
&

roe-

boekan sebarang
dimaoeinja ialah

Anggoer-Soebija tjap 'akar

oentoek

5

-.

alamatlah roesoeh roemah tangga, alamatlah sang isteri
mendjerit-djerit menjoempah-njoempah, dan mengatakan

Pakailah

T

(O.K.S)

'pergaoelan,
sifoelan

sesampainja diroemah, datanglah

LESS

SJ

91

6 0 GEN
00000

Tendanglah VOETBAL

poenja sekalian keperloean dengan pe-|Ig
peranta'an
station
radio. Berhoeboeng | &

djoealan darah, (P.S,)

sebegitoe

roemah,

djoemlah

koeli tadi, semoea koeli mendekati, dan rah terseboet. Lebih djaoeh ia loekiskan
maoe hantam itoe Cpntroleur, oentoeng soeal Philippine sebagai soeal bahaja dengan ini ia akan meminta 2000 dokter
djoega itoe Controleur lantas menerang- koening jang moesti dihadapkan oleh ditempat-tempat sekitarnja akan menje- |
rahkan padanja orang-orang sakit koerang
kan dengan sedjelasnja siapa ia sebenar- raiat
Californie dan ia minta perhatian darah goena iapoenja experimeent,
nja, dan kerdjanja kesana semata-mata dari tindakan Congres didalam oendangakan mengoeroeskan hal-hal jang terdjadi. oendang mengoesir orang-orang Tionghoa pertjoba'an.
Harga darah itoe jang didjoeal ada 10
(Per. S.)
dan Japan.
Yen bocat saban 100 gram, dan banjak,
—O—
Menoeroet wakil Welch, hampir ada nja darah bisa diambil dari seorang saToean H. Md. Joesoefsebagai soepir. Se- 60.000 orang Filipino di Californie, antara ban boelan kira-kira 500 grammes. Pe- laloe,,kenalan" notes politie agent.
mana tjoema doea percent, orang perem- ngeloearan ini tidak akan membikin tjeTanggal 26 Mei poekoel 11.30 mobil poean. Doza poeloeh tahoen berselang, lak
orang itoe sama sekali. Dengan djaNo.
3613 jang distuur oleh toean H. boleh dibilang tidak terdapat barang se- lan begini, koeli-koeli jang menganggoer
Moh. Joesoef berhenti #- 5 menit di se- orang bangsa ini di Amerika Sarikat, dan berbadan koeat akan bisa menerima |
belah Ilir kantoor Factory (Palembang) sementara kira-kira- 10 tahoen berselang saban boelan 50 yen boeat iapoenja pen- |

tjoema terdapat sedjoemlah 5.500,

ada djoeal Lotery

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

dipekerdjakan tenaga orang Mexicaan dari
doea bangsa

kita poenja “Toko

Oewang besar namanja, BATAVIASCHE KINDERZIEKENHUIS, besarnja F 2000.000 Perys-perys diatoer seba-

penganggoeran sangat banjak.
Kabarnja Dr. Kirihara dan assistentnja
itoe Arbeidscontro- Filipino, wakil Welch bilang pada comite
leur datang mengoendjoengi keboen itoe jang raiat Californie lebih soeka djika akan memasoekkan dalam advertentie ia-

kepala.
Kebenaran ketika

COMPANY

Kaocem sport !

diboeka diboelan April lain tahoen.
Boeat bisa tjari orang jang betoel bisa
mengasi darahnja, Dr, Kirihara soedah
mintak pada Central Employment Agency
di Nogoyo boeat menolong Chef dari
ageny ini ada bersedia boeat menoeloeng
pebila

GRAMOPHOON

Oudemarktstr, 2 Medan.

000000000000000

patan fatsal pemindahan darah kelain badan iapoenja sekalian sifat jang perloe
diketahoei dalam persidangan jang akan

diwaktoe

SUMATRA

90 6 6 6 GEN

boeat menjerahkan iapoenja penda-

teroetama

perhoeboengan

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

badanj. kekoerangan darah. Dr. Kirihara
soedah
ditetapkan oleh perkoempoelan

itoe

bikin

Tanja keterangan pada

' Moelai

Seikat sirih soesoennja doea,
pada hari Rebo jang liwat Ambil sesoesoen tinggal sesoesoen.
bang dan harganja itoe fabriek kabarnja
dengan semoefakat soeaminja isteri se- Ichlaskan sampai kepada fatwa,
f 1.000.000.
Fabriek soedah hampir klaar didirikan, orang diantara anaknja pergi dengan Ibarat obat penawar ratjoen.

selam atas pesenannja Turkie.

KLLA....——ohkl Ekoebbenyan—

Sedikit djangan sjak dan waham

Baroe ini oentoek mentjahari hawa di-

beberapa kapal-kapal
tidak loepa djoega diBegitodlah dikabarkan
lagi dibikin doea kapal

000
000 smmB

—O9—

tindakan memesan
pendjagaan hingga
pesan kapal silam.
sekarang di Geneve

066 0 smmlw

jang kepingin beladjar bahasa Inggeris.
Obetoenfa terkabar toean P.D. Siregar
dari Padang Sidempoean.

gaan dipantai maka Kemaliten- mengambil

3

orang-orang

loearan oeang dan menjoeroeh koebrahkan Kabinet itoe, maka Hoofdredacteur
sk. ,,Yarin“ soedah ditangkap.
:
Berhoeboeng dengan keperloean pendja-

00600040000 004060000000000000000

mengadjari

Turkie tidak berlakoe adil dalam penge-

aa

boeat

Berhoeboeng dengan toelisan jang me-

njatakan tidak
jaja atas Premier Ismed Pasha dan menoedoeh Minister Raad

perkakas

kita poenja adres :

HAN SENG & Co.

Oudemarktstraat 53,

ln

ng Dp di Sibolga akan diboeka satoe
sekolah

Turkiz.

aa

bahasa Ing-

geris.

—9O—

4

rimBey
Abid : semoea dengan perantara'annja Minister Henderson dikenalkan
pada Radja.
Mustafa Nahas Pasha- berbitjara dengan
Radja dalam bahasa Fransch,
Mukrim
Bey Abid melandjoetkan dalam bahasa
Inggeris.
Setelah dibitjarakan sedikit waktoe tentang keadaan dalam negerinja, achirnja
dibitjarakan soeal Sudan jang mendjadi
sebab hingga terdjadinja
pembitjaraan
boeroek jang sampai sekarang
beloem
bisa diteeken oleh verdrag baroe
itoe,
maka radja itoe menjatakan harapannja

0666 can

Sekolah

Pemimpin. itoe fbarat soeloeh

dari Mustafa Nahas Pasha, Wasif Khalid
Pasha, Udhman Pasha Mukritm dan Moek-

000000000000010000000

san dari Inl. B.B. di Bataklanden.

merasa besalah, djadi dia memberi

keterangan sedikit. Polisi ini tidak maoe Njawa dan badan baik serahkan.
perdoeli dan dia berkata: ,,koewe kominis". Beloem habis ini perkataan dioeSeikat sirih soesoen sembilan
tjapkan datang poela polisi No. 173 teroes
Ambil sesoesoen tinggal delapan
berkata: ,,Ja, betoel! memang dia komiNjawa dan badan baik serahkan
nis", Roepanja ini 2 polisi menganggap,
Bawalah kami-madjoe kedepan.
kalaw orang hendak membela kebenaranSeikat sirih soesoen delapan
nja, teroes dia tiap ,,kominis",
Oleh karena H. Mohd. Joesoef tidak Ambil sesoesoen tinggal toedjoeh
senang atas ini toedoehan,
lantas dia Bawalah kami madjoe kedepan
adoekan pada toean Westerveld di Pos Pimpinlah dengan bersoenggoeh-soenggoeh
Polisi 15 Ilir. Ini tocan membenarkan itoe
Seikat sirih soesoennja toedjoeh
oetjapan dan berkata: Boleh lawan sadja
Ambil sesoesoen tinggallah enam
nanti dimoeka Magistraat kapan ini perPimpinlah dengan bersoenggoeh2
kara diboeka.
Sedikit djangan sjak dan waham.
Didalam 2 boelan ini roepanja pihak
polisi rendahan mmentjari-tjari kesalahan
terhadap pada itoe mobil No. 3613. Be- Seikat sirih soesoennja enam
gitoelah pada 22 Mei poekoel 6 sore Ambil sesoesoen tinggal lima

20

Telefoon

lulaslalalnlelaslatula

tidak

Tapanoeli.
Corr. S.D. toelis.
Demang Balige keBetawi.
Demang Balige toean Baginda Hamonangan soedah berangkat ke Betawi boeat
menghadiri Regenten Congres jang akan
dilakoekan boelan ini disana.
Toean Hamonangan ada sebagai oetoe-

Egypte.

epaja verdrag itoe bisa diteeken dengan
Radja George (Inggeris) telah menerima lekas ,dan melandjoetkan pembitjaraan
audentie Delegatie dari Egypte
terdiri lagi didalam gedong ,,Windsor“,

755 Medan.

aa

dari sitoe. Tiba-tiba datang polisi No. 212 Seikat sirih. soesoen sepoeloeh,
menangkap mobil ini tetapi oleh sebab Ambil sesoesoen tinggal sembilan

:

000000000000

Sumatra.

PEMIMPIN SE-INDONESIA.

Oo 00 maw
0000

oentoek pergi sebentar berdjoempa sawa
beheerder auto-garage jang tidak djaoeh

0— cumSR

RESTAURANT MOHAMMADAN HOTEL
No. 40

enerar:.
Ran

Moskeestraat

c..

00009 Pata

MEDAN.

Toko Katja Mata

tapw
Telk 1

Os

eisweg 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.
/Djoega selamanja kita ada persediaan
ka
laoet, roepa-roepa
oekoeran.
kajoe, bamboe Siam, atap Nipah
dan lain-lain.

dapat angin

baroe. Minoeman

saban waktoe dapat jang masih

dari

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

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

terang

(Pasar

26

MR

Sedia tempat menginap, ditanggoeng
pendjagaan dengan rapi dan djoega djadi
agent Auto boeft pesisir dan barangbarang pergi ke Tapanoeli, Fort de
Kock, Menindjau en Padang.
Menoenggoe dengan hormat.
118

4

TOEKANG

TEMBAGA

sedia

2

soeka

dengan
ongkost,

tolong

tiada

pereksa

memoengoet

Menoenggoe kedatangan toeantoean dengam hermat,

KIE HOEI SENG & Co,
Toko

Katja

Mata

kang Gigi.

Luitenantsweg

“ GE
GD

400000

dan

Toe-

24. Tel. No. 1297

MEDAN

00 Jawa

an

san

Baroe)

4 Ga

seperti

kala.
Siapa-siapa toean-toean jang
penglihatannja koerang terang, »

Xi

mengadap Padjak djoealan
kentang Medan.

0 cam

mentah

Soesoe

Makan
KARBAU.

No.

Foetjanstraat

baik. Makanan

katjanja sehingga peng-

lihatan

BUROPA

Dari met”

sampai

mode

Timoer

pada: TOKO HADJI ISMAIL Oudemarkstraat" 2 Medan
Ada sedia mendjoeal Petji tempahan, teroetama potongan Thamrin dan Soekarno,

soekai zaman

orang

jang

sekarang,

Djoega lain-lain potongan, badjoe anak-anak, topi anak-

anak. 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.
Harga moerah, barang

Menoenggoe

GohKimsCo.

ISMAIL

dengan

paling baroe.

hormat,

Adres soerat-soerat dan pesanan:

Telegram adres:
ISHAK
2.

Mode

bagoes.

Medan.
Oudemarkstraat

H. ISHAK
2 Medan.

PERKAKAS

00000000000 0000000

Roemah
MINANG
—

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

000000000000 000000

Xi

dengan

kita

Menoeggoe dengan hormat.

42

kitas"baroe terima perkakas
boeat pereksa mata jang model
baroe,
kalau dipakai : boeat
pereksa mata jang -k
terang bisa kita djamin #jonjo

Haa

0. sai

.

termasjhoer.

jang.

FIRMA HADJI MOHAMAD TAIB & SONS
ema

Tas

Awas! Batja Teroes.

www

Adverfenflel

ISMAIL.

ADJAIB.

Apa

ini?

£

Lain barang seperti

saroeng samarinda

pelekat, terboesj, tjapal, enz :

Julianastraat 99 ' MEDAN

dengan

Ga

batikhandel

Menoenggoe

hormat.

40 0 Gan

00

Inilah

ga

—

can

adres

Batjalah
Sinar-Deli.

5
.

No.

Dan sedia mendjoeal mesin itoe, ketjil dan besar.
Tanjalah keterangan lebih djaoeh pada:

3

K. NAITO.
3 Prins Hendrikstr.

Tel. No. 1177. Medan

,

I

ai

DE

Padjangatoeng
34 en

Medan.

soeatoe pen-

Electro. oeatoe perkakas electrisch, jang dapatme-

njemboehkan penjakit di dalam badan seperti ngiloe-ngiloe, tidak enak tidoer, dan
bisa dipanggil “dilain tempat, tentang bajaran boleh berdamai lebih doeloe.

B. BAROEMOEN van WELTEVREDEN. iaaa55—.g

MEDAN

telefoon

1548

15

Electro Sathy- Apparapus,

dinamakan

4

Mesin Toelis, Graphotipe, Addressograph..
Gramophon en Edison Dick.-(met electrischekracht of Zonder) enz.

ATELIER:

REPARATIE

4

MUAT
TANDA TU TI
PT
INA
ALIS

R00! (Getah) Mesin Toelis jang. toca' bisa
Oosfkust van Sumatra bisa terima)
bocat

Bila

Ai

membersihkan

dan

memperbaiki Mesiti-

Toelis.

? N. B. Djoeal dan beli Mesin Toelis 2de-

No.

No.

dapatan

dari Mr. Noishiki

Ihands, sekarang sedia djoeal Mesin Toeiis' 2de
.hands merken,: REMINGTON, ROYAL OLI-

VER, LINDETEVES,CORONA, EDIAL 'dan
Machine Giling padi. Kita kasihGrantie stge

Kesawan

Tepekongstraat

ada

Cheong

jang

Swee

Inilah satoe perkakas jang

Adres

atau sedikit pada kedei

kasaran.

riboean

banjak

dan

beli

batik haloesan

bisa

gambar.

kain

Dan

atau

matjam

tjonto

menjediakan

ada

Batikhandel merk H. ABDULHAMID Mandailing

Oi

Membikin dan sedia bermatjammatjam barang dari tembaga seperti talam, priok, lampoe dan
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(Samboengan blad II pagina 1) «
Betoellah pepatah jang mengatakan: tjinta djoega lain-lain lid Volksraad dari buiten tetapi tidak bisalakoekan pimpinan begitoe Poenjai toedjoean sama, kita telah hoediri pada kita. Degitodan
itoe
boeta. Siapa jang dihinggapinja baik bezittingen, telah membogat perdjalanan matjam jingia bisa ambil ketetapan boeat boengkan
Abdulah Effendi bangsa Anatali (Turtjeyah
apa
jang
berbahaja.
ke
masing-masing
poenja
tempat
pemilimoeda
maoepoen
gaek
teroes
boeta,
tidak
Bond van Inlandsche leera
Regentenb
ond,
ky) dan dia dilahirkan di Intokya, bela5
kangan pergi ke Castantinopel menoentoet melihat kekanan siapa disana dan tidak han,
Dr. Apituley telah oetarakan. keadaan
peladjaran disekolahan disana, dia terke- melihat kekiri apa disitoe.
politiek,jang berharga boeat disiarkan.
nal disekolahan seorang anak jang radjin
Boekan dimaksoedkan boeat siarkan delagi tjerdik.
.
Tembak harimau.
ngan
pakai banjak kolom-kolom disini.
Setammatnja dari sekolah laloe meaDari Moeara Bliti dikabarkan:
Maksoednja adalah, kata A. I. D. boeat
lami pekerdjaan Militaire tiga tahoen lebih
Didalam beberapa boelan belakang, dikoerang. Kemoedian dia pergi ke Cairo. daerah marga Tiang Poempoeng Kepoe- mengadakan propaganda dari Moluksch
Kebetoelan Secretaris Consul Turky ke- ngoet (Palembang) soedah diboeat tidak Politiek Verbond jang baroe didirikan.
tika itoe svedah berhenti poela, maka aman oleh binatang harimau, jang dalam Saja telah dapat banjak kehasilan, kata
Di Ambon ada doeaaliran:
Abdullah Effendi Saleh ini laloe diminta sedikit 'waktoe sadja soedah mengambil Dr. Apituley.
kaoem tengah, jang terdiri dari sebagian
mendjabat pekerdjaan itoe teroes mene- 18 korban manoesia.
kaoem extremist
roes sampai dia menoetoep mata jang
Atas permintaan controleur dari Moesi besar dan sadjoemlah
jang
sangat
sedikit
sekali.
pengabisan ini.
Oeloe soedah doea kali dibikin pemboeTetapi kaoem extremist berdaja seke'Seorang sahabat dari jang djadi korban roean oleh partrouille dan djoega veldpopengaroehnja.
ini, sahabat mana tempat kepertjajaannja litie, akan tetapi tidak seekor harimau jang rasnja boeat djalarkan
ian atas
pengemoed
Mereka mempoenjai
dalam hal rahsia maoepoen jang soelit- dapat ditembak.
kali siatiga
soedah
jang
Ambon,
Sarikat
soelit, sahabat itoe menerangkan sebabToean P. van Kan, beheerder dari ,,Soe- sia boeat dapatkan rechtspersoonlijkheid.
nja membawa kepada memboenoeh diri ngai Aro“ bersama politieopziener Fredekerna pengaroeh si ramboet pandjang se- riks dan dapati teroes tjoba tjari binatang Sekarang kembali ada satoe permintaan
lagi dari sitoe. Berhoeboeng dengan apa
perti dibawah ini.
boeas itoe. Sesoedahnja mentjari sebentar
jang
saja lihat dan tahoe, maka saja mesTidak berapa lama sebeloemnja kedja- telah didjoempai sisa dari korban j. kedoea
ti
harap
soepaja pemerintah djangan bedian ini Abdullah Effendi Saleh soedah poeloeh, jalah bagianiga, kepala2 dan serikan itoe. Hoofdbestuur dari S.A. berberkenalan dengan seorang perempoean potong paha
tempat di Soerabaja dan berada dibawah
bangsa Barat. Moelanja perkenalan itoe
Orang teroes semboeni disitoe, karena
setjarg persahabatan diantara sesama ma- didoega harimau tentoe akan datang la- pengaroeh dari koempoelan-Soetomo. Boenoesia. Berkian hari berkian bertoekar gi ketempat itoe boeat membikin habis kannja tidak bisa djadi- jang ada diniat
boeat dorong ia masoek pada Persarikamendjadi pertjintaan. Diantara kedoea- sisa itoe. Ketika
hari moelai djadi
nja senantiasa bertambah njala api per- magrib, betoel sadja seekor harimau soe- tan Perhimpoenan-perhimpoenan Politiek
tjintaan jang -tidak akan sempornanja dah moentjoel ditempat itoe dan oleh t. van kebangsaan Indonesia, sffoe organisatie
djikalau tidak kawin, sajang sedikit itoe Kan soedah boenoeh dengan satoe temba- dari perkoempoelan-perkogmpoelan dalam
mana angan-angan extrerfiist ada pegang
perempoean Barat soedah bersoeami te- kan jang tepat.
kendalinja. Apa jang menarik hati, adalah
tapi dia maoe djoega main perlip-perOrang dapat doega sendiri bagaimana voorzitter dari S.A. Mr. Latuharhary, bvelipan.
girangnja pendoeduek disakiternja tempat kannja memimpin, hanja.kena dipimpin.
Apa poela lakinja itoe Barat tiap-tiap jang soedah dapat ganggoean heibat dari
Ini ahli wet, baroe sadjg mendjelma, maboelan bepergian sampai-sampai doea binatang boeas itoe, sampai mereka taminggoe baroe poelang. Disinilah kedoea- koet pergi kesawahnja hoeat poengoet sih sangat moedah, mempeenjai sangat sedikit pengalaman, berada di Kraksa'an senja berdjoempa dengan mardeka semarde- hasil padinja jang soedah masak.
bagai voorzitter dari Landraad, tetapi tidak
kanja.
Inilah harimau jang kelima, jang tocan
Abdullah Effendi ini seorang Turkij van Kan tembak mati selama 12 tahoen mendjalankan pimpinan.
la ada
satoe-satoenja ahli wet, bangsa
jang memeloek agama Islam tapi roepa- lamanja ias tinggal di Moesi Oeloe. (H.P.)
Ambon
dan
seorang jasg banjak djasa,
nja dia soedah dipengaroehi
sjetan per—O—
“tjintaan jang tidak halal. Beberapa orang
Saingan Mohammadjjah.
sahabatnja lantas tahoe pada halnja seDari
Fort de Kock
Aneta kabarkan,
bagai ini. Mereka soedah nasihati atasnja, serta mereka bilang tidak lajak di- Thawalib, seboeah perkoempoelan Islam
lihat orang perboeatan seperti ini. Se- di Sumatra telah memboeat congres se-

Pengatoeran adalah Toean-kota, tinggal ren, afdeeling dari Perhimpoenan goeroedi Soerabaja jang kebanjakan miring kese- Hindia Belanda, Christe'ijke Ambonsche
Volksbond, Bememnealan »Noesa Ina“
belah kiri.
dan djoega satoe perkoempoelan Moham.
Di Ambon saja telah adakan beberapa medaan.
vergadering
dan dapat kenjataan bagaimana keadaan politiek. Sebagaimana saja “ii Oli 404 Si
telah katakan sebagian besar dari pendoedoek ada sangat tenang, tetapi djoega di- Masoekkanlah !
negeri saja terdapat beberapa kaoem extremistjang hendak mendatangkan keriAdvertentie Toean - toean di
boetan.

di Ambon djoega dan di Saparoea. Beberapa perkoempoelan lain-lain jang mem- |

Baroe boeka
No.

moea

nasehat-nasehat ini tidak

diindah-

Lampekap
Kemedja

ia dari ketjintaannja itoe

itoe soedah mempoenjai beriboe-riboe
lid dan
berbagai-bagai
sekolah, seperti di Padang Pandjang dan moeridnja
sebagai

kepada

O
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Selimoet,
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Ditanggoeng bagoes serta pas 0
potongannja menoeroet model 0
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dan kemaoean orang zaman se4
karang dan sedia kain-kain.
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Diloear kota Medan kita bisa
0
kirim dengan rembours.
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Menoenggoe dengan hormat.
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000000000000 0
boleh

tjoba

Aneta.

bikin

pakean
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KARENA
tjerita jang

pergaoelan

anak

LAKI-LAKI.
terdjadi
negeri

didalam
di

Sumatra Barat).
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oleh :

B.

Sitti Anizar ta' dapat mendjawab lagi, kepalanjad
toendoek. kebawah, air matanja kelihatan keloear
berlinang-linang
membasahi kedoea belah pipinja
jang haloes itoe, sedih hatinja dengan bertjampoer
kemaloe-maloean, sebab maksoednja tiada diterima
kekasihnja Roestam.
Hati Roestam amat sedih -poela melihat tingkah
lakoe Sitti Anizar demikian, tetapi apa boleh
boeat, ia ta' sanggoep mengaboelkan permintaan

Anizar akan djadi isterinja,
berlangkah serong, tentoelah

ta' patoet ia diadjar
nanti djika sekiranja

saja soedah kawin, hal ini akan mendjadikan
tingkah
lakoenja jang tidak baik, jaitoe sifat
doerhaka dan tjemboeroe.
Demikianlah
pikir Roestam:
dari sebab itoe

di

lemah

h Sitti Anizar dengan

lemboet

kita

ada sedia

Din.

begitoepoen

boeat

Kaloe ada keroesakan

katanja:

soeara jang

Menjediakan

keperloeannja

Toean-

@j

Willisstraat No.23

keloear

oeang.

adinda

SittiAnizar tiada mendjawab, hanja ia toendoeklah
kepangkoean
Roestam seraja menangis tersedoesedoe,
tetapi
hatinja telah moelai sedikit senang,
sebab segala kata-kata jang keloear dari Roestam
itoe betoel belaka, dan tampaklah kebenarannja.
Adinda Anizar!—kata Roestam dengan tiba-tiba
seraja mentjioem kedoea pipi kekasihnja itoe: —
»Tegoehkanlah iman adinda, do'akan kepada Toehan, moedah-moedahan sedikit hari lagi kita akan
doedoek dikamar penganten, dan hidoep dengan
beroentoeng.
Mendengar boedjoekan Roestam itoe, besarlah hati
Anizar, laloe ia berkata: — ,Oleh karena telah
berdjandji bahwa kakanda soeka membawa tompang
adinda akan djadi teman sehidoep semati kakanda,
baharoelah senang hati adinda.
»Sebetoelnjalah adinda tahadi digoda oleh iblis
djahannam: oleh sebab itoe haraplah kakanda
maafkan
kesalahan
adinda itoe, dan sebetoeinja
kakanda seorang jang patoet dipertjajai

berisinan,"

Company”

400000000m0

bisa

peroleh

dengan

Postwissel

f11.35.-

»Loterij

lekas, tjoema dengan mengirimkan:
oentoek pembeli:

Besar”

baroe

f2.000.000.—
jang

dan

gentleman

dalam

MELAKA

terlandjoer.“ —

dan INDO CHINA

Pesanlah

dengan

pada

jang

specialist

HARNAM

bocat

hatikoe,

Oleh

itoe

dalam

N. B. Pembeli

SINGH

& SONS
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dari kita jang Peroleh prijs, silakan kirim lotnja pada kita,

kita

oeroeskan

prijsnja

pembajaran

sampai

beres,

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

akoe

dipeloek

tiada

dan

kenang-kenangan

adinda

»Ajolah!, marilah kita pergi sekarang, karena
sebentar lagi tentoe ta' baik lagi sebab hari telah
hoedjan akan toeroen membasahkan

toemboeh-toemboehan jang ada dalam boemi ini.”
Kedoea
anak
moeda itoepoen berdirilah dari
tempat doedoeknja masing-masing teroes berdjalan

| mencedjoe Kampoeng

prijs, dan
sampai di

boleh

oentoenglah

sebab

rantaraan

Jang telah madjoe kehadapan, ertinja telah pindah dari Moskeestraat 42 (gang

hormat.

djoega,” djawab Sitti Anizar.

gelap,

Toeandengan:

LOTENDEBITANT.

tikoes), ke straat jang ramai, jaitoe OUDEMARKSTRAAT

Setelah sampai dihadapan roemah potret M.S.v. '/h.
Sun,
masoeklah kedoeanja dan bertemoe
seorang Japan toekang potret itoe.
— Bisa
Roestam.

bikin

potret

sekarang

»Bisa engkoe," djawab orang

Japan

toean!”

dengan

itoe dengan

riangnja.

»Siapkanlah lekas!" —kata Roestam.
Seorang boedjang dari toean itoe menjiapkan
doea bocah
korsi dan seboeah medja ketjil jang
ditoetoep dengan kain soetera Tjina jang bagoes.
»Doedoeklah
engkoe!"
kata orang Japan itoe

dengan

000000000m0

,Nah,
kakanda
Roestam,“
inilah pengabisan
pertemocan jang kedoea kali. ,,Hanja soeatoe per-

mintaan
tanja

olehnja matahari
telah tjondong benar dan akan
bersemboenji
kebalik goenoeng Singgalang, oleh
sebab itoe berkatalah ia: —,,Adoeh kakanda, apa
boleh boeat, harilah jang hendak mempertjeraikan
kita, sedangkan hati adinda beloem maoe berpisah tiba-tiba. Kedoeanja doedoek dengan manis, seakandari sisi kakanda, tetapi apa hendak dikata, karena akan doea orang laki isteri.
adinda terpaksa
mesti berangkat ini hari djoega
.Soedah," kata toekang potret itoe.
ke-Pajakoemboeh.
.Sematjam lagi,” kata Roestam»Apakah jang akan djadi kenang-kenangan pertemoean kita jang kedoea di-Panorama ini?”
»Baik,”" djawab orang Japan itoe, sambil menoekar
plat
potretnja. Korsi dan medja diangkat sama sekali,
Roestam
termenoenglah sedjoeroes, kemoedian
mendjawablah ia: —,,Marilah kita ke-Kampoeng ia berdirilah dengan memegang bahoe Sitti Anizar.
.Soedah," katanja lagi. Roestam berdjalanlah
Tjina,
disana
kita akan berpotret.
Soedikah
mendapatkan
toekang potret itoe, seraja berkata:
adinda?"

moelai

1074
dibagi

lot dari kita.

adres

Firma

Sitti Anizar memandang arah kebarat, tampaklah

itoepoen

jang

kita beroleh pesanan. Rahasia dari jang beroleh prijs dipegang

boeat djadi kaja, selain membeli

ditjicemnjalah adiknja itoe seraja berkata:
— ,, Adoeh
adikkoe toean roepanja telah datanglah waktoenja
kita akan bertjerai, sebab hari telah petang."

»Ja,

Candidaat

f1.000.000.—

silakan dengan selekas-lekasnja mengatoerkan pesenan, soepaja djangan kehabisan. Bereboet
orang membelinja, sebab makloemlah tahoen 1930 ini sangat soesah, tidak ada harapan lain

hatinja: ..Djika demikian, roepanja Sitti

mentjobai

Welttevreden C.s.

disediakan oentoek

sedjoemlah

0004440000000 mma

Anizar

1 LOT

»Bataviaasch - Kinderziekenhuis”
Besarnja

« «

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

Roestam bermenoenglah seketika mendengarkan
kata-kata Sitti Anizarjang sedemikian, serta berpikir

»Baik intjik, saja segera perloekan''.

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

J Bi
djanganlah

Roelam

Pengharapan besar bagi toean, djika toean memesan lot pada kita, sebab
loterij jang laloe kita djoeal 997 diantaranja 50 loten jang dapat prijs dari.
f10.000.— f5.000.— f 1.000.— f500.— f100.— f50.— dan f25.—

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

Menoenggoe

Anizar,

,,The

080000000000 mmm

soepaja

adikkoe

»Apa toean
ada mendjoeal

f 150.000.—f 100.000.— f 75.000.— f 50.000.— f 25.000,—
f10.000,— f5.000.— f1.000.-— enz. enz. sampai f 25.—

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

»Adoehai

Medan.

Gramafoon dengan plaatnja compleet?"

Toean

klontong

Keoentoengan

menangis, hantjoer hati kakanda melihat adinda
selakoe ini, nistjaja kakanda akan sesat karenanja,
pastilah djoerang jang dalam ini kakanda terdjoeni,
soepaja kakanda lekas terpisah dari pada doenia
jang fana
ini. ..Sabarkanlah hatimoe, diamlah
adinda,
tegoehkan
iman
didalam dada, roepanja
adinda- telah digoda oleh sjetan la'natoellah, oleh
sebab itoe mengoetjaplah adinda, mengoetjaplah!"

warna.

Kekajaan, Kesenangan, Keberoentoengan ! un.

segala roepa katja mata.
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Sanggoep periksa katja mata jang tjotjok oentoek kesehatan mata toean - toean
dengan ongkos pertjoema.

tidak

kain

»Nah, kirim dan satoe boeat saja”,

& C0, Nartswaat No. 3— MEDAN

TONG

dan

Toko en Drukkerij ,, THE ROELAM COMPANY”

bawak soerat djamin, dan kita nanti boleh bikin
betoel lagi zonder keloear onkost. Pembajaran @
di hitoeng dengan pantas.
&
Djoega, kapan toean-toean poenja mata roesak.
atau boeta sebelah, boleh diganti dengan mata

dan barang

TJIN

f3,—

boeat Toean- (35

| Ii
KATJA MATA

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

toean

sama

2 ALKISSAH 5 |
(Soeatoe

Augustus

toean ditoeloeng oleh toekang
lelaki jang pintar.
MD
Pasangan gigi menoeroet atoeran model kema(M dioean, seperti pasang gigi zonder pake karet
lagi. Tambel gigi sawa mas, mas poetih. perak
@ dan ganti gigi palsoe dengaa'dapat soerat dja& mio 10 tahoen lamanja.
a

Ambon.
Sebagaimana orang tentoe masih ingat
jang majoor Dr. D.D.J. Apituley begitoe

dan

3 ABDUL WAHID

MATI

TABBA

bebtbakt
kosong,

Aa

y ansoeran'.

@ toean & Njonja-nionia
jang maoe bikin gigi.9)
D toekang-toekang jang pintar Boeat keperloranja 35
@ Nionja-njonja ada toekang prempoean jan laja- D
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omong
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Berfama jini kita memberi taboe. jang moelain D

& boelan
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Boekannja
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WEV MA TAGAR BABA BAU

Menoeroet pikiran Tj.S. boekan demisoedah merasa -maloe besar, tidak ada lain kian. Mohammadijah beractie memadjalan pikirannja lain dari mintak lepas dari djoekan agama, begitoepoen S. Thawalib.
Tidak sekali-kali bersaingan malah berdoenia ini.
Beginilah satoe kedjadian jang moelanja sama-sama menoedjoe arah j. satoe. (Tj.S.)
sangat
mengherankan
doenia
Mesir.
Orang-orang tidak tahoe dan merasa heran
kenapa seorang kaoem terpeladjar mehaInterview pada Dr. Apituley.
biskan njawanja sendiri dengan tidak diKeadaan politiek di

“akan

TOEKANG
NIEUWE MARKT

No. 35

berkian dekat rasa tjintanja. Achirnja dia

ketahoei sebab-sebabnja : Keheranan itoe
lenjap semoea pada sore itoe hari djoega
h
mengetahoei
sebab-sebabnja.

terima

nja, dus soedah tentoe intjik bisa dapat
dengan harga jang paling moerah apa
lagi intjik boleh bajar dengan djalan

1 &h

lebih dari 1000.

Sekian orang kawatkan

No. 25

ada satoe-satoenja toko dikota ini jang
kasih datang Gramafoon dari fabriek-

reactie atas congres Mohammadijah di
Fort de Kock.
Perhatian boeat congres Thawalib bemoedah-moedahan Abdullah Effendi Saleh
sar
sekali.
bertoekar haloeannja. Apa hendak dikata,
djaoeh

Hindoestraat

soetera

»Ja, 'intjik

seorang perawan Turkij jang tjantik lagi
anak orang kaja poela. Harapan mereka
berkian

MAHTANI

dari soetera nanas, segala matjam oekoeran, pake kraag

atau zonder kraag

kolah Islam.
Di Sumatra's Westkust perkoempoelan

dipandang

BOMBAY

MEDAN

Baroe

minggoe lamanja.
Maksoed jang teroetama dari perkoempoelan itoe adalah didirikan sekolah-se-

Congres itoe boleh
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kannja sedikitpoen.
Lambat laoen Secretaris moeda ini sedar sedikit atas perboeataunja, pada sahabat karib dia mintak mentjari satoe
djalan jang bisa mentjeraikannja dari
tjintaannja terseboet. Satoe barang jang
tidak bisa.
Pertolongan dari sahabatnja soedah
melebihi betoel, sampai mereka meminang

»Sinar

Moluksch Politiek Verbond telah dapat
kemasoekan. Saja dapat dirikan tjabang

adinda pada kakanda, djanganlah adinda

diloepakan, dan pintakan dengan do'a soepaja lekas
bertemoe."

,.Demi
Allah," djawab Roestam, Sitti Anizar
meoendjoekkan tangannja, disamboet oleh Roestam
dengan tersenjoem, seraja mengoetjapkan selamat

djalan. Anizar poen memberi selamat tinggal kepada
djantoeng

itoe

hatinja.

Setelah

soedah

anak

moeda

bersalam-salaman, Sitti Anizar poen

naiklah

keatas kereta, lontjeng poen berboenjilah
kereta bergeraklah meninggalkan Station
Kock jang indah itoe.
.

kali,
Fort de

hilang dari matanja, baharoelah ia poelang
mah tompangannja di-Atas-ngarai.

keroe-

Setelah kereta jang ditonflangi kekasihnja itoe
Tiga hari sesoedah pertemoean kedoca pemorda

itoe

di-Panorama: Roestam selaloe berhati girang:

karena ia telah dapat kata jang pasti, bahwa Sitti

Anizar

moengkir

soeka mempersocamikan ia, dan tiada akan
lagi.

-sebab

telah

dikoeatkan dengan

Pada soeatoe

.Toean' bikin setengah
lossin kedoeanja, hari Selasa

saja ambil kemari!"

“Baiklah

djawabnja toean Japan

itoe. Roestam

Setelah
ai kerogmah itoe, iapoen masoeklah
membajar separoh ongkosnja, kemoedian anak moeda
gambar itoe. Roestam menerima
itoe poen berdjalanlah keloear, menaiki seboeah dos seraja melia:
gambar itoe.
'mencedjoe Station.
..Wah bagoes benar!" —serofhnja dengan seorang
Setelah dos
ditompangi kedoea
diri, sebab potret itoe sangat bagoesnja.
itoe sampai
kedoeanja poen
.
Roestam poen pergi membelikan seboeah kargjil
oentoek kekasihnja ke-Pajakoemboeh.

(Ada samboengan).

