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Perobahan Pemerintahan
di Soematera, dan tjita-tjita kebangsaan.
hari

Inf, dimoeatkan

keterangan

bagaimana pertoekaran-pertoekaranantara
beberapa orang jang terkemoeka dalam
vergadering di Sibolga, tentang pembangoenan provincie Soematera.
Didalam keterangan jang lengkap itoe
ternjata telah terdjadi

sozatoe perselisihan

jang besar, antara toean-toean Soangkoepon, Dr. Rasjid dan Demang Ibrahim
dengan Soetan Doli Assistent Demang
Sibolga.
Menoeroet verslag jang telah dimoeatkan beberapa hari jang laloe, ternjata,
bahwa banjak poela jang berdiri dibelakang toean Soetan Doli.
Setelah memperhatikan perselisihan jg.
terdjadi, kita djadi dapat mengambilke boelatan, bahwa didalam perkara ini, orang
melangkah soedah terlampau
meloepakan
dengan
djaoeh,
pandangan dari pihak atoeran
memerintah sekarang, dengan
pandangan
dari pihak tjitatjita kebangsaan
pada masa
datang.
Kedoea belah pihak, soedah meloepakan
perbedaan itoe, berikoet ini kita rakamkan
kemhali beberapa pembitjaraan seperloenja.
Antara lain, Dr. Rasjid menjatakan :
Indonesia Raya........ itoe, ada soeatoe
tjita-tjita masa jang akan datang. Tijitatjita! Sekarang tjita-tjita itoe beloem
ada. Kita boleh mengimankan tiita-tjita
itoe. Kita boleh menoedjoe ke Indonesia Raya, kemoedian hari, kita akan

sampai kesana.
Akanftetapi, sekarang, kita mesti hidoep
tjara? sekarang. Sekarang Indonesia Raya
" beloem ada. Perbedaan-perbedaan, jang
ada didalam negeri dan didalam pergaoelan kita masih beloem hapoes.
Oleh sebab itoe. Provincie Soematera
itoe, menoeroet keadaan j. ada sekarang.
Toean Soetan Doli, mengemoekakan
alasannja berikoet ini:

Indonesia

Raya

mesti ada. Segala

apa mesti ditoedjoekan kepada Indo
nesia Raya.
Dengan alasan inilah, tocan Soetan
Doli, berpendirian, soepaja Soematera
itoe didjadikan satoe.
Amat djelas didalam pembitjaraan ini
kelihatan, bahwa baik pihak jang menjetoedjoei Soematera itoe dibagi mendjadi
satoe Provincie, baik pihak jang tidak
menjetoedjoei, sama-sama mengemoekakan: alasan tjita-tjita kebangsaan.
Pihak jang meminta didjadikan satoe
Provincie sadja, mengemoekakan Indonesia Raya mendjadi pedoman.
Pihak jang tidak setoedjoe dengan satoe
Provincie, ialah Dr. Rasjid, merigemoekakan djoega tentang Indonesia Raya, jaitoe:
Indonesia Raya
sekarang
ini
beloem ada, hanja baroe satoe
kejakinan sadja akan I3hirnja.
Baik jang tidak
dj
Pp
jang setoedjoe, soedah berdjalan terlampau djaoeh. «
Orang hanja mengingat tjita-tjita Indonesia Raya, Raya itoe mesti datang, Raya itoe mesti

mendjadi

toedjoean

nomor

wahid.
Dan

pihak

lain, hanja

mengingat, bah-

wa Indonesia Raya beloem lahir, sekarang
ini beloem . . .
ad.
Semoeanja didasarkan sadja kepada
tjita-tjita kebangsaan, dan didasarkan
kepada Indonesia Raya dan kepada Indonesia ,desa”. Hampir orang meloepakan, bahwa didalam meriperkatakan,
soeatoe pembangoenan Provincie, soeatoe
atoeran memerintah, orang hampir tidak
menjeboet ilmoe memerintah itoe.
Ilmoe memerintah, ilmoe bernegeri,
tidak boleh dilsepakan didalam perkara

ini.
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Mesti diperiksa: apakah menoeroet 'ilmoe memerintah dan sjarat-sjarat memerintah, dapatkah Soematera itoe didjadikan satoe Provincie sadja, atau perloe
tiga Provincie.

Kita akoei pendirian tjita-tjit# kebang-

saan

Raya. Kita akoei,

idalam

bangsaan
Nederland, , “perloe
Indonesia Raya, perloe dihidoepkan dan
mesti soeboer dipermoekaan boemi.

|

Bangkattanwi
Hadji Moehd.

Arba'a

Medan.

19

Pembajaran lebih doeloe.

Telefoon No.

1174

Telegram ad

“—

13

Moeharam 1349.

(Pembela Islam).

inerasa

wadjib

Tahoen

menolong, teroeslah

me-

manggil ka
h
ja. K
dian
dajaair kata-kata. tanglah beramai-ramai berpakaian Hizboel
ja
la- Wathan
menoendjoekan kesikapan mere“mereka” “bersama-sama
r jang waras. Oleh 2 sampai puekoel 6 malam, sehingga seleDoenia, pada masa ini, hatta pada masa | Poei
sai.
jang akan datang.
.
0
Dan begitoe djoega
Oleh sebab itoe,
kita akoei” bahwa poelang keroemggi
tjara-memerintah, pada masa kekoeasaan itoe V. Presidgp jang masih dengan Tengkoe Roelammoehiddin dihadapan
terpaksa digiring oleh
Landraad.
memerintah
itoe diberikan sebahagian voetbal costumnj
Terdakwa memasoekoleh pemerintah ketangan kita, hal kebang- kawannja poela
an oemoem, dan seOentoek kep:
kan pengadoean palsaan hal ke-Raya-an, tidak boleh dibelabagai kewadjibgi kita djoega, terpaksa
soe jimelanggar kekangan.
edjadian ini jang behormatan T. BendaDidalam pada itoe, mesti poela diperi- kita mesti toeli
hara
Bindjai serta
ngati poela, disamping ke-Raya-an jang toel-betoel koer: : g enak pada pemandadoea orang opas.
ditjita2 itoe, ada ilmoe tjara memerintah ngan publiek.
Sebagai semoep orang makloem jang
dan sjarat-sjaratnja.
Pagi ini Landraad dengan divoorrzitteri
Selama atoeran pemerintahan berlakoe t. President dari B.S.V. ada seorang jang Mr. Dumbar bersidang memeriksa perkara
rgaoepoen diloeatan, atau
seperti sekarang, selama itoe atoeran itoe terpandang toea
T. Roelammoehiddin,
bekas redacteur
mesti poela diperhatikan, djika kita akan dalam B.S.V. nia, (ana dalam peker- Pewarta Deli, atas pengadoean T. Pengetoeroet didalam gelombang pemerintahan djaannja. Karena “beliau ada salah satoe ran Bendahara Bindjaiserta doea orang
dari Onderwijzer Inl. School P. Brandan.
sekarang.
oppas radja, j. merasa diserang kehormaKita tidak membawa masoek kedalam Selain dari didalam- sekolah, diloearan tannja sebab pesakitan memasoekkan soepembitjaraan ini, orang jang bergerak djoega patoet sekali, dan soedah mesti- rat pengadoean palsoe kepada Toeankoe
lakoe seorang Onderwijzer
dengan kejakinan diloear raad-raad, arti- nja tingkah
Sultan Langkat.
publiek.
nja
orang jang berimankan noncoope- akan djadi ca ja
Kira-kira poekoel tengah sepoeloeh, peTetapi dengam keadaan
,,maboek-marator.
sakitan Tengkoe Roelam Moehiddin disebagai... cowboy di ,,HellijOleh sebab itoe, baik bagi jang me- boekan“
panggil
masoek.
ngehendaki pembagian Soematera satoe wood” itoe boekanlah tingkah lakoe jang
Hoofddjaksa Soetan Oesman membaatau tiga Provincie, kedoea belah pihak, baik boeat adresnja onderwijzer ataupoen tjakan soerat toedoghan, jang boenjinja
Malahan sebaliknja, ada K
djangan hanja memikirkan tjita-tjita di- ladres II: djoega.
ita salin berikoet:
pemandangan, dan sakemoedian hari sadja, tetapi mesti djoega sangat djidjik padg
»Bahwa dia pada 13 December 1929
dalam pergaoelan oedipakai
katja mata ilmoe memerintah, ngat djelek poelaf
di Medan onderafdeeling B. Deli, afmoem.
Kita
ng
banjak
mendengar
odengan tidak meloepakan keada'an sedeeling Deli dan Serdang, Gouvernemongan
orang2
mplim
itoe,
jang
semata2
karang!
ment P. Timoer Sumatra, dengan sengaSebaliknja: djangan biarkan keadaan memboektikan kagtang baiknja padapandja telah mengirim satoe pengadoean
jang ada sekarang ini meroesakkan tjita dangan publ:ek, Wgaimana keadaan majang palsoe terhadap kepada agent2
boek-maboekan
rnaval itoe, jang ditjita jang besar!
politie nama Lena dan Ketjik dengan
persaksikan berati
mata. Nah, Insjaftoelisannja pada tanggal j. terseboet di1!
(Corr. S.D.)
atas, teralamat pada Sultan dari Langkat,
keroemah istananja itoe di Manggalaan,
j. didalam toelisan terseboet telah mengadoekan bahwa agent2 terseboet soedah
membikin padanja pada 12 December
gembira.....
Kalau terlaloe
“29 sebagai seorang pendjahat jang
Manilla Shaw's jang sedari 29 Mei
Pengaroeh air katadihoekoem
mati dan menghelabermain di Brandan, hari ini 8 Juni '30
kata. Kalausigoeroe
helanja dan serta telah mengadoekan
soedah moelai goeloeng tikar, mening»pantat
botol" maTengkoe
Bendahara
dari Langkat Hoeoe-maoe
simoerid galkan Brandan, dengan menggondol riloe dengan toelisan terseboet telah
boe-riboe roepiah, hasil permainannja didjadi ,,taik djoedi".
membikin
terlaloe
terhadap padanja
sana. — Penjakit kantong Braudan soepesakitan
dan
mengantjam — akan
Malam Minggoe j.l, selain dari tonto- dah hilang. — Dari chabar jang kita deekk
dia kedal.
toetoepan,
nan biasa di Manila Shows di P. Brandan, ngar, ada poela «1 koemp
Circus
oleh karena mana Lena, Ketjil dan
ada poela sedikit extra, jang betoel-betoel maoe kesana. — Pendeknja alamat BranT.
Bendahara
kehormatan
dan
nama
paling tidak diingini.
dan akan kebotjoran sakoe badjoe. (Cor.
baik mereka telah dilanggar.
Sebagai sama diketahoei jang sorenja
.D.)
club B.S.V. jang orang seboet djoega
—0—
Kemoedian Voorzitter, menanja persaclub B. B. soedah dapat kemenangan
3—0
kitan benarkah ia telah berboeat seperti
Roemah ditimpa kelapa.
dengan voetbal club Bkt. Lambasa.
Padvinders Hizboel ditoedoehkan. Pesakitan memberi keteRoepanja sebagai biasa djoega t.t. Berangan,
bahwa pada tanggal 13 DeWathan kerdja.
stuurs dari BS V tsbt, sama berbesar hati
cember 1929, pes: dipanggil oleh Sulthan
Pemb. toelis:
atas kemenangan itoe. Besar hati .t. itoe
Langkat diistananja di Manggalaan.
Beberapa hari jang laloe roemah engroepanja ta' tjoekoep sebagai jang kelihaSetelah pes. sampai diistana itoe, pes.
tan pada moekanja, tetapi seorang dari koe Soetan Menteri di Kisaran, telah di- ditanja oleh J.m.M. itoe siapa penoelis
itoe tt. soedah perlihatkan besar hatinja timpa pohon kelapa, hingga mendapat ke- artikel disoerat kabar Pewarta Deli tendengan..... tracteeren direstaurant Manilla roesakan besar dekat itoe roemah.
tang pedjoedian di Bindjei, apa pesakitan
Show's.
Sepohon kelapa jang tjondong keatas tahoe. Pesakitan mendjawab, bahwa ia
Spelers jang toeroet bermain sorenja roemah itoe, mesti ditebang, karenasitoean tidak tahoe siapa penoelisnja, soenggoeh
masih sadja dengan voetbalcostumsnja tanah bakal mendirikan roemah pada tem- ia bekerdja di soerat kabar itoe, tapi ia
masoek kesana ketjoeali spelersjang ta pat itoe. Roepanja sikoeli jang menebang, tidak verantwoordelijk bocat itoe.
Sulthan berkata sesoedah mendengar
soeka dengan keadaan jang tjara begitoe. koerang timbangan, waktoe akan meneDirestaurant M. Show's, mereka sama bang kelapa itoe, pokok kelapa diikat de- keterangan pesakitan: ,,Kalau begitoe soeminoem. Lantaran tidak mengingat jang ngan seoetas tali jang ditahan oleh kira- |dahlah, kamoe poelang sadja.“
Sore-sore poekoel 5, pes. pergi ke
bakal cerdjadi, ataupoen memang karena kira 10 orang.
keliwat besar hati dengan kemenangan Setelah kelapaitoe akan rebah, tidak da- Bindjai maksoed hendak mengoendjoengi
bertanding sore itoe, t.t. President dan pat tertahan oleh mereka, soepaja rebahnja mertoeanja. Tk. Bendahara Radja, karena
lain, k
d
laloe anak isterinja tinggal diroemah itoe.
Vice President
dari B.S.V.
roepanja soeS
i di
pes. lihat doea
politie radja, seorang Corporaal
000000000000000 000000000000000 orang
Lena jang lainnja Sersan Ketjik.
Kedoeanja teroes berkata, bahwa pes.
dipanggil oleh Tk. Pangeran van Langkat
Hoeloe. Pesakitan maoe mandi doeloe
karena terlaloe letih. Lena berkata tidak
Shangah istraat 27
boleh, mesti ikoet sama dia keroemah
Tk. Pangeran.
(Dioedjoeng Hakkastr.)
Sebagai seorang pemboenoeh pesakitan
digiring keroemah J.M. itoe, ditonton
ME DAN
orang banjak.
Sesampainja diroemah Tk. Pangeran
Telefoon No. 1525.
dengan diiringi oleh kedoea oppas itoe,
pes. disoeroeh doedoek ditangga jang
mana bersalahan benar menoeroet adat.
Pesakitan
ditanja oleh Tengkoe itoe
.
apa pes. tahoe siapa jang menoelis critiek2
Soedah Diperbaiki
Band Boeroek
tentang peridjoedian di Bindjai. Pes. mendjawab, tidak tahoe.
Apa toean merasa senang dengan REPARATIE toean poenja band?

Pertja Timoer.

Weefit Tyre

Djangan

berikan

oentoek

Rerubbering

memperbaiki

Co.

pada jang tiada mengerti.

Bawalah pada kita, dimana kita kerdjakan toeroet peratoeran Europa.

Memperbaiki
Itoelah

Band boeroek
Selamanja

dan

Memperbaroei

Spec ialiteit

Kita.

kita bisa bikin baroe.

kita poenja kerdja atas djaminan
Tanjalah - keterangan !!
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oleh kita.
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Azn. Voorburgwal — Amsterdam,
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menimpa keatas roemah terseboet. Sjoekoer tidak meniwaskan djiwa orang jang
orang jang tahoe ,.ke- dalam roemah itoe, hanja reemah dan baaloe sedikitorang jang
ng barang sadja j. remuek.
.
Seorang anggota padvinder hizboel
Pemoeka Islam
Wathan bahagian Moehammadiah Kisaran

Politiek Doenia pada masa jang akan
datang, bergantoeng kepada djoemlah
bangsa, bergantoeng kepada loeas daerah.
Oleh sebab itoe bangsa Indonesia mesti
satoe, djoemlah perloe banjak, tanahnja
perloe loeas.
Satoe kebangsaan jang dinamakan bangsa Angkola oempamanja

DEL I"

»SINARDELI"

teitikantoor .De Globe” Singel 95 Amsterdam. ivertentie-Buresu A. de la MAR
ing Tinggi —— Deli. Moehd. Idris Harahap
— Tapa. -eilstraat
— Tandjong” Balei —

Bindjei.
Nasir, No. 69

Il Juni

koerangnja f 1.59. Berlangganan boleh berdamai,

00000000000000

|

00000000000

TEN

200 0000000000

Can

Bajaran adversentie
1 sampai 5 baris f1.50 Sekeli mocat sekoerang-

Dari

, Blectrische Drukkerij & Uitgevers Mij. ,5 IN AR

000004010000

Aa

Diterbitkan setiap hari ketjoeali hari jang. dimoeliakan oleh: N
Redactie en Administratie Moskeestraat |
Kantoor
2

Directeur:
ABDUL
AZIZ
gir. B. R. Sodjoeangon.

ke I.

Soeara Ramai.
H/N.A. djago bertjinta?
| Berhoeboeng dengan terbitnja boekoe
tjerita ,DJAUHARI”, karangan Hassan
Desi Arifin, Bintang Timoer menoelis :

Dari .Stoomdrukkerij Tapanoeli Sis
bolga, kita terima sedjilid boekoe tjerita pertjintaan jang berkepala Bintang
Ia
Sitti Djauhari (isteri jang
setia.
Pengarangnja:

toean

Hassan

Noel

Arifin, Journalist.

Ini sobat roepanja productie djoega
djarinja, karena boekan ini jang pertama kita rasa bocah tangannja dalam
perkara-perkara tjerita.
Apa orangnja djoega romantisch,
aangelegd biarlah orang di Medan sadja jang tahoe.
Jang menggirangkan hati semakin banjak kawan djadi penoelis boekoe
djoega.
Demikian Bintang Timoer.
Sahabat itoe sekarang dalam perdjalanan, kita boleh menoelis sedikit tentang
djarinja dan aanlegnja, dengan tidak
oesah takoet lantas dapat protest dari dia.
Djarinja productie sekali, tiap tahoen
dari djari itoe kelocar boekoe tjerita. Tahoen

1930
1931

1929

keloear Dr.

Sjamsoe,

tahoen

Djauhari,

oentoek

tahoen

keloear

djarinja sedang

,,mentik“

satoe tje-

rita poela.
Semendjak beberapa tahoen jang laloe,
ada lagi beberapa tjerita jang ditoelisnja.
Seperti paberik motor jang tiap tahoen
mengeloearkan auto model baroe!

Dalam pergaoelan di Medan ia terkenal
tani. Kalau ir mendengar
perkara ,tjinfa-tjinta", ia mengeloeh ,,ah"
membosankan !“
Tetapi ia seorang
penoelis tjerita.
Meski dalam boekoenja sering ditoelis
hal pertjintaan, barang siapa jang soedah
imembatja karang-karangamja itoe tidak
akan mengeloeh: ,apa oran gnja djoega romantisch aangelegd........."
Dalam boekoe - boekoenja, selaloe ditjeriterakan, orang-orang jang mempoenjai
ideaal, orang jang mempoenjai sifat jang
tinggi, orang jang berpengaroeh besir.
Ini digambarkannja. dalam boekoe Dr,
Sjamsoe.
Dalam boekoe Djauhiri, ia mentjeriterakan seorang isteri jang bidjaksana, jang
telah merobah socaminja dari seorang
laki-laki jang roesak pekertinja, mendjadi
seorang socami dan ajah jang insjaf.
Hal tjinta-tjinta, tidak banjak dioedjoeng
penanja.
Dari sini ternjata Bintang Timoer
menoelis, dengan tidak membatja boekoes
boekoe H.N.A. lebih doeloe.
Ini ada soeatoe kekoerangan Journalistiek.
di Indonesia. Di Indonesia soedah men
djadi kebiasaan, satoe boekoe jang baroe
diterbitkan, ditoelis tentang boekoe itoe,
dengan tidak . membatjai boekoe itoe
lebih doeloe.
Didalam Journalistiek bangsa Europa,
menoelis
tentang boekoe-boekoe jang
baroe diterbitkan, adalah soeatoe pekerdjaan jang dioetamakan dalam Journalistiek."
Sesoeatoe boekoe dibatja dengan teliti,
hingga sipenoelis jang memperkatakan
boekoe itoe, dapat melahirkan: karakter
dari

sipengarang boekoe, angan-angannja,

ontwikkelingnja dan dapat poela diselidiki
dibawah pengaroeh siapa pengarang itoe.
Journalistiek di Indonesia roepanja beloem sampai kesitoe.
Kalau kepada Redactie satoe soerat
kabar dikirimkan satoe boekoe jang baroe
diterbitkan, dalam kabar kota akan ditoelis
sadja,

dari anoe

pengarangnja
kertasnja

kita terima boekoe anoe,

sianoe, tjitakannja bagoes,

haloes,

besarnja

moeat

dalam

kantong, dan terima kasih atas pengiriman itoe.
Lain tidak. Habis perkara!
Djangan

kita

maloe

mengakoe, Jourmasih banjak

Tk. itoe berkata, kalau pes. tidak maoe nalistiek kita oemoemnja

kasih terang siapa penoelisnja, pes: akan
dimasoekkan kedalam toetoepan sebab pesakitan kerdja padasoerat kabar terseboet,
tentoe pesakitan tahoe. Kepada pesakitan
diperingatkan
hal Tk. Daroel, karena
perkara begitoe soedah dihoekoem dalam
toetoepan.
Pesakitan mendjawab, pada masa Tk.
Daroel menodlis artikel itoe, ia djadi Zelfbestuursonderdaan,
sedang “pes.
pada

kekoerangan !

"masa ini Gouvernementsonderdaan. Didalam pada itoe terlihat oleh pesakitan Tk.
Pangeran bertelefoon dengan t. Controleur Bindjai perkataan siapa pesakitan dengar, meminta soepaja ditahan pesakitan.
h itoe Tk. Pangeran menjoeroch
oppas membawa
pes. keroemah oorn,a

Tengkoe Maharadja.

Sesoedah pesakitan sampai diroemah
Mertoeanja pesakitan diberi advies soepaja
memenangkan sadja siapa nama penoelis
itoe, soepaja perkara ini dioeroes setjara
familie sadja. Soenggoehpoen pesakitan
dilepas dari Pew.
li pekerdjaan pada bahagian Zelfbestuur tidak koerang
boeat pesakitan. Diperingatkan poela hal
Tk. Daroel jang soedah masoek kedalam
tahanan karena perkara begitoe djoega,
dan diterangkan, bahwa Sulthan soedah
meminta soepaja perkara ini dioeroes
dengan setjara familie sadja.
Pesakitan mendjawab, kalau tahoe pesakitan siapa penoelisnja, mesti pesakitan
terangkan.
Sesoedah itoe pesakitan disoeroeh kembali keroemah bapak angkat pesakitan,
dengan diiringi oleh politie. Pada halaman
roemah itoe terlihat oleh pesakitan seboeah
auto. Pesakitan menaiki auto itoe hen. dak mengadoe kepada t. Controleur, akan
tetap t.
Controleur tidak ada diroemah.
Voorzitter bertanja kepada pesakitan,
apakah ia maksoed dengan perkataan
nSeret,“ Pesakitan mendjawab, bahwa disini soedah oemoem dikatakan, perkataan |
»Seret“ apakala seorang ditangkap oleh
politie, dan dibawa kekantocr,ia dikatakan ,diseret.“ Perkataan itoe boekan satoe sadja artinja.
Voorzitter bertanja lagi kepada pesakitan: ,,Apa kekoeasaan Tengkoe Pangeran?”
Pesakitan: ,,Tengkoe Pangeran tidak
koeasa, hanja ia mendjadi Vice Voorgg
Kerapatan, dan wakil Sulthan.“
Dipanggil masoek seorang
ksi, jaitoe
seorang Corporaal politis
zelfbestuur
nama Lena, oemoer 40
Ia disoempah, sebagaiman.
saksi biasa:
Pesakitan mi 'a soepaja saksi itoe diteliti, karena ia soedah

djoega kawin.
Nona
Annie
masoek Islam.
Kepada kita dikabarkan, bahwa nona
Annie jang soedah masoek Islam dihadapan.tocan Kadi Hadji Moehd. Sjarif,
sampai sekarang, beloem djoega kawin
dengan laki-laki kawannja berdjandji
kawin itoe,
Sinona masih tinggal menompang diroemah saudara bakal soeaminja.
Saudaranja itoe soedah soesah pajah

./ Indonesia Raja beloem
i
pada masa ini.

Beloem

sekolah kelas II
hammad Kasim hu
djoengpoera I:
,
Dipindahkan kesekola!
saran II (Asahan),

lahir

Pertentangan
pikiran Dr. Rasjid dan Demang Ibrahi
Na
Demang Soetan Di oli.
t Harahap, se-

(Kiriman

Redacteur .Sinar Deli" jang dalam perdjalanan.)

karang wd. Onderwilzer di Rengat :
Ketika tocan Soangkoepon dan Hassan
Sebelah Oetara
Idem kesekolapr'kelas "1 No. di Tan- Noel Arifin, mengadakan vergadering di kalang' Air Bangis. berwatas dengan: Si-

Sibolga— membitjarakan: Provincie Soememberi
pertolongan
atas permintaan
Sebelah Timoer:
Siak Indra Poera
matera
— soedah. terdjadi soeatoe perde- (riak nan berdaboer.)
nona itoe boeat mengoeroeskan maksoedbatan, jang memberi soeatoe boekti, bahnja, soepaja berhasil, tetapi sampai se- D
Sebelah Barat:
Pasir nan Pandjang
wa angan-angan Indonesia Raya, soeatoe (pantai laoetan Hindia.)
karang masih sia-sia.
Sebagai
soedah
dikabarkan, toean
»barang” jang soedah toemboeh amat
Inilah jang dinamakan Minangkabau.
Kadi tidak maoe menikahkan dan tidal
soeboer, moelai dari kota jang besar, sam- Dan jang dinamakan bangsa Tapanoeli
hulponderwijzer, Zainoellah.
maoe memberikan sepotong soerat
pai kepada kota jang seketjil-ketjilnja.
itoe, jalah selain dari Watas Tapanoeli
rangan kepada sinona, bahasa ia
BOEKTI ini dapat ditoetoerkan sebagai jang ada sekarang, dapat djoega dimamasoek Islam.
berikoet:
Soekkan moelai Taloe, Pasir Pangarajan,
Soerat Kiriman.
Kepada Tengkoe Moefti
dan sampai ke Asahan.
Mahkota djoega, mereka
Setelah
toean
Mangaradja
Soangkoepon,
Penghidoepan, adat-adat, bahasa dan
Reclame bohong.
roesan.
mengemoekakan beberapa alasan, bagai- lain-lain, di Taloe, Pasir Pangarajan,
Toean2 Redactie.
,
mana baiknja Soematera itoe dibagi djadi sama dengan orang Tapanoeli. PendoeDalam Pewarta Deli'kemarin, ada satoe tiga Provincie menoeroet ilmoe pemerin- doek Asahan, banjak jang berasal dari
hasa tahan, dari kiri kanan datang debat jang Tapanoeli, oleh sebab itoe, dapat poela
,
'edja menerangkan ianja perkabaran jang
aktoer j.
me- rioeh. ,
daerah jang bermarga amat loasdja$
r dari agama Kristen dan Pewarta Deli sesoedah H
hb.
'orang
hadir, menge- djahannja..
ngi
soedah magfoek Islam. Soerat2 tidak perloe. ngandoeng ni
as
lk
t
: Na
intelektoeel moekakan beberapa beneinagan bahwa
Dari “fengkoe Mocfti, kita dapat kete- benteng Minat
Daerah-daerah
jang bermarga itoe,
rangfan, bahwa jang moelia itoe soedah Djawa, soerat kabagritoe soedah diban- djanganlah kita didalam perkara ini akan amat djaoeh bedanja dengan
penghidoemembagi-bagi bangsa.
sih nasehat, soepaja ditjari orang jang djiri oleh postwissel.$“”
pan orang Minangkabau, jang menoeroenDipersilakan djoega
kepada pembatja
mendjadi keterangan
sinona, bahasa ia
kan poesaka kepada kemanakan.
tidak ada persangkoetan apa2 boeat dika- soepaja boleh iseng-iseng kekantoor post,
Toean Dr. Abdul Rasjid, jang semenTentang perbedaan pengertian dan pesih kawin, artinja sinona boekan bini siapa jang maoe tahoe, akan menoenggoe djak tadi tiada toeroet memboeka bitjara, ladjaran, boekan sedikit poela bedanja.
orang, dan boekan djanda siapa, serta ti- datangnja pegawai Pewarta Deli jang djadi madjoe kemoeka, memberi soeatoe
Berapa
djaoeh beda ontwikkeling orang
menoekarkan postwissel itoe.
dak ada sangkoetan boeat dikawinkan.
k
gan,
tentangkedoedoekan
bangsa- Minangkabau
dengan Pasir Pangarajan.
Tapi Allah tobaat #vToean redacteur. bangsa di Soematera: kita tjatet sebagai
Sebaiknja keterangan ini diminta dari
Oleh
sebab
itoe, didalam pembahagian
penghoeloe, soepaja toean Kadi tidak ber- Sedjak dari pagi sanfpai poekoel 12 saja berikoet:
Provincie jang akan dibangoenkan itoe,
toenggoe disana, tidak djoega kelihatan
halangan boeat menikahkannja.
mesti disatoekan bangsa-bangsa jang sama
Keadaan jang ada sekarang mengoen- hidoepnja,
Pasal toean Kadi tidak maoe memberi mata hidoengnja itoeambtenaar toekang
keperloeannja, adatnja dan pedjoekkan berbagai-bagai perbedaan, ansoerat keterangan, niaka menoeroet kete- toekar wissel dari Pewarta Deli.
ladjarannja.
Dengan kesal sajapoen poelang. Dite- tara soeatoe bangsa dengan soeatoe bangsa
rangan jang kita peroleh,alasannja sebab
5KYA soempah.
Dengan alasan ini, tocan Ibrahimakan
selama jang soedah2, tidak ada pakai soerat ngah djalan saja ketemoe sama satoe loo- jang ada di Soematera.
Voor2/ftter memadjoekan pertanjaan ke- keterangan dalam hal seroepa itoe.
Sebagai soeatoe tjontoh, ditoendjoekkan memberi boekti, mengoeatkan pendirian
per jang kenal sama penggawe2 dari
pada. “Lena:
Begitoe djoega pasal toeap Kadi H. itoe Pewarta. Dia tjerita, saban2 post- bagaimana perbedaan antara Minangkabau Dr. Rasjid, bahwa Indonesia Raya seka, “apa kwee, merasa maloe dengan per- Moehd. Sjarif tidak maoe mengawinkan, wissel datang boeat Pewarta, tidaklah dengan Soematera Timoer, demikian djcega rang ....beloem ada.
rataan ,seret" itoe?
sebab tidak ada soerat keterangan tentang lantas ditoekar hari itoe, tetapi dikoempoel- dengan Tapanoeli.
.
Lena: ,,Tidak toean“.
Toean Soetan Doli, jalah Assistent
Ini ada soeatoe perbedaan jang besar,
kan sampai beberapa hari. Terkadang senona itoe dari penghoeloe.
Voorzitter membatjakan soerat pengaItoelah jang mendjadi halangan seka- kali seboelan ditoekar, itoepoen biasanja tetapi didalam tiap-tiap daerah, didapati Demang Sibolga, madjoe kemoeka, memdoean pesakitan, antara satoe dan lain2 rang.
bantah pikiran orang-orang jang hendak
disetorkan sadja kebank Belanda, boekan poela perbedaan-perbedaan.
bagi-bagi poelau S
jang boenjinja: .Saja diseret oleh doea
sampai dibawa kepost.
Diberi
p
bagaii
djaoeh
D
su
orang politie zelfbestuur dari roemah
Lantas saja djawab: ,,Kalau begitoe, ke- bedanja antara orang Mandailing dengan
Maka djika sinonaada dapat soerat ketePembitjara ini mengemoekakan: Indo-”
Mertoea saja keroemah Tk. Pangeran."
napa
dikasih
tahoe
boleh
toenggoe
dikanorang
disebelah
Bataklanden,
dan
ditoennesia Raya mesti ada. Segala apa mesti
rangandari penghoeloe, tentoe toean Kadi
djoekkan
poela,
bagai
perbed
Saksi Lena: ,Atas perkataan jang sede- akan tidak keberatan
ditoedjoekan
kepada Ind
i:
a.
mengawinkannja. toor post? Itoelahreclame bohong
mikian pandjang, saja merasa maloe, sebab
antara soeatoe keradjaan dengan keraPerbedaan antara soeatoe pendoedoek
Begitoe keterangan jang kita peroleh roepanja"".
saja diperintahkan, hanja memanggil pe- dari Tk. Moefti keradjaan Deli.
Terima kasih tocan2 redactie jang soe- djaan j. ada di Soematera Timoer.
deegan pendoedoek jang lain, boekan
sakitan dan boekan ,menjeret” dia,
dah memberi tempat,pada toelisan tetek
50—
mendjadi rintangan akan-mendjadi peratau poen mengikat dia, karena dia sebengek ini. Tapi saja harap sama toean
»Inilah keadaan jang ada sekarang“— satoean.
»Deli
Bioscoop“.
orang Tengkoe.“
djanganlah kata toean Dr. A. Rasjid, dengan soeara
Djika mesti
dihiraukan, perbedaan
dengan film bitjara. redactie dari ini Sinar Deli,
Lena bantah keras toedoehan itoe.
berboeat seperti itoe poela.
jang njaring—,keadaan ini, pada masa antara Soematera Timoer dengan
TaMoelai tadi malam, satoe pertoendjoekan
Dipanggil masoek
sekarang tetap ada. Kita mesti tetap be- panoeli, perbedaan antara Palembang
abei,
saksino 2 Ketjik. baroe dari soeatoe film bitjara dari William
kerdja,
menoeroet
jang
ada
s
e
k
g
engan
S
a,
akan
djadikan
Seorang lezer P. Deli
Saksi Ketjik, seorang sersan politie Fox soedah poela dipoetar di Deli Bioscoop
»Indonesia Raya.... itoe, ada soeatoe kita lebih soesah.
Zelfbestuur oemoer 45 tahoen, laloe ma- jang bertitel ,Salute", dalam mana pegang Noot Red:
Sesoenggoehnja kita tidak tjita-tjita miasa jang akan datang. TjitaDjangan dikatakan didalam satoe poelau
hoofdrol, ialah George O' Brien maoe
soek, dan ia disoempah:
As dengan oeroesan se- tjita! Sekarang tjita-tjita itoe beloem ada. seperti Andalas, didalam satoe gewest
dengan
nona
Helens
Chandler.
Atas pertanjaan Voorzitter kepada saksi
perti itoe. Kita tah
oea orang mem- Kita boleh mengimankan tjita-tjita itoe. sadja, banjak perbedaan, dan didalam
Ketjik, apa betoel pesakitan diseret“
poenjai lidah jang bid
bertoelang, Boleh Kita akan sampai kesana.
.
pembahagian Gewest itoe, ada poela
Penonton dalam voorstelling pertama dipoesiny2 bagaimana 'orang poenja soeka.
(dibawa dengan kekerasan) keroemah Tk.
»Akan tetapi, sekarang kita mesti hi- perbedaannja.
ja de- Begitoepoen akan
Pangeran. Saksi moengkir keras toedoe- penoeh, dimana kel ih
memboeat sesoeatoe doep tjara sekarang. Sekarang Indonesia
Tapanoeli sadja soedah terbagi didafim
ngan
merasa
poeas
keloear
dari
panggoeng.
han ini. Saksi melihat pesakitan mengenreclame, tidak ada larangan orang berbo- Raya beloem ada. Perbedaan-perbedaan, beberapa golongan. Berapa djaoeh beda
Segala njanjian tjoekoep terang. Bebe- hong.
derai seboeah
kereta angin, menoedjoe
jang ada didalam negeri dan didalam per- antara Bataklanden dengan Mandailing,
rapa
pemandangan
jang
menarik
hati
ada
keroemah Tk. Hoesin.
gaoelan kita masih beloem hapoes. Oleh dan kedoeanja itoe berbeda poela dengan
Dengan hormat saksi meminta pesaki- dipertoendjoekkan, sebagai extra.
sebab itoe, Provincie Soematera itoe, mes- Angkola.
—0—
Dari medja Redactie.
tan soedi datang keroemah Tk. Pangeran.
ti menoeroet keadaan jang ada sekarang.
Didalam Angkola ada poela pembahaKeramaian dik
Pesakitan menoeroetkan perinintaan ini
Perbedaan antara soeatoe pendoedoek de- gian. Di Sipirok ada Boenga
Bondar
Oedjoeng Teran.
laloe kedoeanja menoedjoe keroemah Tk.
Toean N. Wirda. Kiriman toean, koe- ngan pendoedoek jang lain. Perbedaan dan
Losoeng Batoe. (Kita rasa ini silap.
Pangeran. Sesampai disana pesakitan doeBeberapa hari jang laloe diadakan ke- rang lajaknja boeat dioemoemkan. Dikoe- antara soeatoe daerah dengan daerah jang Losoeng Batoe ada di Angkola. Red.)
doek ditangga, sedang Tk. Pangeran ber- ramaian dikampoen Oedjoeng Teran, dis- atiri kalau terdjadi perkara, toean tidak lain, mesti mendjadi soeatoe pertimbangan,
Dan didalam desa jang ketjilini ada poela
diri diatas. Tk. Pangeran tidak soeroeh trict Salapian-Langkat Hoeloe.
dapat
goendj
boekti jg. tjoekoep. apakah S
a itoe didjadikan satoe kampoeng-kampoeng.
pesakitan doedoek ditangga, hanja kemaToean Nakomeling. Kita rasa tjoekoep- Provincie sadja, atau dibagi mendjadi beKeramaian ini dioesahakan oleh pengDjika mesti dihiraukan djoega, achirnja
oeannja sendiri.
lah
soedah
koloman
S.
Deli
memberi
lahoeloe Kampoeng terseboet, berhoeboeng
berapa Provincie.
kelak akan terdjadi Provincie desa, dan
Atas pertanjaan Voorzitter, apa betoel dengan sepandjang adat Batak Karo, na- pangan tentang soal Gang Mantri itoe.
»Indonesia
boleh mendjadi
tjita- kemana perginja Indonesia Raya?
'Tk. Pangeran, menjoeroeh pesakitan doe- manja ,mengangkatt oelan-toelan".
.
tetapi sekarang beloem lagi !“
.
doek ditangga, saksi mendjawab tidak.
Banjak tetamoe jang dioendang, antaraTerpisah dari verslag jang soedah diDengan tepoek tangan jang rioeh, pemJ. M. Tengkoe Pange- nja ada hadhir Tengkoe Sentol districtsmoeatkan
dalam
Sinar
Deli, kita moeat-bitjaraan ini disamboet oleh jang berran dipanggilmasoek. hoofd Salapian dan Tengkoe Kedjoeroean
kan bahagian pembitjaraan jang pentinghadir.
Beliau disoempah, sebagai biasa, sesoe- Seleseh, toean dr. Djalaloedin, sertabebepenting ini, adalah maksoed kita, soepaja
.
dah itoebaroe menerangkan pengetahoean- rapa banjak penghoeloe2 Batak dan goe- NEGERI BELANDA.
didalam perkara ini, kita akan beroleh
nja:
roe2 sekolah dalam bagian district SalaToean Ibrahim gelar Soetan Goeroe, penerangan jang lengkap, baik dari peVoorzitter
memadjoekan
pertanjaan, pian.
dangan
(Aneta-Radio).
atoeran p
i
sadja,
Demang t/b. pada Resid
panoeli
apa betoelkah segala jang ditoedoehkan
Nederland — Zuid Slavie.
madjoe kemoeka. Beliau berbitjara, boe- maoepoen dari pemandangan jang meoleh pesakitan, jang telah terseboet?
Roepa2
permainan
diadakan, seperti
Den Haag,9 Juni. Perdjandjian tentang kan selakoe Demang, melainkan selakoe ngandoeng tjita-tjita bagi bangsa IndoneJang Moelia itoe mendjawab, tidak ronggeng, gendang Batak dan Bioscoop. oeroesan dagang dan pelajaran boeat tiga
sia pada kemoedian hari.
benar.
Pendjagaan keamanan, dilakoekan sen- tahoen lamanja antara Nederland dengan seorang biasa sadja memberi keterangan,
Sesoedah menoelis ini, dan sesoedah
scakan-akan mengoeatkan pendirian toean memasoekkan
Voorzitter: Betoelkah Tengkoe tidak diri oleh Tengkoe Districtshoofd serta di- Zuid Slavie soedah diteekend.
ke Post di Fort de Kock,
Dr. A. Rasjid:
mempoenjai kekoeasaan lain, selain dari bantoe
beberapa oppas, sehinggaaman|
Perdjandjian
saja akan mengoendjoengi vergadering
itoe berlak
djoega oenwakil Sulthan,-dan Vice Voorzitter Kera- dan selamat.
toek Indonesai.
poela
ditempat
itoe, dan sebentar lagi
Jang dinamakan Minangkabau jalah:
rapatan? Tk. Pangeran, saja berkoeasa
ke Padang.
Holland.
d
Pe
maan
w
—
menangkap seorang, j. bersalah, akan tetapi
Sebelah
Selatan berwatas dengan:
Kira-kira
ditempat-tempat
j. terseboet,
Den Haag, 9Juni. Ra'jat negeri Belanda Doerian ditakoek Radio, Sialang balandengan setahoe politie, dan beliau menoe
kita akan beroleh poela keterangan jang
Belanda sendiri, selama tahoen tak basi, Tandjoeng Simalidoe...
dinegeri
SPORT.
doeh pesakitan mengotorkan namanja.
tpenting-penting
dan
baroe.
1929 bertambah seratoes riboe orang.
Pleidooi dari pesaVoetbal di Holland.
kitan, lebih koerang
Bombaij, 7 Juni. Boycot dari barang- TIONGKOK.
Voedbal di P. Siantar.
»
Den Haag, 9 Juni. Pertandingan oentoek
sebagai berikoet.
Inggeris telah dimoelai ini hari.
»Pemoeda" Siantar- mereboet Kampioenschap antara Willem- barang.
Sebeloem saja batjakan saja poenja
ANETA RADIO.
dengan Velocitas, berkesoedahan Beriboe-riboe vrijwilligers kelocar bersen Perak.
.Good Year" D. Mera- Twee
pleidooi lebih dahoeloe saja mengoetjapdengan 0—3 boeat kemenangan bagi Ve- dia dimoeka djalanan dari goedang-goengir. 2—2.
kan terima kasih kepada toean2 j. hadir
Nanking, 5 Juni. Central Dailij News
dang dan kedai, meminta kepada orang
Saja telah ditoedoeh memasoekkan soePada tanggal 7 boelan ini kedoea club locitas.
banjak
djangan membeli barang-barang soerat kabar ofsil memberi tahoe, bahwa
Boekoenja toean de Kat Angelino.
rat pengadoean palsoe memfitnah doea terseboet telah bertanding di P. Siantar.
regeering
nationaal, dalam 2a3 hari ini
Inggeris.
orang politie Radja, serta Tk. Bendahara jang berachir dengan serie sadja (2—2).
Den Haag, 7 Juni. Telah terbit, bahaakan
mengadakan peratoeran
oentoek
Allahabad,
8Juni. Penjelidikan dari memperbaiki hal keadaan perak masa
dimana ada terseboet saja ,diseret“ oleh
p dari ib
ja tocan de
Verslag pertandingan ini, besok kita ian
sepolitie itoe dan didoedoekkan diatas moeat.
kar Angelino, dalam bahagian mana ada hal perkara dari Garwhalis soedah sele- karang ini.
tangga.
ang sangat dioetamakan dalam voorstel,
»Siantar Sport"-,,La- ditoetoerkan tentang overheidszorg di- sai. Krijgsraad telah mengirimkan conclusienja kepada officier jang mengatoer beloem ketahoean, tetapitelah dikabarkan
Indonesia ini,
Saja disalahkan menoeroet artikel 317
ras. 4—2.
perintah disebelah Oetara, jang mana antara peratoeranjang akan diambil ialah
dariloendang2 Hoekoeman Hindia Belanda.
—Nederland 6-2.
Begitoe djoega, tanggal 8 boelan ini
: Oleh karena didalam soerat-soerat kedoea elftal terseboet b
Boedapest,
8 Juni. Pe
di
antari perentah jang penghabisan akan dinjata- menghapoeskan pzrsimpanan emas, mengding 'setjara
kan oleh Hoofdkwartier.
Diterima kagan
jang
dalam
hab
Permainan banjak mengan- Hongarije—dengan Nederland, berkesoe- bar, bahwa 43 orang scherpschutters dari hentikan, sementara transacties boeat pasar
perkara ini tidak ada soeatoe boekti doeng kekoeasaan, jang disoedahi dengan dahan dengan 6—2.
mas di Shanghai dan akan mendjalankan
Compagnie itog djoega jang disangka soeatoe voorstel tentang ketetapan harga
jang menandakan saja dengan sengadja 4—2. Verslag besok dimoeat.
INDIA.
tidak setia soedah diboei.
memfitnah jang mana toean voorzitter
mas.2
dan leden dapat pereksa dengan senjata.
(Aneta Reuter)
Menoeroet kabar lain, Centrale Bank
Bombay 9 Juni. 10 orang leden dari
nja, maka saja mintak saja dibebaskan.
Pesjawar, 7 Juni. Ban,
Afridis dan Congrescommissie van Bombaij, ketjoeali van China akan melawan segala pemasoeDARI PERGAOELAN.
Raad bersidang dengan pintoe tertoeLaskaren telah membaagng dsirct jang di- oud President dari Vergadering
t. Mukimd kan zilverbaren kedalam negeri, sehingga
toep kira2 15 minuut lontjeng berhoenji,
Dahoeloe tiap-tiap orang j. soedah poe- serang mereka. Delapan poeloeh vlieg- Molaviija, jaitoe anak laki2 dari Pandit pemerintah mendapat waktoe akan mekembali dan persakitan dipanggil masoek. lang mengerdjakan hadji dari Mekah, tuigen melemparkan 5000 bom. Sipe- Nalaviya, soedah ditangkap ketika
perak dipenjer megang sendiri persediaan2
Voorzitter memoetoeskan:
mesti pakai serban. Kalau tidak, tentoe njerang menanggoeng keroegian jang he- kapan dalam hoofdkwartier dari Conpus pasar?.
t.
Perang saudara. —
Kami telah timbang, perdjalanan per- ditjela.
dilakoekan pada hari Djoema't. Mereka
kara ini, maka kami, berpendapatan,
Sekarang banajk orang hadji jang pa.
Seorang goeroeagaSaolapur, 7 Juni. Empat orang bangsa dihoekoem setengah tahoen celstraf.
bahwa pengadoean jang dikata palsoe kai Koepiah ..Indonesia" sadja. Sedang Hindoe dihoekoem mati. Karena'melakocma dilarikan.
Bombaij 9 Juni. 42 orang Vrijwilligers
itoe, hanja dipandang sebagai soerat boeat | ..dasi i“ itoe, orang soedah tahoe, boekan kan pemboenoehan atas dirinja doea jang melakoekan penjerangan
Peking, 9 Juni. Kaoem2 bandiet soedah
pada tempat
memberi tahoe sadja, oleh sebab itoe itoe ..tali leher" jang diseboet meniroe-niroe orang pegawai politie Islam pada ketika pembikinan garam di Wadala, dihoekoem menangkap Amerikaan Clifford King'dari
pesakitan dibebaskan.
peroesoehan jang achir terdjadi,
tiga boelan celstraf.
"Society of the Divine Word“ di Sout

Chabar Kawat.
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Hadji Ishak Ismail Oudemarkstraat 2,
tel. No. 1452
Hadji Mahmoed

Medan.
Kedei Doerian.
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SEDIA

di

Medan's
Huttenbachstraat 29

Warenhuis
MEDAN

Telefoon No. 20

—

Tel. 663 Medan.

berdiri moelai 1888 — 1930.
Selamanya menjediakan sepatoe-sepatoe
jang soedah siap dan menerima tempahan.
Segala matjan potongon iang terbikin
dari koelit Europa kita bisa terima.
Dan

paling

dapoer

»
»
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»
KELAKIR bi
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»
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—t————i
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TOEKANG SEPATOE
»
@
,NO TJIANG SENG"

Bioscoop

Programma

keperloean

perabot

Kesawan No. 79

Orion

MEMAKEI

belilah

boeat

PAJOENG

Dibahagian Kampoeng Baroe Soeka
'Piring sebelah kanan pergi ke Deli Toewa
di Kampong Si Djenggi sebelah kanan
djalan ke Kampong Gedong Djohore,
kira-kira 100 Meter dari Titi Koening.
Moelai ini hari akan didjoeal sepotong
tanah besarnja ada 47,254 Meter persegi
menoeroet djalan besar ke Deli Toewa,
205 Meter pandjangnja sampai ke Soengei
Deli, boleh dapat beli dengan harga Meter
berapa soeka lebar dan pandjangnja,
harga boleh berdamei, segala oeroesan
boleh bitjara kepada jang terseboet diba-

Boeat

toeboeh, karena ia TIADA BERTJAMPOER DENGAN ALCOHOL.

Ia
en
?
»
»
BAN YIAK
& Co.
»
»
Telf. 1186
MEDAN.
Spoorstraat 24
»
Perhatikanlah Toean - toean :
»
SEBELOEM HOEDJAN Hd 400000 SELALASASABIAASG 64 6444

SEDIAKAN

MENANG

20 00000000

Kalau tocan mengadakan PES,TA
mengawinkan, menjoenatkan atau lainlain sebagainja, lebih? baik DJANGAN
toean sedidkan ,,MI)
h
KERAS"
oentoek tetamoe toean, "sebab" minoeman
jang terseboet selainnja MEMABOEKKAN atau memboeat RETJOK dalam
keramaian,
djosga
'MEROESAKKAN
boeat badan sebab itoe lebih baik toean
sediakan

MEMBELI

Tn

BEKENDMAKING

6444440
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Saigon, 8 Juli. Tidak ada kedjadian hoeroe hara pada pagi hari tanggal 6 dan
T Juni. Keadaan-ada tjoekoep tenang
Recherche dan
Justitie ' meneroeskan
pemeriksaan atas orang-orang jang ditangAneta Reuter.
kap dalam hoeroe-hara "jang baroe ini,
Sijdene, ijt Juni. Vertegenwoordiger2
dalam mana kedapatan beberapa pemimpin2 jang berpengaroeh, antaranja seorang dari hampir segala Maatschappfjen di
Tonkin Ngo
Gia Tu, Ia soedah dihoe- Malaka dan Siam jang berkedoedoekan
koem tadinja dengan
hoekoeman mati|di Sijdneij, menetapkan akan memberi
oleh Crimineele Commissie dalam penga-|nasehat bahwa peroesahaan timah dalam
dilan mana ia tidak ada hadir (bij verstek). Itiga boelan diperhentikan.
j

— Advertentie.
Op MAANDAG, den 14en Juli 1930
en volgende dagen des namiddags ten
4.30 zal te Medan in het gebouw van
de le. Openbare Europeesche Lagere
School gelegenheid worden gegeven tot
het afleggen van het zg. klein-ambtenaars-examen.
Candidaten behooren zich v6or 14 Juli
1930 bij gezegeld verzoekschrift, dan wel
persoonlijk tot den Gewestelijk Secretaris
te wenden, onder opgave van naam,
voornamen, beroep, woon- en geboorte
plaats.—
MEDAN, den 27sten Mei 1930,
Namens den wd. Gouverneur
der Oostkust van Sumatra
De Gewestelijk Secretaris,
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J. REUVERS.

Jenbay
“dalam

IN SEE

Hosconshaes.

ol lebih

, 9 0

Tsangtsjea ditinggalkan.

Peking, 9 Juni. Kota Tsjangtsjea sa
ai n
ditinggalkan oleh tentera Nangk i
telah didoedoeki oleh pasoekan-pasoekan
Kwangsi. Kota itoe tetap aman. Penjerangan Tsinanfoe berlakoe dengan tidak
berhenti-hentinja oleh pasoekan2 jang
berangkat ke Shansi jang menembaki
kota itoe.
Doea Brigade jang ketinggalan dibelakang, berdjoemlah kira2 7000 orang,
soedah liwat ke Oetara.

hoeroe-hara itoe.

LL

Peking, 9 Juni. Satoe koempoelan besar
orang asing, baik orang2 jang beroemah
tan
maoepoen ambtenaar2 soedah berangkat meninggalkan Tsinanfoe berhoeboeng dengan bahaja disebabkan perkelahian jang terdjadi disana. Chabar dari
loear negeri menerangkan, bahwa orang2
Nanking soedah oendoerkan diri dari kereta api Lunghai. Pertahanan
tentera
Oetara, tidak diganggoe apa-apa.

Ia dilroekoem'dalam perkara di
jang pegang 'rol
lebih
penting

SEA

ae

LL,

RPP

La

LL

kedjadian

Tsinanfoe.

3 SLITATAID

Tidak

Perlarian

db

Road pada 1 Juni jl.
sesoeatoe apa-apa.

besar

menerima

pesanan

dari

loear kota.
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PANAS

Toean tidak akan merasa ke-aoesan,
kalau moeloet toean berkoenjah sebidji

TJERITA

CHEWING

PENDJAHAT PERMATA

Dari

,,Adams

Chiclets“

of

,Tutti

GUM
Fruitti"

(Goela

karet).

Selainnja poen membikin hawa moeloet tertinggal keadaan
segar, dan kasi djoega banjak bantoean menghantjoerkan makananmakanan didalam peroet.

MEDAN.

OPNEMER - TEEKENAAR
&
ARBEIDSKANTOOR
Moskeestraat No. 25
MEDAN
Telefoon No. 1633
Menerima

dan

Sanggoep

—

-

mentjarikan

orang

Menoenggoe

peker-

jang

soeka

mb

bagian
Roman !

DELI-BIOSCOOP
Satoe

pertoendjoekan jang amat hebat ramei dan bagoes, dari:
The Fox All Talking, Singing, & Dancing Pictures.
Satoe film jang semoeanja bertjakap, njanjian dan dangsa jang paling baroe

Eigenaar : R. OEDOEMSINGH
Bangkattanweg No. 83
Bindjei.

Dengan

GEORGE

terima lagi:

Satoe partij tempat tidoer besi bocatan

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

djalan

memakai

CHEWING

GUM

dari Adams Chiclets” of
.Tutti-Fruitti” paling baik.

hoofdrol:

O'

BRIEN

satoe pemoeda jang soedah terkenal djago dan koeat,

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

Inggeris besar ketjil, roepa-roepa harga
dan kleurnja.
Kerosi doedoek dari djati dam pakai
boenga-boenga dan kerosi Rotan.
Katja moeka besar dan bagoesebagoes.
Datanglah mampir!!

dengan

»SALUTEs

Toko Bombay Besar

merk ,ODEON'.

Mempoetihkan gigi,
Mentjegah sakit gigi, “
Mengkoeatkan isit gigi,

Moelai ini malam!

.

dengan hormat,

M. ARIF

Baroe

10
Heebat !

mentjari:

Pekerdjaan Mengoekoer Tanah
dan memboeat Kaart, serta Gambar-gambar Roemah.
djaan bagi
bekerdja,

Terbagi
Actie !

HELEN

CHANDLER

satoe nona jang terkenal tjantik dan pandei,
William Jeanney, David Butler, Frank Albertson, Clifford Dempsey
dan lain-lain bintang film jang terpilih.
Satoe tjerita pertjintaan dari doea anak moeda bersoedara, jang seorang
djadi serdadoe dan jang seorang lagi masoek angkatan. laoet, kedoeanja
soedah djatoeh tjinta pada satoe nona. Sangat menarik hati dan sedih, dan
djoega ada pemandangan dari pertandingan voetbal jang amat besar.
Didahoeloei oleh satoe Fox Movietone News, satoe pemandangan
jang paling bagoes dari:
Anatole Friedland Ritz Review on the Beach of Atlantic City.
M

Bagian.

Kedoeanja

film bitjara.

11 Bagian.

Terdjoeal diantero- toko provisien en drankens dengan harga
6 dan 20 cents sadja.
—
Terbikin oleh:
AMERICAN CHICLE COMPANY — NEW YORK
Sole - Distributers N. O. I. :
67

.-

TOKO
AUW
PIT SEN-G-MEDAN
Bykantooren: ' 'Weltevreden Telf. 132B.
Soerabaja
2572N.
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Advertentiel
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Awas! Batja Teroes,

MEDAN.

, No. 40 Moskeestraat

Toko Katja Mata
jang.

FIRMA HADJI MOHAMAD TAIB & SONS

00 0 Sa

Belawan
Atapweg

Telf. 42.

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
kajoe laoet, roepa-roepa oekoeran.
Anak kajoe, bamboe Siam, atap Nipah
dan lain-lain.
Menoeggoe dengan hormat.

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

GohKims Co.

HADJI

ISMAIL

Oudemarkstraat 2 Medan

Ada sedia mendjoeal Petji tempahan, teroetama potongan Thamrin dan Soekarno, jang orang soekai zaman sekarang,
Djoega lain-lain potongan, badjoe anak-anak, topi anakanak. kemedja soetera.
Dasi dan sapoetangan, serban oentoek Hadji, saroeng
Samarinda, saroeng Batoe Bahra, saroeng Djokdja.
Pajoeng soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak
matjam

jang

lain.

Harga moerah, barang bagoes.
Menoenggoe dengan

Mode paling baroe.
hormat,

Adres'fsoerat-soerat dan pesanan:
Telegram adres :
H. ISHAK ISMAIL.
ISHAK ISMAIL Medan.
22
Oudemarkstraat 2 Medan.
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24. Tel.No. 1297 '
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PERKAKAS ADJAIB.

Apa ini?

i

adres

Batjalah

kasaran.

DELI

dan

Inilah

Sinar-Deli.

MEDAN

batikhandel

Menoenggoe
dengan hormat.

Tn
04 SE

Inilah satoc perkakas jang dinamakan Electro Sathy Apparapus, soeatoe pendapatan dari Mr. Noishiki Electro. oeatoe perkakas electrisch, jang dapat menjemboehkan penjakit di dalam badan seperti ngiloe-ngiloe, tidak enak tidoer, dan
bisa dipanggil dilain tempat, tentang bajaran boleh berdamai lebih doeloe.
Dan sedia mendjoeal mesin itoe, ketjil dan besar.
Tanjalah keterangan lebih djaoeh pada:

K.

»

3 Prins Hendrikstr.

NAITO.

Tel. No. 1177. Medan

B. BAROEMOEN van WELTEVREDEN. sic—gg
REPARATIE ATELIER:
Mesin Toelis, Graphotipe, Addressograph,
Gramophon en Edison Dick. (met Senada
4
4
kracht of Zonder) enz.
Rool (getah) Mesin Toelis jang toea bisa
HET BESTE. GOEDKOOPE EN VLUGGE
dibikin kembali baroe.
Didalam -Afdeeling
REPARATIE ATELIER SCHRIJFMACHINES Oostkust
van Sumatra bisa terima Abonnement

“Adres

jang

No. 15
Medan.

batik haloesan

menjediakan
ada

Cheong

00 Gn

aa

Luitenantswe

badak

SENG & Co,

Katja Mata dan
kang Gigi.

Lain barang seperti saroeng samarinda pelekat, terboesj, tjapal, enz :

Dan bisa beli banjak
atau sedikit pada kedei

$

TOKO

Timoer

MEDAN

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

Tepekongstraat
telefoon 1548

pada:

mode

riboean

Julianastraat 99

EUROPA '

Dari mode
sampai

kain

TOEKANG

Ui
aa

toean dengan hormai t,

KIE HOEI
Toko

000000000000000000

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

Swee

Menoenggoe kedatangan toean-

4

Makan
KARBAU.

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

6 Ga

Roemah
MINANG

matjam

9 Gmn

000000000000000000

42

Satoe Roemah Makan jang paling bersih di Medan.
Mempoerjai Pelajan jang radjin dan me ngerti terima segaia tetamoc.
Sedia kamar-kamar tempat menginap, penerangan tjoekoep dan senantiasa
dapat angin baik. Makanan saban waktoe dapat jang masih baroe. Minoeman dari
Soesoe mentah dan Air Lemon, sedia d seteroesnja. Kamar-kamar mandi, menjeh makan kami !!
bagi
Tjobalah |
joengi R
Kami berdjandji menerima tetamoe, dengan Sabar dan Hormat.
83

kala.
Siapa-siapa toean-toean jang
penglihatannja koerang terang,
kita soeka
tolong pereksa ,
deng
tiada — memoengoet
ongkost.
2

SI

Telf. 1119.
BERDAGANG

Oh

Medan
Paleisweg Soekaradja.

termasjhoer,

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

Ibocat membersihkan dan memperbaiki Mesin
(Toelis.
N. B. Djoeal dan beli Mesin Toelis 2de
"hands, sekarang sedia djoeal Mesin Toeiis 2de
hands merken, REMINGTON, ROYAL OLIVER, LINDETEVES,CORONA, EDIAL dan
Machine Giling” padi. Kita kasihGrantie satoe

SN

tahoen,

Lijst

Mentijp

B:BAROEMOIN- MEDAN-

OOP & VERKOOP 2de MINDS PPA

SUMATRA

£

00000

»C

0

pakaian jang paling bagoes dan netjis, tjoema didapat

RN
F I

E

L

pada:

D'

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

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

M————

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
KESAWAN

00006

88 MEDAN

sendiri

Adres:
:
B. BAROEMOEN, Oudemarkstr. No. 59 Medan
LN

Pesenan banjak dan sedikit, kami terima dengan senang hati.

Goentingan atau potongan

10 djaribeladjar

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

TELEFOON

266

Sinar Deli
No. 86 Arba'a 11 Juni

1930 —

13 Moeharam

Soal

Pemandangan

ke I

kedoea.

Lembar
:

1349 Tahoen

—..Zeg man! Apa “artinja .merdeka" ?
tanja seorang isteri
inji
—..Jah, merdeka artinja bebas", lepas".
Tidak ada sangkoetan apa-apa. Itoe jg.
diingini segala manoesia jang ber'akaldan
berperasaan baik.“
—,O, begitoe?! Kalaubegitoe kasih ,,l epas" Jah saja! Saja djoega ingin merdeka".
Indi

ini

Ekonomi.

beri poekoelanpada kaoem boeroeh, tapi
djoega pada kaoem tani.
Toean P.H. menoelis teroes demikian:
»Betoel kaoem tani dan dagang ini
akan merasai itoe krisis djoega, tapi

jang teroetama merasa

PAS OT

2

dan mengoekoehkan ekono-

lah kelebihan hasil.
Kelebihan ini tidak
sadja mendjelekkan ekonominja negeri2
industci, tapi mendjelekkan djoega ekonominja negeri2, jang djadi perantaraannja perdagangan.
Begitoelah
dalam verslag ini diakoei,
bahwa malaise sekarang tidak sadja mem-

Dalam pemandangan ini, tocan P.H.
memberi pikiran (suggestie) kepada orang

pemandangan

B.T.,

jang

menjoe-

ini. Tempo

ini katanja

desak perdi
bangsa Eropah.
Toelisan

tempo

baik boeat

gan besar kepoenj

tentang

,,Malaise

Indonesia

malaise
diantero
doenia“
(termoeat
dalam B.T. tg. 19 Maart 1930 no. 64)
itoe diboeboehi kommentar oleh redaktie
B.T. Lantaran fasal ekonomi ini penting
sekali,

lebih

penting

dari

tetek-bengek

fasal politik, meskipoen ini
dilalaikan lantaran itoelah
tjoba poela periksa isinja
redaktie B.T. itoe. Kami akan
alasan

dan

tidak boleh
akan kami
kommentar
madjoekan

boekti baroe oentoek mengoe-

atkan kebenarannja pikiran kami.
Toean P.H. menoelis:
»Krisis

jang

dimaksoedkannja

hanja-

lah akan terasa benar, djika disini seperti di Engeland dan Duitschland,
banjaknja kaoem boeroeh."
Pemandangan ini koerang benar sekali.
Apabila t. P. H. soeka membatja madjalah-madjalah

ekonomi,

tentoelah

beliau

bisa tahoe, bahwa malaise sekarang
boekan malaise industrie
sadja, tapi
djoega malaise pertanian. Ertinja:
Sekarang
boekan sadja hasil industrie
jang lebih, poen hasil pertanian sekarang
terlaloe banjak dari pada jang bisa didjoeal.
Karena
itoelah
depressie
(malaise) sekarang tidak sadja mengenai
nasib kaoem
boeroeh, tapi mengenai
djoega nasibnja kaoem tani.
Kalimat perta ma dalam verslag tahoen1929 dari Deutsche Bankund
Disconto
Gesellschaft,
jaitoe
bank jang paling besar di Djerman, berboenji demikian:
»Ueberproduktion in den Agrar- und
Rohstofflindern hat im Jahre 1929 nicht
nur die Wirtschaft der Produkti onslinder selbst, sondern auch der Lander, die den Handel vermitteln, ungiinstig beeinflusst.“
Maksoednja kira2 demikian : Dinegerinegeri pertanian dan dinegeri2 j. mengeloearkan

bakal2,

Toean

dalam

hendak

SAROENG
Hanja

4

tahoen

1929 ada-

membeli

SAMARINDA

dapat

pada:

V.

G.

Moelai

lah kaoem boeroeh jg. dilepas oleh madjikannja, sedang kaoem dagang dan
tani atau toekang itoe betoel akan-me-j
rasa koerang pendapatannja, ssebab
pembeli djadi koerang, tapi ia akan
lebih selamat lagi dari pada kaoem boeroeh.”

SAROENG
dan BOEGIS

tanggal

21

sampai

tanggal

28

Juni j.a.d. perhimpoenan I.N.P.O. akan
mengadakan congres jang kedoea, bertempat di Bantoeng. Menjlik pemberian
tahoe dari tjabang-tjabang, ada kocrang
lebih 300 orang padvinders dan-padvindsters jang akan
joengi congres
tersebuet.
Oleh G
t Band
g (Di
dari Stadsontwikkeling) kepada Comite,
oentoek
g
Ccongres itoe, telah
dipindjamkan
sebidang tanah dengin
pertjoema (gratis), terletak di Huygensweg,
belakang Technische Hooge School.
lang doedoek didalam congres comite
js toe, sebagai Voorzitter tocan Soetopo,
Secretaris toean A. Rachim, Penningmeester toean Soegondo, Leden toeantoean Soendjojo, A. Tirtosoewirjo, Soewarso, Sardjono: Dr. Soekimin, Soehatmo,
Soewar dan A. Tirtosoepono.
Didalam comite vergadering jang diadakan di Mardi Hardjo pada hari 20-21
Mei jang baroe laloe, banjak poela poetoesan-poetoesan j. telah diambil, misalnja:
Bahwa didalam congres ini anak-anak
haroes bermalam dicongres-kamp. Hanja
djika ada perloe jang penting dan djika

minja. Beliau malahan menoelis, orang
Indonesi.
Kk
dapat k
boeat reboetantero kalangan. Menoeroet logikanja pikiran ini, maka nanti
sesoedahnja malaise firma-firma besar
kepoenjaan orang Eropah se moea djadi
hilang dan moesnah, karena mereka itoe
katanja bekerdja mahal. Jg. tinggal hidoep
jaitoe toko-toko Indonesia sadja dan djoega
boleh djadi toko-tgko Tionghoa. Soedah
tentoe ini tidak biki#h!

Poen salah sekali pikiran toean P.H.
jang menjamakan
tempo
malaise “ni
dengan tempo pemboykotan barang Djepang doeloe. Dalam tempo pemboykotan
ini tidak ada kelebihan dagangan seperti
sekarang. Doeloe tidak ada konkurrentie
mendjoeal barang begitoe keras seperti
sekarang. Karena itoelah betoel jg. dalam
tempo
pemboykotan itoe soedagar IndoPemandangan seroepa ini koerang sempoerna. Kaoem pedagang, kaoem tani dan nesia memang bisa mendapat oentoeng
sedikit
lebih
daripada biasanja.
kaoem toekang tidak boleh ditjampoeradoek seperti diatas. Mereka poenja peRoepa-roepanja
t. P.H. koerang insaf
kerdjaan dalam pergaoelan-hidoep (funkdip
ji
tie) berlainan satoe
sama lainnja. besarnja tanggoengan jang
Betoel djoega sebagiandari
kaoem sebagai direkteur-hoofdredakteur dari soetani bisa poenja nasib jang sekedar ri- atoe soerat-kabar, jang katanjapaling beItoelah kiranja
ngan dari pada kaoem-boeroeh, tapi tidak sar di Indonesia itoe.
demikianlah halnja dengan kaoem peda- jang mendjadi sebab beliau terlaloe gamgang dan toekang. Apabila kaoem tani tidak pang memberi matjam-matjam nasehat,
banjak lagi hasilnja, soedah tentoe ia tidak jang beloem ditimbangnja dan diselidikimembeli barang banjak lagi dari kaoem sau- nja betoel-betoel lebih doeloe, bagaimana
Apabila beliau soeka
(agar dan ia tidak bisa pesan barang banjak praktijknja.
lagi pada kaoem toekang. Karena itoelah membatja boekoe-boekoe tentang ekonoboeat hidoepnja hari-hari kaoem soedagar mie, tentoelah beliau bisa tahoe, itoe
tempo baik
dan toekang akan-terpaksa mendjoeal da- tempo malaise boekan
gangannja dengan harga sedapat-da- boeat peroesahaan ketjil dan tengah.
patnjasadja.
Dan inilah jang menjeDalam tempo ini lebih banjak peroebabkan roesaknja kedoedoekan kaoemsoesahaan tengah dan ketjil jang bangkroet
dagar dan toekang jang terbanjak.
dari
pada ditempobiasa, karena terdesak
Dalam pemandangan diatas, toean P.H.
mengakoei, bahwa kaoem tani dan peda- oleh peroesahaan besar. Selain dari itoe,
beliau
tentoe bisa tahoe
djoega, bahwa
gang toeroet merasai krisis sekarang. Pemandangan
ini tidak tjotjok lagi dengan tempo malaise ini 'mentjepatkan djalan(pergaboengan)
pemandangan toean P.H. dalam B.T. tg. nja koncentratic
6 December
1929 no. 278. Disitoe kita peroesahaan-peroes:haan mendjadi peroesahaan jang lebi h besar poela, karena
membatja djoega demikian:
peroesahaan besar 'itoe sebenarnja bisa
»Malaise ada dan bakal ada, itoe be- bekerdja lebih moerah dan baik dari penar, tetapi boeat bangsa Boemipoetera roesahaan jang lebih moerah dan baik
jang“sadar, inilah ketika jang baik dari peroesahaan jang lebih ketiil.
oentoek menerdjoenkan dirinja kedalam
pasar perdagangan, sebisa-bisa menToean
P. H. berseroe, soepaja orang
tjampoeri perdagangan Import dan Ex- Indonesia ambil teladan orang Tionghoa,
port, walau dengan djalan berketjil-ke- jang katanja sangat akticfitoe dalam veroetjil sekalipoen doeloe!
san dagang.
Bangsa Tionghoa sangat actief dalam
Tapi apakah betoel soenggoeh, keakhal ini!
Diwaktoe pedagang Import dan Ex- tief-annja bangsa Tionghoa memberi oentoeng
begitoe banjak seperti B.T. kira?
port Europa jang berongkos besar
itoe
hadapi |
han,
mereka
nanti akan bisa reboet antero (garis
dari kami, A.Z.) kalangan denganongkosnja jang ketjil, dengan actief bekerdja, dengan banjak reclame, maka kita
peringatkan disini soepaja Indonesiers
ambil itoe teladan, hingga nanti bisa
goenakan ini ketika (protiteeren), seperti diwaktoe-waktoe ada pemboykotan dagang antara Tionghoa-Djepang.“

narnja

roeh orang Indonesia soepaja memasoeki
import dan export dalam tempo malaise

Congres Indonesisch Nationale Padvinders organisatie jang kedoea.
|“

4
bahwa tempo malaise sekarang
jalah tempo jang paling baik boeat

menegoehkan

, Bintang Timoer" koerang benar dan
berbahaja. Boekti-boekti lainnja.

Dalam soerat-kabar ini soedah kami
toendjoek koerang benarnja pemandangan
toean Parada Harahap, direktaur-hoofdfedakteur Bintang Timoer, tentang ma-matjam hal.
Dalam toelisan kami
MMalaise di Indonesia, malaise diantero
doenia", kami soedah toendjoek tidak be-

Indonesia.

LOETJOE.

diizinkan oleh kampleider, anak
- anak
boleh berpergian keloear dari tempatnja.
Dapoer, kamar mandi, tempat bermalam
dan lain-lainnja akan disediakan oleh
comite, sedang oentoek mendjaga kesehatan anak-anak itoe, tiap-tiap hari pandoe-pandoe akan diperiksa oleh dokter
doea kali.
Permainan pandoe-pandoe jang akan
ditoendjoekkan ada bermatjam - matjam.
Ketjocali perlombaan dari hal kepandaian
padvinders, congres ini akan disertai
dengan perlombaan bagian sport, jaitoe
dii
Korfbal Bandoeng—Jacatraper
&
ja dan Mat:
, discus dan speerwerpen, kogel stooten, hoog dan ver
springen, estafette dan roepa-roepa perlombaan dil.
Comite itoe djoega akan mengadakan
excursie ke Geologis Museum bagi semoea congressisten, dan ke Sterrenwacht
Lembang hanja bagi leiders-leiders sadja.
Djika perloe djoega hendak melihat Radio di Malabar.
Pada malam sebeloemnja congres ditoetoep, disocieteit Ons Gznoegen, akan
diadakan opvoering boeat semoea orang
siapa sadja jang soeka mengoendjoengi.
Nanti sedikit hari lagi Congres Comite
akan mengeloearkai boekoe programma
jang djelas, oentoek peringatan congres
jang kedoea ini.
(Lihat dipagina IV).

Kapan berkeperloean

S

2

Oepah tjitakan, stempel, mendjilid boekoe perabot kantoor dan lain-lain.
Panggil

sadja telefoon No.

1300ea
Atau

pesan pada :

Drukkerij ,,PERTJA-TIMOER” Medan
Segera dan rapi order t. t. itoe dioeroes.
33
Harga pantas.

Baroe

TOKO

boeka

BOMBAY

Eigenaar: L. H.
Telefoon

No.

MAHTANI
Hindoestraat No. 25
MEDAN

578

-

Baroe
Lampekap

5

gak

ke

Ay

soetera

4

f3.—

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

PEMBERIAN

TAHOE.

jang toelen!?
JANG

TOELEN.

Oleh

BOORHAN

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

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

karena

ini waktoe

moendoer, kita maoe djoeal

Kesawan,

seperti:

berniaga

lemari-lemari

ada

sepi dan perniagaan ada

toko

dalam

Lemari-lemari dinding dan

Toko

No.47

di

Lemari-lemari pandfang

saroeng jang

Kita minta tocan soeka oedji lebih doeloe dan periksa dengan
teliti dari kita poenja keloearan, pesti menarik kesenangan tocan
seteroesnja.
Tjoraknja teratoer dengan pantas dan memaniskan pada pe4
4
didiji
,
manoeroet
5 kleurnja
bermatjam roepa seperti: hitam, copy, blauw, oemoe, hidjau,
gandaria, chocolade, poetih dan lain-lain.

dengan

harga patoet.

Pada
boeat

siapa

jang

beli

kita soeka djoega dibitjarakan itoe roemah

ditempati te roes pada Eigenaarnja ini roemah.

"
Harga
arg boeat pakaian:
Saroeng Samarinda dari soetera Shanghai no. 1: A4 f 10.- f 15.f 20- f 27.50 dan f 35.—
Boeat didjoeal lagi:
Sarotng seperti diatas djoega no. 1: perkodi
f 250.- f 300.- f 500.- danf 600.

Boleh

jang lekas dan diminta
loepa
harga jang
di SINAR DELI.

Kita -menpenggoe pesanan
liskan
dengan

Langganan

SETIA

bitjara sendiri pada:

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 : f65.- f 170.- f 200.- f 250.- f 400.- dan f 600.-

harga dan pembajaran boleh berdamai

N. V. H.
Kesawan

No. 49

My.

HIAP

3

,

Kemedja dari soetera nanas, segala matjam oekoeran, pake kraag
atau zonder kraag a f3,—
Selimoet, tikar-tikar dan kain soetera matjam-matjam warna.

111

.

ea

terima

HIN

Telefoon No. 939 Medan.
2
“

Sumatra.

bahaja. Seorang dari Spelers

dari Terpedo v.c. Pintoe Padang, oleb
sebab terlaloe kasar main takoet dalam
bahaja perkelahian akan tiba teroes dioesir toean Rifree dari permainan setelah 2e. ronde. Lebih djaoeh toean M.
Hoetabarat sebagai-Refree, ada bikin terlaloe streng, menjebabkan
permainan
samenspel dengan disoedahi sentausa
aman dan sama-sama giranghati. Kemis
d
ka akan diadakan
lagi pertandi
P.v.c. dengan Djamboer Teroetoeng v.c.
Kota Nopan ditanah lapang P. Hilir Penjaboengan. — Madjoelah Doenia Sport
di Mandailing.
bantji?
Setahoe bagaimana kabarnja seorang
ng goenting jang baroe sadja bebera
lama ini tinggal di Tembok (Fort de
Kock) soedah djadi begitoe ketarik sama
seorang jang maskipoen soearanja besar,
sebagai soeara laki-laki
tetapi potongannja ada malah ramboetnja pandjang der.gan
berpakaian sebagai seorang perempoean

-

0

L oear- Negeri.

0 SNI00

0000

0040
0
ND 90 CEMENNN
4 0400
Lekas bikin perhoeboengan

4

206 0 Sm

Sport.
Tanggal 5/6//30. telah dilangsoengkan
pertandingan Persaudaraan v.c. Penjab.
derigan Torpedo v.c. Pintoe Padang Angkola, dengan disoedahi stand O-1 oentoek
kemenangan P.v.c. P. Hilir Pjb. Bermoela
tadinja spelers dari P.v.c. memang ada
sedikit getjar hati, oleh memikirkan kekoeatannja benteng Torpedo jang amat
masjhoer itoe, dimana desas-desoes dari
penonton poen sehingga adajang bertaroeh
Fro torpedo v.c.
Akan tetapi setelah bola melamboeng
ditengah tanah lapang itoe, dimana kirakira sepoeloeh menit doel Torpedo soedah temboes menjebabkan soerak penonton menderoe.
Demikian poen setelah
bermain pada 2e. ronde orang banjak ada
lihat bahasa bola soedah masoek kedalam
goal Terpedo tetapi toean Refree tidak

5

000 SEM

Bilakah hapoesnja “heerendienst dari
moeka boemi ini?
Kita harap
aa toean H. A. Salim
dalam sidangan
Volkenbond jang dekat
ini dapat mentjapai tjita-tjita menghapoeskan rodi itoe.
Awas
wang
kertas
»£550 djadimoesnah"
Seorang saudagar Indonesier tinggal di
Malintang Djoeloe, ada menjimpan wang
kertas toekaran seratoes dan f 50, f 25,
f40 dan f5 djoemlah f550 didalam seboeah peti kajoe jang berkoentji. Tiba-tiba
kira2 satoe boelan dibelakang ia boeka peti
itoe hendak ambil wang itoe, ia terperandjat, sebab oeang itoe semoeanja soedah
roemit (hantjoer) dimakan tikoes, dan diboeat djadi sarangnja didalam peti itoe,
.sehingga oeang kertas itoe tidak dapat
boengi lagi dus tidak ada harga 1
cent itoe kas kajoe kelihatan soedah loPeng tobang tempat tikoes keloear ma-

5J—J—5

kan (bajar) lagi.

2200

schrij-

ver Ass. Dem. Sipongi, tadinja sedang
membantoe pekerdjaan Djaksa Magistraat
di Kota Nopan, soedah tjoba menggelapkan wang denda banjaknja lebih koerang
£ 187.— Tag soedah dibajar orang toeanja f 85.- Oleh sebab terang salahnja
maka Landraad soedah beri gandjaran padanja satoe tahoen padan dipotong
selama preventief doea boela:
Korbanro aa i.
Disebabkan tidak pergi membajar pe
kerdjaan rodi dan tidak poela bajar wang
rodi oentoek kwaartaal jang laloe, maka
Magistraat Kota Nopan telah menghoekoem kepada 6 orang dari Kampoeng
Moeara Saladi dan 2 orang dari kp. lain
dengan 3 hari pendjara atau f 10 denda
sedang rodi jang tinggal itoe mesti kerdja-

membenarkan

jang daMEA ON
tidak ada artinja. KOKO
kan besar.
volong dengan La Ta
baree sadja dapat Bona
mem Hngan bana

pat loeka-! Ko

Mandailing.
Corr. S. Deli, toelis:
Perkara penggelahan di Kotanopan.
Beloem berapa lama kita siarkan dalam |

S. D. ini seorang nama Noer!

sanja adW- dalam tangan orang laki-laki, poean di Finland jang ingin mendapat
ada kenal baek dengan iapoenja kasoe- hak sania dengan laki-laki.
karan-kasoekaran dan diterima dengan
Tetapi nona dari lerland mengomel,
Auto ini men
aja ra reserve, tetapi pelahah mendekati bagaimana kaoem laki2lerland sal
Sopir auto Mada
ingatan jalah dimana osang perempoean membantah pada kehendakan kel
rijbewijs boeat pn Patah kenderaan,
d€ karena alah
are “Ng
Tn
dengan seroepa orang kannja kaoem perempoean,
setahoe sebab bersalah hingga terd| .
menit dengan lillah.'
aki-la
ketjilakaan itoe, kabarnja pergi melaril
Disini orang bisa lihat tidak semoea
diri, dengan meninggalkan sadja Ra
Na
orang
perempoean.
Duitsch jalah orang koelit poetih setoedjoe pada ,,keTolong boleh dipaham sedekah,
terbalik itoe dan penoempang- penoemEmma Ender, Dr. Alice: Salomon dan dr. merdekaan” dari kaoem - perempoean,
Atas segala djerih dan pajah,
ngnja.
Maria Monk menoelis tentang pekerdjaan hingga ada amat heran sekali. bagaimana
Oesaha ichtiar beri melimpah,
P“ Seboeah
nj
auto jang datang kemoedian
orang laki-laki didalam penghidoepan ada nona“ Tionghoa jang maoe- merdika
Seboet sapa haramkanlah. soedah kasikan, pertolongan boeat mengoemoem.
seperti...... laki2. (Rad).
angkat orang-orang, teroetama jang men- Djika kita soedah tolong,
Alibe Salomon mengoendjoek kepenti-0—
dapat ketjilakaan itoe ke Boekit Tinggi. Djangan harab. balas menolong,
ngan bantoean kaoem perempoean, sebab
Irak.
m0
Tolong djangan mengandoeng bohong,
kaoem laki-laki terlaloe oetamakan mateSatoe penganiajaan.
Didalam rentjana verdrag baroe jang
rialisme dan memperhatikan terlaloe seSeboleh-boleh dirikan sokong.
diatoer antara Inggeris—lrak antara lainBeberapa hari jang soedah seorang lakidikit penghidoepan jang lebih tinggi.
ada diterangkan bahasa
verdrag
laki nama Arif di Lapai dalam bilangan
Itoe kalimah tolong menolong,
Lebih djaoeh bulletin itoe ada memoeat lain
memoelai
berlakoe
Nanggalo (S.W.K.) dipergoki waktoe lagi
Kedoea g's djangan ditjolong,
djoega toelisan2 dari Denemarken,'Austra- baroe "ini akan
djadi
anggota
Volkenboeang air besar disoeatoe solokan dari
Tolon-menolon djadinja lansoeng,
lie, Noorwegen, Belgie, Griekenland Bul- sedari Irak
soemoer seboeah roemah. Orang jang
. enggak baik dong.
garye, Finland, Zuid—Afrika, Tsjecho bond. Sesoedah Kabinet baroe (Irak)
pergoki itoe seorang perempoean Andoeh
Slowakije, Terland, dan tidak semoeanja didirikan dan diterima baik oleh verdrag
pendiriannja Hoofdcomite boeat menilik
jang tidak senang melihat perboeatan jang Badjoe idjo potongnja strong,
memoedji bagi sikaoem laki-laki.
koerang netjis itoe.
Seorang nona dari Belgie mengoendjoek, penghasilan dan pengeloearan onkost ada
Songkok hitam, hitam tenggoeli,
lah
dak
ditanggoeng
oleh Irak.
,
Arif boekannja ia akoek
atau | Djika di
tolong,
bagaimana laki-laki di Belgie telah alpa
pindah kelain tempat, sebaliknja ia telah Tebelah dia sebenar boedi.
dalam kalangan jang sah pada orang|. Djoega lebih djaoeh Irak menanggoeng
mendjadi begitoe goesar ketika mendengar
ga
T.A.
perempoean.
boektikan
tjaranja pemerintah
didategoran. Ia laloe boeroe perempoeanterlamaNona dari Bulgarye oCndjoek besar lam negeri dan boeat 2 tahoen
seboet dan dengan: menggoenakan sepokepalanja orang laki-laki di Bulgarye nja moesti goenakan pembesar.
asing
tong dahan kedongdong ia laloe poekoel
F 10000 djatoeh ke Padang.
pemerintahannja) — menoeroet
terhadap pada tindakan jang sah boeat dalam
kepala Andoeh, perempoean mana telah
kepentingannja kemoedian boleh
memTiga orang berkong- orang perempoean.
djatoeh dengan loeka.
Nona dari Finland akoei djasanja orang berentikan pembesar-pembesar itoe. S.
si membeli satoe lot
Laki-laki jang berangasan melihat ia
lelaki didalam pergoelatan kaoem peremEykenstichting.
poenja korban jang demikian mengoelangEngkoe Hadji Abdoel Rach
Adjunct
kan lagi poekoelan terseboet hingga keKadi di Padang bersama engkoe Labai
doen tangannja Andoeh djadi patah.
SainIman
Wijk
1
dan
engkoe
Abd.
Madjid
Jang berwadjib lekas diberi tahoekan
dan begitoelah Andoeh teroes dikirim ke- berdjoealan di Kampoeng Djawa, (Padang)
telah
membeli
satoe
lot
dari
Eykenstichroemah sakit sementara Arif tentoe sadja
tidak akan loepoet —- hoekoeman,(Radio). ting jangbaroe dimainkan. Oentoeng akan
baik, lot itoe djatoeh pada prijs 10000.
Tanja keterangan pada
Minta keloear dari Partij Ahmadiah. Pada hari Sabtoe engkoe Hadji Abdoel
SUMATRA GRAMOPHOON COMPANY
Rachman
telah
datang
pada
Eskompto
Selang beberapa hari datang seorang peOudemarktstr. 2 Medan.
di Padangakan menjelesaikan perkara termoeda kekantoor Red Tj. S.
Telegram adres Sumatraphoon.
Toean itoe mengenalkan dirinja berna- seboet.
Ada
lagi
kabar
mengatakan
bahwa
ma Abdoel Aziz dan mentjeritakan,
Di kita poenja Toko, bisa beli dengan Huurkoop (ansoer)
bahwa ia daboeloe ada Imengadji agama prijs no. 1 jaitoe 150 riboe djatoeh keGRAMOPHOON
merk jang: terkenal dalam pergaoelan
di Padang Pandjang, soedah itoe datang pada seorang Tionghoa di Serantih, tetadoenia dagang, ia itoe, merk ODEON, dari harga jang
ke Padang mendjadi moerid dari toean Sech pi kabar ini sampai sekarang beloem
dapat
dipastikan.
laa Hong,
semoerah
moerahnja,
sehingga harga jang
Chatib Ali, tetapi kemoedian iatelah berTiap-tiap beli satoe mesin, dari sehargaf 100.- (seratoes)
toekar haloean dan memasoeki partij Ahmadijah tjabang Padang. Sekarang karekeatas dapat 5 bidji Plaat extra, lagoe lagoe boleh pilih, mena ia selaloe mendapat desakan jang banoeroetsekehendak Toean-toean, Modelnja kita tanggoeng menjak dari familie dan orang lain, sebagai
njenangkan bagi perhiasan roemah tangga.
terpaksa ia hendak keloear dari Partij itoe.
Sehingga itoe Abdoel Aziz berbitjara.
Moelai sekarang di kita poenja Toko ada djoeal | Lo Lotery
Bagaimana
perempoean
memikirkan
Red: Tj. S. mengatakan bahwa tiap2
Oewang besar namanja, BATAVIASCHE KINDERZIE.
tentang laki-laki
orang vrij beragama. Sebab itoe kalau
KENHUIS, besarnja F 2000.000 Perys-perys diatoer sebakiranja betoel akan keloear dari partij
Sedang bestuur, dari Internationalen
imana biasa, Tariknja sebegitoe lekas- Lot lot terdjoeal
Ahmadiah, menoeroet setjara sopan dan Vrouwenraad ditahoen dahoeloe menermenoeroet peratoeran dalam vereeniging, bitkan soeatoe nummer dari Internationaal
Habis, Harga di loear Kota Medan. Kirim sadja Spoed dengan
haroes dikirim soerat minta berhenti men- Bulletin jang semata-mata membitjarakan
Postwissel F 11.35 Kita tanggoeng sampei di Toean poenja
djadi lid.
pertimbangan kaoem "aki-laki jang berperoemah.
perempoean,
Ahdoel Aziz membenarkan nasehat Red. ngetahoean tentang kaoem
Tj.S. itoe.
sekarang kembali menjiarkan soeatoe extra
Menoenggoe dengan hormat.
—0—
Febranrinummer, ini kali membitjarakan
Kalau Belanda, main tembak sadja.
pada s»al: ,,Apa jang kaoem perempoean
“
Sub agent: S. PALAR. Aloer Gantoeng 4 Pangkalan Brandan.
Pada beberapa hariliwat seorang Euro- pikir tentang kaoenr laki-laki ditempat
pa, eigenaar bioscoop di Talang Padang, oemoem."
(S.W.K.) telah menembak mati seekor kamNationale Vrouwenraad dari Nederbing kepoenjaan pendoedoek diitoe tempat, land ini kali menganggapbaik tiada tjamnama Margo. Doedoeknja itoe penembakan poer atau memberi bantoean dalam soal
Toko en Drukkerij , THE ROELAM COMPANY”
- »Fadjar Soematera" adalah kira2 begi- itoe.
Didalam iapoenja
permoelaan redacWillisstraat No. 23 -Tel. 1352 Medan.
»Bernard"
begitoelah namanja itoe ei- tienja membilang, tiadalah gampang boeat
pemandangan lengkap tentang
genaar bioscoop terseboet, ada menaroeh- Lmengasi
»Apa tocan
kan seboeah sisir pisang diatas medjanja, pekerdjaan orang laki2 dalam segala oeada mendjoeal
Gramafoon dengan plaatnja compleet?"
sementara
ia masoek kedalam kamarnja, roesan.
tahoe2
pisang itoe soedah dimakan oleh
Tetapi dimaksoedkan antara lain boeat
»a, intjik ,,The Roelam Company”
kambing kepoenjaan Marga, tetapi tidak mengoendjoek bagaimana sering kaoem laada satoe-satoenja toko dikota ini jang
semoea,” malahan doea boeah sadja. De- ki2 dalam mata kaoemperempoean telah
ngan zonder pikir pandjang lagi, itoe nir alpakan iapoenja kewadjiban dan wetgekasih datang Gramafoon dari fabrieksoedah ambil vonnis pengabisan, jaitoe ki- ving boekan sebagai collega atau pembeli
nja, dus soedah tentoe intjik bisa dapat
rim satoe tembakan, hingga binatang itoe dari hari hak-haknja kaoem perempoean.
dengan harga jang paling moerah apa
an ketika itoedjoega tarik napasnja jang
Meskipoen orang mengarti, jang diachirnja itoe keadaan-keadaan jang berlagi intjik boleh bajar dengan djalan
— Meski
seorang Europa, tetapi jang tentangan moesti hilang, toch orang mengansoeran”".
tentoe sadja tidak senang, teroes mema- anggap artikel itoe, jang ada menoendjoekan pengadoean pada Pembarab dan djoek perkara-perkara begitoe, jang ter»Nah, kirim dan satoe boeat saja",
"Baik intjik, saja segera perloekan”.
Ass, Demang. Begitoelah ketika ini dila- dapat banjak sekali diberbagai-bagai nekoekan pemeriksaan, taoe-taoe sadja datang geri jalah berlakoe keliwat tidak adil pada
99
seorang Politieopziener dari Kota Agoeng kaoem
p
hingga di
perjang mendamaikan perkara ini jang mana loe boeat mengoendjoek. lagi satoe Pali

Lmeskipoen ada beberapa orang

Sumatra Gramophoon Coy. Tel. 1452 Medan.
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HALLO-

menoeroet

poetoesan Bernard-moesti ganti

dengan

pengharapan

soepaja

dapat

per-

itoe harga kambing f 10. sedangkan kam- hatian orang banjak dalam soal ini, dan
bing itoe dibeli oleh Marga f25. dan dengan begitoe hak jang tidak sama rata
kalau mesih hidoeh boleh dipelihara te- jang
didjatoehkan pada kaoem peremroes mengharapkan ketoeroenannja goena poean bisa dibikin
hilang!
pena Daan bagi Marga.
Serie artikel itoe dimoelai dengan soeKita pertjaja Handa
Marga mela- atoe artikel dari Elizabeth Monk dari
koekan itoe matjam perboeatan atas kam- Canada
jang
membitjarakan
tentang
Toekang tjoekoer itoe dengan minta bing kepoenjaan Bernard, tentoe sadja amin. laki-laki sebagai collega dan
petbantoean seorang lain achirnja soedah lebih dahoeloe
di
kab
dalam
kawin dengan orang jang ditoetoerkan itoe mar tiknes dan kambing moesti diganti — Didalam artikel ini penoelisnja memkawin menoeroet setjara Islam, dimoeka harganja menoeroet patoet dan boleh djadi bilang, bahwa perempoean jang pertama
kadli nikah dan selengkapnja,
djoega ada banjak kans boeat dihoekoem jang telah mengorbankan
dirinja boeat
Akan tetapi kabarnja setelah bergaoel pendjara.
memegang soeatoe pekerdjaan, jang biabaroelah ia sedar jang naa aa seja, boekan“
tapi seorang mba" jang lebih ban
Purba
Ii
ada seorang laki
Perkara ini oleh toekang tjoekoer itoe
tidak dibikin pandjang, bisa djadi sebab
dan barang klontong
maloe atau bagaimana: hanja ia biarkan
Sadja perempoean itoe tinggal diroemah3— MEDAN
No.raat
Markst
nja, dengan tidak memperdoelikan djika
IJIN TONG & C0, Miarksraa
orang jang tahoe liwat disana hingga meMenjediakan
segala
foepa
katja
mata.
nekan
peroetnja melihat keadaan jang
loetjoe itoe. (Radio.)
Sanggoep periksa katja maanda
ta jang tjotjok oentoek keAuto masoek djoerang.
sehatan mata toean - tocan.|
Orang kabarkan dari Fort de Kock,
dengan ongkos pertjoema.
Boleh toekar katja jang

TOKO

tidak oesah Ki

KATJA MATA

ta tjotjok .lagi dengan
beng Keoentoengan besar bagi tocan
- tocan.
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Kekajaan, Kesenangan, Keberoentoengan!
Toean

bisa

peroleh

Postwissel

dengan
f11.35.-

enz.

lekas, tjoema dengan mengirimkan:
oentoek pembeli:

1 LOT

j Besar” baroe
»Bataviaasch -Kinderziekeahuis” Weltevreden C.s.
nLoterii

Besarnja f2.000.000.— dan disediakan oentoek Candidaat 1074 Toeantoean jang gentleman sedjoemlah f1.000.000.— jang dibagi dengan:
f 150.000.—f 100.000.— f 75.000.— f 50.000.— f 25.000,—
110000,— f5.000.— f1.000.— enz. enz. sampai
f 25.—
Pengharapan besar bagi toean, djika tocan memesan lot pada kita, sebab
loterij jang laloe kita djoeal 997 diantaranja » loten jang
da
f 10.000.—
f5.000.— f1.000.— f500.— £100.—

Sean

Ini kali besar sekali Liragan. jang djoega pan lebih besar, bisa
kita, boekti liat jang soedah-soedah pali banjak pembeli dari kita
pada kita, dari antero
menjebabk: an perhatian publiek lebih naa
MELAKA dan INDO CHINA kita beroleh paman: Babeati: dari
kaga. soepaja djangan menjoesahkannja, dari
sal
ange0
Ba
dengan selekas-lekasnja
| orang membelinja, sebab saka
boeat djadi kaja, selain membeli lot

Pesanlah

pada

adres

jang

dengan perantaraan
beroleh priis, dan

sampai di

beroleh priis dipegang
sean €n23 wakil pers.
itoe.

aa

soepaja djangan kehabian Berehoet
10tIni sangat
soesah. tidak ada harapan lain

Ka

Firma HARNAM

boeat

LOTENDEBITANT.

SINGH & SONS

23

Jang telah madjoe kehadapan, ertinja telah Taytepr dari Moskeesiraat 42 (
tikoes), ke straat jang ramai, jaitoe OUDE,
RKSTRAAT No. 20 MI

Djoega sedia barang
- barang klontong. Boeat beli banjak boleh
N. B. Pembeli aan

kita kasi rabat jang pantas.
35

Menoenggoe

dengan hormat.

kita jang beroleh prjs. silakan kirim lotaja
pa gada kita.

soepaja
ceroeskan pembayaran pesona sampai
gratis kita tidak ambil commissie apa-apa Banjak Sumag
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Tinta Hitam merk Stephens perfl.
»
merah
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1
Stempel
violet
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f0.15
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termasjhoer teroetama di Soematra Timoer

tanggal 9 September

f 1.45

bertjetak

f 1.50

per gros

1. Pakai toetoep kaleng merah
dikepala botol.
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per 2 st.

Toapekongstraat 16
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kaloe ferloe. sebab ini obat gosok soedah lama tersiar dimana-mana.

»

memake piring tembaga:
10, 15 dan 25 Kilo,
zonder piring: 75, 100, 125, 150, 175 dan 200 Kito.
i
vernikkelt
paRe
dengan batoe
.

aka
Medja pake piring

10,

com-

5,

15

dan

10,

25,

15

50

25

.

Kilo.

dan

dan
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25

100

Kilo.
Kilo.
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Timbangan Besar merk Amerika Fairbank: 200, 250, 300 Kilo.
Timbangan boeat Maas berikoet batoe-batoenja: 250, 500, 1000 gram.

&
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Djoega bisa dibeli satoe-satoe bidji.
Tjanting Minjak dari:
',, 1, 2 Deciliter.
Dekor
emng! Metegan, matjem-matjem dan ada djoega jang
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Dalsem

pake

»

aloe ada
persediaan tjoekoe,
-roepa
,
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:
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Timbangan Kajoe
Timbangan Kajoe
i
Timbangan
Besi i
piring “tembaga,

“Titebanpan Medja Ideaal dari
pada besi djoega pake batoe
25
berkisar-kisar, medjanja ketjilan:

&

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

dengan hormat,
w

@
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tembaga, batoe-batoenja
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. Pekerdjaan . ditanggoeng
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sedia segala kain-kain seperti palmbeacn
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GLOBE

42. Tuitenantsweg

Telefoon Nos. 403 & 567.
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seroepa dan baik.

Menoenggoe dengan

SENG
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di kita
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fabriek
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TEPEKKONGSTRAAT.

Pakai toetoep lak merah di
kepala botol.
N

Jang

—

!

Zwarte

Re
filiaal,

Y

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

»” 050
'2-

1

Ya1

Huttenbachstraat boleh datang di

Luitenant

f 2

p"
LHP
Willem III pen
IN pa

,

di

Djagalah tjap jang toelen, jaitoe:

Postpapier bertol merk ,Isala
Bond” berikoet vloeinja per blok f0,75
Hollandia Kroon pen

tjeloep pakaian? Kalau djaoeh datang

Ketjap Tiap Matahari

WENG

11 Juni 1930

Toean dan njdnja maoe tjoetji atau

1923,

jalah

2.

BAROE!!

Moelai boeka

Ta

Telah mendapat poedjian (diploma) dari
PASAR MALAM MEDAN

f070

bertjetak

GLOBE

(empat: poeloeh tahoen)

Keperloean toean-toean ini hari atau
boeat hari jang akan datang, telah kami
sediakan dalam toko kami, baik oentoek
tjitakan, demikian djoega oentoek perabot
toelis menoelis correspondentie.
Toean-toean kenalan lama, jang telah
memboeat perhoeboengan baik dengan
kami selanta 18 tahoen, baik jang tinggal di Atjeh, maoe poen jang tinggal
di Paneh, Koealoeh, Asahan, Simeloengoen
Karolanden, dan lain-lain, tentoelah tidak
meloepakan pada kami.
Toean-toean atoerlah pesanan pada
kami ini hari djoega.
Kami poenja sijsteem sekarang:
»Sedikit oentoeng
banjak terdjoeal,"
Persediaan:

?

Gantang Beras berikoet kikis kajoe dari:

isa

e

Kilo.

"3,

1,

2,

5

Liter.

“

$

dilipat ampat.

Boewat

orang jang akan mendjoewal kombali dengan membeli
banjak-banjak bisa dapat oentoeng baik dari
potongan harga moerahan.
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Boleh dipakai boeat:
Sakit kepala, diserang angin djahat,
sakit dada, napas sesak, merasa ngiloe,
kaki tangan kesemoetan, sakit oeloe ati,
kaki tangan dingin, peroet gemboeng,
peroet moeles, maboek laoet, maboek
minoeman

keras,

peroet

senap

dan

maoe

SANGGOEP
sesak, batoek
lama, koerang

L MWA

.
1

Tjolet

sedikit dengan djari ini obat

Tjioem ini obat gosok waktoe pilek,
hidoeng jang poempet lantas djadi long-

gar dan senang sekali.

loeaa
rar

4 H5 Ban

aa

pa
don

Obat
sadja).

3
A

"id
BEA

Djika
toean

S

lan ?

ha

|

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

Segera

toean

mentjari tabib jang dapat mem-

beri pertolongan

bagi &

'

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

,

Hoofddepot:

THAI FOO SENG KIE - Dispensary

penjakitnja

jang

berbahaja,

jang

18
€mmmmmms3p
Kalau tidak baik ocang dikembalikan.

e

Telefoon No. 789, Postbox No. 114, Kesawan No: 61, Medan.

Mgndjadi Agent SATIJRIN letter mas boeat lelaki dan letter perak bayan GersapOa af4-

dari

berada diantara hajat dan mati.
Oleh sebab itoe, djika toean, atau familie toean,
atau kenalan toean, bila dihinggapi penjakit,
diselakan akan datang mengoendjoengi
|

Harga 1 potje £0.25
POO

dimakas doea boengkees

4
1

Dalam roemah selaloe misti sedia
Anggoer obat tjap Boelan dalam buffet.

eta

Medjen (tjoekoep

NN

Dalam
perdjalanan
selaloe misti
sedia Balsem tjap Boelan dalam kantong badjoe.

9

demam

kctor dan perasaan tidak enak).

bepa (ka talobal
gavak, amar
1m
locan, bocorrnei
Kakan open Ga
rang
ta

kering, asthma, koerang darah,
koeat kepala, sakit djantin).

Obat Mata (Oentoek segala matjam penjakit mata,
dengan obat disapoe dari loear).
Minjak ramboet (centoek memandjangkan ramboet dan menghitamkannja serta mendinginkan kepala.
Syphilis (penjakit perempoean, keloear nanah darah

moentah-moentah.

gosok, lantas taroh dioedjoeng lidah dan
minoemin aer jang bersih, Peroet djadi
merasa sangat senang dan semoea penjakit lantas linjap.

MENJEMBOEFHKAN :

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

5. R. B: RAM
|
RK. 5.

g

India
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'Thabibi

British
ritis!

Wilhelminastraat 115: . Medan
Telefoon

No.

1326.

,

1g, 10 juni.F —

ngan 5—1
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Sekarang Dj. Bblad dapat mewarta- « Emigrant-emigrant berangkat ke Suritakan lebih djgoeh tentang perdjandjian. name sebagai kolonisten boeat s€tama ladiadakan
oentoek emi- manja, Mamakala mereka tidak senang
P dj
djian ji
3 granten Djawa itoe jang berangkit ke tinggal di Suriname, sesoedahnja tinggal
i
Perdjandjian-perdjandjian itoe disana lima tahoen mereka boleh poelang
ke Djocja kembali dengan dapat onkost
dengan ringkas adalah seperti berikoet:
vrij,
Java,
G
S
akan
g

Soerabaja, 10 juni, Kemarin malam
pada poekoel 7.13 dengan kegirangan jang
sangat, telah dilakoekan penjamboetan
kampioen2 Java distation N. I. B.
Beriboe2 orang j. menjamboet mengiringkan dengan memakai cobor dan dihiboerkan dengan muziek melaloei kota
dan teroes ke studio dari Radio vereeniing, dimana dengan microfoon poedji-poejian selamat dilakoekan.
—0—
kundi
Vi
iging van B
g
Soerabaja, 10 Juni. Vereeniging van
Bouwkundigen mengadakan soeatoe moesjawarat, oentoek membitjarakan hal-hal
jang berhoeboeng dengan peladjaran opzichter2. Boeat hal ini Hoofdbestuur
telah dikoeasakan oentoek beroesaha,
soepaja pada sekolah2 technisch jang ada
sekarang, peladjaran waterbouwkundige
dengan bouwkundige dari opzichter2 tidak
lagi diasing-asingkan. “
ai
Emigratie merdaheka ke Suriname.
Seh
h
Suriname mengambil poetoesan boeat melakoekan pertjobaan dengan kolonisatie
" dari kaoem-kaoem tani Djawa ke negeri
itoe oentoek maksoed mana boeat ditahoen
1930 ada ditarik sedjoemlah oeang oentoek mendapat sedjoemlah immigranten
merdaheka bersama familienja dari Java
ke Suriname.
Bermoela akan dikirim 100 familie,
djoemblah mana akan ditambahkan sampai
150 familie.
Boeat
menempatkan pada koeli-koeli
merdeka (emigranten) melakoekan pemilihandan mengatoer pengiriman itoe telah
diminta pertolongan ,,Vrije Emigratie" di
Djokjakarta, pendirian mana ada mempoenjai

perhoeboengan

rapat

dengan

Djokjasche Bureau voor Arbeidsbemiddeling dan bersama pendirian itoe berada
dibawah soeatoe pemimpin.
Soeatoe kapal speciaal jang berangkat
dari Semarang ditetapkan diachir boelan
Juni jia.d. bakal membawa koeli-koeli
merdaheka itoe ke Suriname, perdjalanan
dari Java ke Suriname dikira akan memakan

tempo enam

minggoe.

Atoeran-atoe-

riname akan diberikan premie f7.50 djoem-

lah mana tidak oesah dibajar kembali.
Tiap-tiap anak, tidak - perdoeli oemoer
berapa diberikan premie dari f2.50.

—0O—

Kebakaran di Petak Serani
:
4 pondok
dan 1 waroeng terbakar habis.
Kira-kira 70
orang tidak mempoenjai tempat tinggal.
Keroegian adabesar
Se babnja
belon
kataoean
Malam Djoemahat tg. 23j.I. kira djam 12
liwat siangdi Petak Serani Betawi soedah
djadi bahaja api. Dengan terkedjoet orang
dapat melihat api moelai berkobar dari seboeah waroeng Tionghoa, dan toekang waroengsoedah bertriak minta tolong.
Meski koetika itoe toeroen
hoedjan
grimis tetapi karena angin menioep dengan
keras, tidak heran dalam tempo sebentar
itoe waroeng soedah mendjadi laoetan api.
Waroeng itoe ada' berderet dengan
pondok orang Boemipoetra, didalam wak-

Keroegi.
ada besar, jang beloem bisa
ditaksir berapa, karena itoe koeli2 ada banjak jang
menji
Jimp
Sah ja ditjel
)
£ 2
bamboe.
Didalam ini bahaja tidak ada ketjilakaan manoesia. (S.P.)
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» Boekannja omong kosong, dan
» boleh tjoba bikin pakean sama
&
» ini adres jang soedah terkenal:
»
»
WAHID
» ABDUL
& Kleermaker Balistraat No. 6.
e Telefoon No. 1426 -0- Medan
- Deli,
»
»
$ Ditanggoeng bagoes serta pas
p otongannja menoeroet model
$a an kemaoean orang zaman se» karang dan sedia kain-kain.
» Diloear kota Medan kita bisa
0 kinm dengan rembours.
»
Menoenggoe dengan hormat.
»
» 60
» 0000000000000
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Salah

Djangan

Javasche Sigarenfabriek

Keliroe,

TJONG

Di

TEMENGGOENG
KEDOE
FILIAAL
No. 16 Tongkangan. Telefoon No.297
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AN

HOO

(JAVA).
BATAVIA

dengan

aa

Memoedjikan

hormat,

Javasche Sigarenfabriek TJONG AN HOO

L

16. Tongkangan.
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pergaoelan,

Dahoeloe: kalau sifoelan poelang dari melantjong,
ata di
K3
glah isterinja
h
ia
dia, dan memandang dengan 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,
alamatlah roesoeh roemah tangga, alamatlah sang isteri
mendjerit-djerit menjoempah-njoempah, dan mengatakan
soeaminja itoe moertad.
Sekarang : kalau sifoelan poelang dari berdjalan-djalan,
sesampainja

diroemah

datanglah

piri dia, dan memandang
soeaminja itoe membawa
mah sebotol anggoer.
anggoer, akan tetapi

sang

isteri

?
&

?
?
0
?
T.0

0

»
»

mengham-

0

dengan tadjam adakah tidak
oentoek minoeman seisi roeAnggoer
boekan sebarang
apa jang dimaoeinja ialah

»
»
»
0
0
0
0

.

Anggoer-Soebija tjap 'akar
karena tjoema itoelah anggoer jang bersih, ertinja tiada
bertjampoer alcohol. Karena ,,Anggoer Soebija” amat
banjak chasiatnja bagi seroemah tangga, baik laki-laki
baik bagi perampoean. Ka: rena anggoer ini kemoestadjabannja soedah disaksikan oleh beberapa orang
toea-foea jang soedah oezoer badannja.

Harga per botol
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KEDOE

Telef.

112

Pakailah

kaoes

apabila

voetbal

dan

297.

BATAVIA.

kniedekker
toean - toean.

jang kita sediakan

Toengganglah
Motorfiets
merk
NEW HUDSON dan MATCHLESS jang toean soedah ketahoei
kebagoesannja.
Djoega kereta angin merk MAGNEET, tentoe tidak merasa tjape
ringan, ladjoe dan potongan bagoes jang terda-

toean pakai,

pat keadaannja.

GRAMAPHOON,

Tjarilah

4

Edison, Bell, kita ada sedia, Roepa -roepa timba-

kita poenja adres:

HAN SENG & Co.

14

J

Pada soeatoe petang jaitoe lebih koerang setengah
Marilah kita kembali keroemah Sitti Anizar.
enam, kelihatanlah oleh kita seorang koeli Station Pada malam itoe kira-kira poekoel delapan, maPajakoemi
berdjalan menoedjoe roemah Sitti soeklah ia kedalam kamarnja, iboe bapanja doedoek
bertjakap-tjakap
didalam kamar belakang.
Anizar
di-Batang Agamstraat: pada tangannja
kelihatanlah
seboeah
boengkoesan,
dan boekoe
Pintoe kamarnja dikoentjinja dari dalam, dan ia
bestelgoed.
MATI KARENA LAKI-LAKI.
poen poera-poera berbaring ditempat tidoernja.
Dengan diam-diam diboekanja bestelgoed itoe,
Kebetoelan setelah koeli itoe sampai diroemah
(Soeatoe tjerita jang terdjadi didalam perawan itoe: Sitti Anizar sedang doedoek dibe- kelihatan olehnja doca boeah gambar dan sepoetjoek
Dengan hati jang amat girang, diambilnja
randa
roemahnja
dengan
seorang diri, iboenia soerat.
memasak didapoer dan bapanja pergi mandi kesoe- gambar itoe.diperhatikannja satoe-satoenja, sebentarpergaoelan anak negeri di
sebentar ia tersenjoem, sambil mentjioem gambar
ngai Batang Agam.
itoe dengan hati jang penoeh dengan ketjintaan.
Sumatra Barat).
Sitti Anizar melihat koeli itoe datang menoedjoe Kemoedian diambilnja soerat itoe laloe dibatjanja,
roemahnja, hatinia girang bertjampoer takoet. Ia begini boenjinja:
telah ma'loem akan isi bestelgoed jang ditangan
17
oleh: B.
koeliitoe, tetapi ia sangat chawatir kalau-kalau
Fort de Kock 18 Novemher 19
rahsia itoe diketahoei oleh iboe bapanja atau
jang berdekatan dengan roemahnja,
Djantoeng hatikoe Anizar,
Selesai soedah dibajarnja
ongkost potret itoe, orang-orang
maloe
ia,
djikadisangka
orang
ia
telah
berlangkah
,
keroemah
tempat
berdjalaniah poelang.
“Tiga hari soedah lamanja kita bertemoe diserong.
Panorama Fort de Kock: Adoeh boekan mainlah
Oleh sebab itoe, segera disonsongnja koeli itoe sedihnja pertemocan
dan
pertjeraian kita jang
dan
kemoeka pintoe. Setelah barang itoe diterimanja, kedoea kalinja itoe, sekaranglah bahoea terasa
diberinja koeli itoe ocang sesoekoe, seruja mengoe- benar oleh kakanda.
tjapkan terima kasih.
tetapi itoeta' mengapa, harapan kakanda
Koeli itoe mendjawab de soeara jang goegoep. | akanAkan pertemocan
kita dibelakang hari itoelah jang
tocan pembatja.
mengobat dan menghiboerkan hati kakanda,
ja
Anizar?
Sitti Antzar masoek kedalam
2 bocah

Batjalah !

sport !

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

(JAVA).

P8 ALKISSAH£

adinda,

Kaoem

Tendanglah VOETBAL merk CHAMPION dan MATCH-

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

FILIAAL:
No.

MEDAN-DELI

4

Dari

oentoek

Roepa-roepa Sigaren keloearan Fibriek kita, soedah lama terkenal di banjak tempat dengan kita
poenja merk merk ,,GENTELEMAN” ditanggoeng kwaliteit barang sanget menjenangkan.
Silahkan toean-toean soedagar ambil pertjobaan, pesenan besar of ketjil kita terima dengan senang hati.
Semoewa pesenan kita kirim onder Rembours, barang jang tidak lakoe djika belon roesak,
kita bisa terima kombali di toekar dengan jang lain.
Segala oeroesan mintak keterangan atawa ambil pesenan, harap diadreskan dengan langs oeng
pada kita poenja Filiaal, No. 16 TONGKANGAN BATAVIA.
Soepaja dioeroes lebih tjepat.

TEMENGGOENG,

I ALMANDILI

PADANG BOELANWEG,

00000 000000000 000000000000000
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Djangan

Barisan2 jang dimakan api, kepoenjaan
Kasat. Didalam pondok ini ada ditempati
oleh: kira2” 14 orang laki2 perempocan
dan anak.2
Pondok Raja ditempali'15 orang. Pondok Moehili ada 13 orang dan pondokan
Saie ada 17 orang.
:
Didoega, sama sekali ada 70 orang laki2
perempoean dan anak2 jang terpaksa pindah kelain pondok, dengan semoea barangbarang dan pakaian habis dimakan api.
Waroeng Tionghoa itoe j. bermoela terbakar baroe didjoeal pada eigenaar jang
baroe seboelan lebih dalam ini waroeng
tjoema ada tinggal doeaorang.
Sekarang toekang
toe ditahan
didalam kantoor politie Pasar Baroe, akan
diperiksa lebih djaoeh.

TOKO OBAT & AGENT NECCA GANGERS $”

Advertentie.

J

ran speciaal seperti perawatan pada jang
sakit dikapal enz. soedah diatoer.

bil atoeran -atoeran perloe, hingga koeli-

koeli itoe akan diberikan pekerdjaan dionderneming-onderneming zonder dengan
membikin contrak diatas kertas, hingga
practisch djadi mereka tidak terhitoeng
berada dibawah poenale sanctie.
Emigratie terseboet djika maoe bekerdja sebagai koelie merdeka diondernemingonderneming atau bekerdja sebagai kaoem
tani merdeka.
Apa bila koeli2 itoe hendak melakoekan
pekerdj
p
, fihaknja Gouvernement Suriname mesti memberikan mereka
tempat
pondokan boeat sementara
waktoe dan makanan sampai mereka bisa
mentjari penghidoepannja sendir!.
Pada kepala dari sesoeatoe familie dibikin sedjoemlah f 50. djoemlah mana tiada
perloe dibajar kembali, boeat mereka berdirikan seboeah roemah.
Pada kepala dari soeatoe familie m enilik
keperloeaitnja akan diberikan pindjaman
oeang paling banjakf 190. sebagai voorschot, ocang mana mesti dibajar paling lama lima tahoen.
Pada
djika merika maoe berdiam
disanasebagai kaoem tani, mereka
akan dikasi pindjam satoe perceel, jang tidak lebih ketjil dari doea bouw. ,
Tanah-tanah dipakai dengan dibebaskan dari satoe dan lain padjak sementara
enam tahoen lamanja, moelai dari tanahtanah itoe boleh dipakai.
Djika 'satoe emigrant pakai lebih banjak
perceel sebagaimana dinjatakan diatas,
lamanja dibebaskan dari padjak tanah
dan lain-lain padjak boeat perceel lebihnja
ditetapkan liwat setengah tahoen sesoedahnja tanah itoe moelai diperoesahakan.
Sesoedahnja termijn kebebasan padjak
liwat, bergantoeng dengan dimana tempatnja emigrant itoe bertempat akan dikenakan padjak dari 4'/, sampai f 7'/,
per bouw. Sesoedahnja liwat termijn
dipakai, tanah perceel terseboet boleh
dipakai teroes oleh orang itoe dengan
menjewa.
Boeat tiap-tiap orang dewasa jaitoe
ajah dan iboe-menoeroet pilihannja orangorang jang tersangkoet di Djocja atau Su-

toe sebentar sadja pondok itoe soedah
mendjadi aboe, hingga tidak ada barang
dari itoe pondok jang dapat diangkoet
keloear.
Pompa kebakaran jang diberi tahoe telah
datang dengan lekas, tetapi tidak bisa
teroes mengeloearkan air, karena boekan
sadja djalanan ada sangat djelek, tetapi
terlaloe soesah akan bisa mendapat air
boeat pompa bekerdja.
Disebelah moeka djalan besar Djembatan
Lima, telah didapat air dari got-got, ten.
toe sadja tidak sampai tjoekoep akan menolong bahaja api itoe.
pondokan-pondokan dan 'wardeng itoe mendjadi aboe, baroelah pom
dapat
g loearkan
air, dan
bil
padam api itoe.
Oentoenglah pondokan itoe tjoema sepoek jang berderek
g
itoe, hingga jang habis tjoema itoe sadja.
Barisan lain jang !ebih banjak
djoemlak
nja ada berpisahan djaoeh. Apabila itoe
semoga terbakar habis, pasti Petak Serani
djadi lapangan jang loeas, sebagai beberapa
tahoen dahoeloe.

Oudemarktstraat 53,

Perhatikanlah

amat

berbeda

oleh

Telefoon 755 Medan.

adinda Kedoea gambar itoe

Pajakoemboeh dan Soengai Tatai,
seboeah diladi loengkan,

roepa kakanda. Pada gambar jang

Boeloeh

Kasih sajang kalau ta' sampai,

pertama
jaitoe jang sedang doedoek, kakanda
seakan-akan beriang hati, tetapi pada gambar jang
kedoea, jaitoe jang berdiri, kakanda bermoeram
doerdja, disebabkan kakanda selaloe dalam kebimbangan,.
djika adinda memoengkiri segala
perdjandjian tempo hari.

Kakanda

selaloe

Boemi dan langit menanggoengkan.
Pasar sore Kota nan Gedang,
Pakan Akat di-Pajakoemboeh,
Tersirab darah kadan
,
Ditjioem gambar ganti toeboeh.

mentjintai adinda siang dan

malam, petang dan pagi, lebih-lebih seperti kakanda
sekarang jang tinggal dirantau orang, selaloe sadja
menanggoeng rindoe kepada adinda. Djika kakanda

Demikianlah hal kakahda, selaloe sadja dimaboek
angan-angan dan mimpi. Oleh sebab itoe, adinda
terbangoen
tengah
malam: adoeh ta' dapatlah pintakkan dengan do'a soepaja kita lekas diper.
kakanda tjeritakan pada adinda, adalah sebagai temoekannja!""
pantoen orang toca-toea:
Salam ta'zim dari kakandamoe jang menanggoeng

'Terbanglah anak boeroeng
Beri bertali benang

Tersintak
Djatoeh

rindoe:

—.Roestam.”—

balam,

soetera,

tengah malam,
air mata.

dan goenoeng Kaba.
Pasar Tais tanah Oelakan,
Mati
mimpipoen tiba

.

Setelah selesai soerat itoe dibatjanja, Anizar poen

min.

Setelah selesai ia mendo'a dan berseroe kepada
Toehan dengan air mata jang berlinang-linang jdipipinja,

diambilnja

soerat, pembalas

sehelai

soerat

boenji' bajasannja itoe:

kertas

laloe ditoelisnja

kekasihnja itoe “demikian

.

girang
hati, kakanda ma'loem kepada
bahasa bersama ini kakanda ada kirimkan
gambar jang kita bikin tempo hari, haraplah

adinda terima dengan senang hati.
Soenggoehpoen roepa kakanda koerang bagoes
adinda, djanganlah hendaknja adinda tjela,
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