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Pemandangan dari menara doenia,

Chamis 12 Juni

pertama.

-

Tragedie Eropah.

“Dahoei
di
Turki |
itoe ,de zieke man van Europa". Tetapi
peperangan doenia 1924-18,
Eropah sendiri jang djatoeh sakit, maoepoen dalam hal ekonomi, sosial dan politik.
Turki dari seorang jang sakit, soedah
mendjadi anak tegap, dan selaloe hari
dalam keadaan bertambah koeat. Kemal
Pasja dalam memimpin negeri dan ra'jatnja menoendjoekkan seorang jang pada
tempatnja.

Amerika boekan sekali doea kali menampakkan oedjoednja. Diboengkoes dengan
etiket ,,vredesgedachte“, jang moelanja
diteriakkan oleh presiden Wilson almarhoem, maka terang sekali bahwa tindak
Amerika akan merampas hegemonie Eropah
dalam doenia. Lebih dari itoe Amerika
tiada sadja akan mendjadi
baas di Eropah,
malahan negeri Sjarikat
akan mendjadikan
djadi tanah djadjahan jan
Dalam oesaha ini, maka
tahoen jg. belak
b b
sangat berhasil sekali.

merika dalam
g ini,

ji

Moesoeh jang lain jaitoe datangnja dari
sebelah Timoer. Rusland semakin hari
semakin djelas mendjadi moesoeh jang
sangat ditakoeti. Tadinja Eropah tiada
begitoe meindahkan Moskou, dan berharap-harap, jang tjita-tjita Lenin d.c. dalam
maksoed-socialisatie. Landbouw dan Industrie, akan ketjiwa. Tetapi angan-angan
Sovjet soedah melihatkan hasil bagoes.
Plan-lima-tahoen

roepanja berdjalan baik.

Eropah dalam pada itoe semakin lama
Experts dan beberapa commissie, jang
semakin sakit. Temperatuur crisis sangat dioetoes oleh golongan bangkiers di
mengawatirkan. Tenoeng-tenoenyan akan Amerika dan Inggeris, mengeloearkan
semboeh amat tipis sekali. Malaise jang rapport jang menjenangkan boeat Rusland.
menimpa
alam
dizaman ini, teroetama
Maka oleh sebab itoe bahaja j. menensekali diderita gleh Eropah. Crisis dalam tang dari sebelah Timoer ini tiada akan
penghidepan ekonomi, tampak dalam ke- bakal tertahan oleh Eropah. Sebenarnja
kaloetan industrie, dan pertanian dise- sekali
Sovjet berangan-angan hendak
loeroeh Eropah. Djoemlah kaoem jang mereboet hegemonie Doenia, akan tetapi
tiada dapat pentjaharian dinegeri-negeri kita dapat mengetahoei, bahwa anganjang besar, semakin sadja bertambah baangan ini akan didapati via mendjatoehnjak. Angka-angka ,werkloozen" ini tiada kan Eropah dahoeloe. Karena sesoedah
' berapa djaoeh
lagi dari taksiran 20 milEropah dalam kekoeasaan Communisme,
lioen djiwa.
Dengan beberapa djalan masing-masing baroelah disana akan diadakan pertempoeran jang penghabisan antara Kapitakeradjaan2 Eropah, melawani penjakit lisme dengan Communisme. Disanalah ke»werkloosheid“ ini. Oesaha Labour di lak akan ditentoekan siapakah
j. akan meInggeris, jang .meoetamakan soal ini da- merintah doenia. Moskou atau New York ?
lam politiek-programmanja, dan sekarang
memperoleh kesempatan jang sebaik-baMaka njatalah dalam perdjoeangan ini
iknja boeat meneroeskan maksoednja, maka
seperti pelandoek jang
oesaha ini ternjata ketjiwa. Keketjiwaan Eropah mendjadi
tersepit.
Inilah tragedienia Erovah sekaini boleh membahajakan pemerintahan
Mac Donald. Di Djerman, dan dinegeri- rang dglam pertjatoeran doenia. Sedangnegeri lain keadaannja ta' beroebah dari kan Eropah dihadangi oleh bahaja dari
loear, maka
Nenek Eropah sendiri lagi
pada itoe.
asjik meroeboehkan dirinja sendiri.
Werkloosheid ini hasilnja rationalisatie.
Djikalau industrie menghapoeskan ratioDalam pertempoeran jang diatas inilah,
nalisatie ini, maka baroelah werkloosheid maka negeri-negeri djadjahan, dan segala
itoe akan segera soesoetnja. Akan tetapi negeri jang dikoengkoeng oleh kekoeasaan
pengertian moderne ekonomi tentoe tiada Kapi talisme dan Imperialisme,
bakal mehendak mentjaboet rationalisatie itoe. Ini mihak kepada Moskou. Karena kemerdesangat berlawanan benar dengan oendang- kaan tanah djadjahan itoe sedjadjar de-oendang kapitalisme, jang bersendi kepa- ngan faillietnja Imperialisme. Karena meda mentjari oentoeng jang sebanjak -ba- manglah Moskou mengkehendaki kemernjaknja.
dekaan ra'jat djadjahan, sebab kemerdeLain djalan akan menghapoeskan soal kaan ini bererti roentoehnja fondament
werkloosheid itoe, jaitoe meadakan peker- Imperialisme.
djaan-pekerdjaan baroe dengan tjara memperlebar dan menambah industrie atau
Akan tetapi kans ini boleh djadi djoelandbouw. Oentoek memperlebar oesaha ga lenjap. Boekan tiada boleh djadi jang
negeri itoe, maka perloe sekali orang ra'jat djadjahan itoe kelak akan tiada
mempertinggi export. Export itoe meng- hendak mengoeloerkan tangan kepada
hendaki sawang pendjoealan (afzetgebied). Sovjet. Keadaan ini sangat sekali berganDalam beroesaha mentjari ,pasar“ ini, toengnja kepada sikap Moskou sekarang
maka international politiek dari keradjaan- terhadap kepada bangsa Nasionalisten.
keradjaan Eropah satoe sama lain mendja- Melihat taktiek, dan politiek Stalin terdi bertempoeran, seperti djoega waktoe hadap negeri-negeri djadjahan pada maini kedjadian antara Italia dengan Pransa ini, seperti misalnja sikap Moskou
tjis, dalam pembahagian padang pasir Af- akan mengoeasai dan memandoeri kaoem
rika.
Nasionalis, dan seperti sikap pihak mePertempoeran kepentingan ekonomi ini- rah terhadap kepada Chandi di India,
lah jang meroesakkan segala angan-angan, maka kita rasa-rasa takoet, jang tanah
dan
mengketjiwak
jalac
ie jang djadjahan
itoe kelak
djaoehi diri.
beroedjoed perdamaian doenia. Oentoek
kepentingan masing-masing ra'jatlah ma- Nederland, 20 Mei 1930.
ka tiap-tiap keradjaan terpaksa memperkokoh militer dan armada masing-masing.
“Tiap-tiap djempolan doenia menjzroekan 000000000000000
perkataan ,, Damai“, Volkenbond, Keleogg-

Weefit Tyre

djoega jang ditoeliskan, akan tetapi' dalam
hati sinoebari masing-masing, semoea tiada mempertjajai soenggoeh
akan kebenaran Damai, jang mesti datang.
Eropah dalam hakikatnja sedang bersedia boeat mengadakan

perang, jang paling

hebat, lebih dahsjad
dari 1914-18, karena

ndji

jata

dern, jang sampai pada sa'at ini
nikan satoe pada lain.
Akan tetapi boekan
menghadangi , Eropah.

sadjaj.
rovolutie

djangan terloepa bahwa
i ini, Eropah menghadoca moesoeh jang amat menentang.

1930

— 14 Moeharam 1349.
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Selamanja
-

N

iane

tjoek tali, dari mana mereka toeroenkan
kedalam
perahoe satoe persatoe orang

Hadji itoe, dan dapat menjelamatkan lima
orang.
Sampai kedarat mereka ditanja bagaimana perasaan mereka itoe dimasa api
berkobar. Mereka mendjawab, panasnja
tidak tertahan, sehingga separoeh dari
mereka itoe kepalanja meletoep sebagai
boenji pestol, dan otaknja meleleh.
Setengahnja setelah melihat bahwa ia
tidak dapat ditolong lagi laloe mengambil vonnis jang penghabisan jaitoe men ghantjoerkan
toelang kerongkongan lehernja sendiri, dengan
perkakas jang tadjam, dan mereka dimakan api sesoedah mati.
Jang separohnja lagi, laloe mengangkattakbir sebagai orang sembajang menghadap arah Mekkah, baroe dimakan api
hidoep-hidoep.
Aa
Journalistiek.
Boeat ganti J. Manoppo sebagai eerste
Redacteur Bintang Timoer, ialah toean
Kotjosoengkono seorang pemoeda
Indonesia Madoera.
Toean Kotjosoengkono tadinja beladjar sampai tammat di Ind. Middelbareschool dari Dr. Douwes Dekker, dalam
mana cursus oentoek journalistiek poen
dipeladjarinja djoega.
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4 Band Boeroek
Soedah Diperbaiki
@
poenja band ?
Apa toean merasa senang dengan REPARATIE toean
@ Djangan
berikan oentoek memperbaiki pada jang tiada mengerti.
Europa.
peratoeran
@ Bawalah pada kita, dimana kita kerdjakan toeroet
Pd
dan Memperbaroei
@ Memperbaiki
?
Kita.
Itoelah Specialiteit
5
»
Band boeroek kita bisa bikin baroe.
$
15

Tahoen

Pertja Timoer.

keberapiggnia semoojont. Aa
an
itoe.
.
Kedoea orang itoe memandjat sepoe-

kita posnja kerdja atas djaminan
Tanjatah keterangan 1

o 00000000000000000

oleh kita.
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Koapal-kaval
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Poeblik poelang berkesal hati.
TJATETAN.
Keramaian
diistana
Laba dan tama' itoe pintoe
kehinaan.
Hasad
laroet malam baroe
dan dengki itoe pintoe permoesoehan.
dimoelai.
Pandeta Islam,
Malam
kemarin doeloe banjak orang
datang hendak menonton keramaian dimoeka istana.
Berdjam-djam
poebliel
k:)
90e2 di,
istana,
sep.
j
Tn
merasa mengantoek, permainan jang 'din jang membela toenggoe2 masih djoega beloerm dimaink
Pada tempat keramaian itoe dilakoekan,
Tidak dapat disafgkal lagi bahwa pah- tidak
ada dipasang lampoe, oleh sebab
lawan perempoean j-paling terkenal dalam itoe
poebliek mendekatiorang2 Voor Inhikajat doenia ada ,Jeanne D'arc", dier jang berdjoeal lemon.
seorang ,gadis desa“. Dalam
tahoen
Apa jang diperkatakan poeblik? Apa j.
1427 ketika negeri Perantjis sedang dalam diperboeat poeblik, sesoedah penat mebahaja besar
— disebabkan kelemahan noenggoe sekian lama?
radja Karel VII pegang kemoedi negeri—
Ja, matjam-matjam perkataan jang mengJeanne D'arc telah kepalai satoe bala- gelikan, jang ta' lajaknja dioemoemkan
tentera boeat poekoel moendoer moesoeh disini, ma'loemlah orang banjak.
dari kota Orleans.
Jang separohnja mendekati tiang lajar
Kegagahan Jeanne D'arc tertjatet seba- bioscoop laloe menggontjang, dan bertegai satoe hal penting dalam hikajat Pe- riak-teriak, dengan mengeloearkan berbarantjis. Maka tidak oesah heran jang gai-bagai perkataan jang aneh-aneh.
kedjadian itoe soedah diambilkan filmnja
Pekerdjaan jang Sedemikian dilakoekan
oleh satoe filmfabriek Prantjis. Film jang tidak dapat tidak darikarena hatinja telah
berhikajat dan teratoer rapi moelai ma- sangat kesal, menoenggoe sekiari lama apa
lam ini sampai dd. 15 Juni bakal diper- poen tidak ada
toendjoekkan dalam panggoeng” OrionLebih koerang djam setengah sebeBivscoop cisini, dimana film itoe tentoe las baroelah moelai dimainkan, sedang
soedah
1
dapat perhatian dari sesoeatoe orang jg. kehanial
hargakan perasaan tjinta negeti dan tje- (Reporter).
rita jang menarik.
—0—
oi
Examen Typen.
Riwajat kapal Azia jang terbakar.
Oleh Bestuur dari Handelscursus di KoBeberapa orangHa- ta
ini, pada 5 Juni 1930 soedah diadakan
dji memboenoeh di- examen typen, bertempat di Frobelschool
rinja sendiri karena Medan.
5
takoetterbakar.
Candidatep ada 18 orang,5 orang tidak
Jang loeloes: Abdoellah Kamil,
Petit Parision mengabarkan dari Djed- madjoe.
dah, tentang hal kap:l Azia jang terbakar Abdul Madjid, Ketek, G. Gerungan, Zainoen Abidin, Mej. C. Asahe” Mej. Kamibaroe ini di Djeddas.
Doea orang pegawai dari kapa! Arabis- djah, J. R. Nigg, Agoes, P. Ginzel, Mej. R.
tan jang kebetoelan sedang berlaboeh Mann, Mej. M. Stiphout dan Hasan.
—O—
dipelaboehan itoe telah menoendjoekkan
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aouvernement

harne

ke I.

Soeara Ramai.
STEMPEL

,KOEMOENIS.«

Tjaranja setengah politie
koekan lewadj jibannja.

Jang

kan

nis dan

siapa

mela-

orang, siapa Koemoe-

extremist dan revolusioner,

tentoelah politie.
Sewaktoe gerakan
k
is b
djalela disini, pihak politie djoega jang koetjar katjir djalan sana sini, oesoet ini periksa sana, intip itoe, mata-matai kesana,siapa

jang

tjampoer.

Masing2 hendak memperlihatkan keactifannja: tentoe soepaja beroleh
poedjian
dan lekas naik pangkat. Itoe soedah semestinja.

Kita djoega boekan mentjela.
Tjoema..... kita tjela kalau diantaranja ada jang gila2 maoe tjari nama kepada
chefnja, hingga dengan djalan jang tidak
halal ia melakoekan kewadjibannja, mentjap orang jang tidak sama sekali tahoe
apa artinja Koemoenis. Lebih
kalau sipolitie itoe sendiri tidak
tahoe
satoe apa artinja koemoenis, teroes beraniberani ia mentjap orang dengan koemoenis.

Tidak heran, sehingga banjak jang teraniaja k
ja, malah konon mereka jang
soedah djadi boeangan ke Digoel itoepoen
banjak jang tidak mestinja ia diboeang
kesana, sehingga ada voorstel boeat memoelangkannja ketanah airnja masing2.
Sekarang, meski gerakan koemoenis itoe
soedah boleh dikatakan padam, tetapi di
Palembang roepanja ada djoega politie2
ketjil jang masih meneroeskan actie boeat
mentjap orang dengan tjap Koemoetis. '
Dengarlah apa jang ditoelis oleh Pertja
Selatan, antara lain2 kita koetipkan.
Sebagai dalam ini soerat kabar hari
Selasa jl.terboektilah disitoe kelantjangan
mas oppas tjilik sebagai itoe doea po-

Ae Agen en PARA odiempORT

Sepandjang kabar jang disiarkan oleh
BINIS“. Toean terseboet tentoe sadja
Aneta, kapal gouvernement Reiger jang
tidak merasa senang dengan itoe toediperboeat di Marine-etablissement di
doehan
jang boekan-boekan ia lantas
Soerabaja pada tanggal 14 Juni
j. datang
protest kelakoean ini doea Agenten paakan ditoeroenkan di air.
da politie jang berpangkat lebih tinggi
Kapal itoe mempoenjai waterverplaatdari Politie Agenten.
sing 600 ton dan ada dipasang motor
Tetapi heran seriboe kali heran, satoe
Diesel dari 525. PK. dan disediakan oenpolitie Belanda jang selainnja berpanztoek penompang 19 klas satoe dan klas
kat lebih tinggi dari mas oppas dalam
doea.
"corps politie, djoega soedah tentoe
Dalam etablissement ini sedang dibapoenja pengetahocan sedikitnja toch
ngoenkan djoega sebocah kapal gouverada lebih beberapa graad dari mas
nement jang typenja seroepa dengan kapal
nppas biasa, toch toean ini djoega
terseboet diatas, namanja Fazant. Tahoen
membenarkan
itoe matjam oetjapan
dimoeka

boleh

djadi

akan

rampoeng.

Di Nederland djoega sedang dibangoen-

kan

seboeah

kapal

gouvernement

Rigel,

kapal mana dalam waktoe perang boleh
digoenakan kapal pemasang mijn.
Boleh djadi datangnja kapal ini di-Indonesia pada pertengahan tahoen 1931.
—A
&
k
boeat
babi.
Sedang doea orang Veldpolitie, pada
tanggal 5 dezer, ronda di Pdelau Berajan,
kedoeanja telah tertarik oleh sematjam
baoe,

baoe

jang

mana

menoeroet

biasa

terdapat dari pemasakan samsoe.
Kedoeanja meneroeskan langkah kepada

seboeah keboensajoer kepoenjaan seorang
Tiong Hoa, dimana kedoeanja mendapat

didalam roemah, beberapa perkakas jang
goenanja oentoek pemasaan samsoe.
Orang Tiong Hoa, jang empoenja roemah sesoedah melihat bahwa dirinja akan
ditangkap, karena telah melanggar atoeran,
mentioba menjemboenjikan perkakas jaitoe beberapa blik minjak gas, perioek
kaleng, dan doea bocah tempajan tempat
tapai. Politie merampas perkakas ini, serta
membawa bersama-sama jang poenja, ke
Medan

boeat diproces

verbaal.

dengan

berkata: ,ja,

kamoe

doeloe ada

pasang pandji-pandji merah poetih diagto waktoe toean besar G.G. datang ?“
Toean H.M. Joesoef djawab: betoel
karena memang biasanja dihari-hari
lain djoega dipasang. Toean Politie
djawab sadja ,eNou dari itoe......
2
Roepanja warma merah itoe, masih
dipand.
satoe propaganda jang berbahaja. Tapi menoeroet pikiran kita semoeanja itoe ada perkara nonsens sadja. Kalau
dengan sebab pandji-pandji merah sadja
orang ambil oekoeran tentang haloeannjaseseorang. Itoe sangat tjetek alasan.
Berhoeboeng dengan tindakan-tindakan
itoe, lebih djaoeh Pertja Selatan menoelis lagi, seperti berikoet:
Toean Besar G.G. doeloe waktoe
berbitjara didepan
Volks-Raad ada
bilang jang Beliau akan berdaja oepaja
boeat mengembalikan kepertjajaan rakjat, itoe kita sangat setoedjoe, tetapi
dengan membiarkan perboeatan-perboeatan seperti jang kita toetoerkan diatas

ini, apakah

rakjat

akan

kembali

pertjaja ataukah makin mendongkol?
Golongan Politie, satoe dari orangorang jang mesti berdaja oepaja boeat
mendjalankan apa jang Toean Besar
G.G. poenja maoe, semoestinja pebak
atasnja ambil tindakan” boeat bikin
bersih ini matjam - perboeatan-perboeatan jang menjolok mata rakjat. Kita
menoenggoe.

Dimoeka Landrechter pes. menerangkan
ia masak samsoe itoe hanja boeat obat,
dan dimoeka politie'ia menerangkan boeat
makanan babi.
—,Apa kwee masak samsoe ?“ tanja
Landrechter.
.Oea wiking tapai, wakang oea poenja
»Apa kwee betoel dimaki Aroenasalam?“
bi,
sja, toean. Dhia maki sama saja"
—,Apa kwee betoel bikin samsoe ?“
»Apa sebab dia maki sama kwee?"
—,Oea wiking silikit, wocat wakang,
»Tjaja
ratan dhia poenja roma, minta
oea titak doeai."
otan.
ja
oran
dhia
—,Kwee dihoekoem satoe boelan.”
adaatas leten. Saja pigiatas loten, djoemPesakitan mendengar perkataan itoe, patjama dhia, dan minta itoe eetan ,,dhia
berkata dengan sendirinja ,titak maoe.” teroes maki tjama tjaja.
Oppas Landgerecht menarik o:
ini
»Katawaloe?!“”
teriak Landrechter.
keloear, dengan perkakas boekti.
Dari .Katawaloe !" teriak oppas Landrechter.
sitoe ia digiring ketoetoepan,
Seorang Voor Indier masoek.
“
salto
,Apa kwee ada liat Aroenasalam maki
sama
ini
orang
?“
3
Perkara maki
»Sjaja adha dengar oran riboet2 poekoel
»Aroenasalam!“ teriak Landrechter.
»Aroenasalam!" teriak oppas Landgerecht. 3 sore atas loten. Itu maki poenja pakara
Soeara tidak ada menjahoet.

Soendaradine!" teriak
Land h
orang Voor Indie (Chettij) masoek

Se-

sg da dengar
i
lam didenda

f 5.— —

k

atau toet to

A

—.

«Perkara

—

Montei!"

poekoel.

teriak

»Pemoeda”

Siantar —

Landrechter. year“ Dolok Merangir 2—2.

Seorang perempoean Voor Indier dengan
anaknja masoek kedalam.

Permainan

,Good

dipimpin oleh tocan Mohd,

»Apa betoel kwee ada poekoel orang ?" Joesoeh sebagai scheidsrechter.

Stand Competitie:
politie jang
Sampai 'hari ini stand competitie O.S. berlempok:
volver,
V.B. terdiri seperti berikoet:

-

Ilida

:

datang

melerai orang jang

Kabinet Marionescu jang dibangoenkan
memboenjikan re- bogat mengepalai installatie Carol, soedah
.
berhenti sesoedah selesai djabatannja.
Londen, 10 Juni. Berita-berita dari InLonden, 9 Juni. Kedjadian2 j. mengan(dia mengabarkan, bahwa keadaan negeri doeng drama itoe jang terdjadi dalam 48
djamjang belakangan ini di Roemenie
ida batas sebelah Oetara, kembali timel alamat peroesoehan. Kapal-kapal memenoehkan berkolom-kolom soerat kabar
pagi
(Ochtenblad).
Oedara melempari tempat-tempat kaoem
peroesoeh, dalam bahagian Peshawar.
Sesoedahnja ditabalkan keangkatan exKroonpri
rol
djadi Koning ada
Letoesan-let
dapat
ked
diterima. kabar-kabar jang mengandoeng
ke Pashawar,
Calcutta, 10 Jun. Politie mengadakan drama dari Boekarest, seperti pertjobaan1
dari pertjobaannja boeat berbaik dengan isteBengaleesche provinciale Congres, dan rinja j. dahoeloe, jaitoe prinses Helena.
62 orang. S
M
kabar, poeteri Helena menolak
sendjata
obat-obat pasang, bendera2 boeat berbaik kembali, dan ja tidak maoe
tionaal
dan soerat-soerat document pertjeraian itoe tidak diteroeskan. Dalam
dibeslag.
da itoe dikabarkan, bahwa Koning Carol
Bombaij, 10 Juni. Menoeroet kabar jg. . mengambil poeteranja pring
Michael
diterima,
hnja terdjadi pert
dari iboenja, soedah poela kedjadian satoe
ran antara pendoedoek jang bersendjata hal menjedihkan, jaitoe prins Michael
dengan politiedechement dalam Chechuat- dengan menangis tidak maoe meninggalidnagur-district
lah beb
orang kan iboenja,
meninggal. Tiga poeloeh orang ditahan
Boekarest, 9 Juni. Bestuur partij libewaktoe penjerkapan pada hoofdkwartier raal jang dikepalai oleh Vintila Bratianau,
dari Congres di Bunder dilakoekan.
soedah memoetoeskan tidak akan membantoe gerakan baroe ini.
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poekoel sama dia ?“
»Saja boekan poekoel toean: saja lem- stand 2—1.
par sama batoe".
Permainan kedoea belah pehak bagoes
nKena, apa tidak ?“
djoega dan menggirangkan - penonton.
»Tidak toean."
Spelers
,,Good year" lebih koeat dari
Dipanggil doea orang gadis Voor Indier
selakoe saksi. Saksi jang doea orang ini elftal Pemoeda. Barangkali disebabkan
Toentoetan tanah air.
spelers
,,Permoeda“ kebanjakan masih
tidak dapat menerangkan dengan njata
Indonesiers!
Kepada
sekali
betoelkah Marimoetoe kena poekoelatau anak-anak sekolah, hingga rasa takoet
semoeanja
menantang
elftal
,,Good
year"
Akan goena memadjoekan tanah air
tidak.
Marimoetoe perlihatkan bekas loeka jang semoeanja kelihatan sama berbadan dan bangsa, perloe beberapa sjarat-sjarat.
tegap-tegap.
Maka toentoetan tanah airpoen, boekan
kena poekoelan itoe ditangannja.
Marimoetoe sebab memoekoel orang
Pimpinan scheidsrechter, boleh diseboet- sedikit, hingga meminta pada badan sedidenda tiga perak, boenji vonnis.
kan, adil djoega, tjoema sajang, banjak seorang jang bertagah air dan berbangsa
Poeteri Helena menerangkan dalam satoe
"
k
g
mprins-Carol van Reoemenie,
aa
kali jang salah, tidak dapat dilihat atau toe. €
pembitjaraan, bahwa seorangpoen diantaBagi kita, orangsIfidonesia, toentoetan
difluitkan, tetapi kesalahan itoe boekannja
ra kedoeanja tidak ada jang mentjoba henTanah
Air
kita,
beloemlah
sebegitoe
beDima'loemkan
dja
Pegawai Negeri. lantaran toean itoe 'berparty, tidak, hanja
dak
meneroeskan pertjeraian itoe: Meredi Koning.
1
tidak melihat ataw boleh djadi sar, sekarang hanja sekedar menoentoet
ka itoe semoefakat boeat pendidikan prins
djoega disebabkan ,tidak” .tahoe betoel sokongan boeat Fonds -National
Boedopest, 7 Juni. Ex-Kroonprins Carol Michael terserah kepada Garol Iboe soeri
Pegadaian.
akan spel-regel jang dipakai doenia voet- (Chazanah Kebangsaan) kita. Goenanja dengan berpakaian generaals urniform Koning mengirim kawat memberi selamat
akan mendjadi alat memadjoekan kita kemarin malam dengan menompang luchtDalam oedjian schatterscurses jang di- bal seoemoemnja diwaktoe ini.
kepada Carol Angkatan bakatentera beradakan baroe-baroe ini di Batang telah
Lebih baik sadja, kalau oeroesan ini bersama, mendjadi oleh kita dan boeat mail telah sampai ke Cluy, bilangan soempah akan bersetia kepada radja jang
loeloes toean2: Baheramsjah glr St Per- kita serahkan atas oeroesan beliau sendiri kita.
Transsijlvanie, dan seteroesnja berangkat baroe dengan memboeat satoe maloemat
Toentoetan ini sangat ketjil, djika di- ke Boekarest, dimana doea djam kemoedian
patih (Tapibandar), Said glr St Radjo dan mendjadi oeroesan Siantar Voetbal
bandingkan dengan "toentoetan tanah telah sampai. Dia berdjalan sendiri menoe- jang dikirimkan kepada raiat Roemenie.
Amas (Fort de Kock), Kamin gelar St Bond sendiri.
Dalam soerat ma'loemat itoe dioelangi
asing
diatas bangsanja, tetapi walau ke- djoe istana Keradjaan, dimana dia disamMansoer (Sawahloento), Moein glr BaDjoega pada tanggal 8 ini boelan telah
tjil sekalipoen, besar goenanja boeat boet oleh minister boeat oeroesan dalam kembali apa jang dibitjarakan dalam Nagindo (Solok), Tobotan marga Pospos dioedji poela:
tionale Vergadering.
tanah
dan
rajat
kita.
dan Achmad gir St Maharadja (Fort van
negeri bersama iboenja Koningin Maria.
Boekarest, 9 Juni. Koning Carol memZaman kita, adalah zaman bekerdja
der Capellen), Painan (Padang pandjang)
»Siantar Sport"—
Tengah malam, dia berdjalan melaloei
dan dizaman jang sedemikian ada djadi batas, akan pergi ke-Oberammergau, oen- bawa sendiri akan prins Michael keistana
Hamzah
gir. Datoek Penghoeloe Besar
»Laras”.
kembali
dimana, poeteri Helena tinggal dan
kewadjiban kita. Kewadjiban karena kita toek menghadiri permainan Possie.
(Pajakoemboeh).4—2.
ia disoeroeh tinggal bersama iboenja.
bertanah air dan berbangsa.
Diangkat djadi beambte di PematangBoekarest,
9funi. Prins Carol soedah mePermainan dipimpin oleh toean Hassan.
Sokonglah Fonds-National, sesiantar (S.O.K.) Aminoeddin gelar Soetan,
Boekarest, 7 Juni. Ex. Kronprins Carol
Permainan ini berkesoedahan 4—2 boeat berapa bisa, dan perboeatan itoe, boekan soedah sampai disini. Ia memboeat pem- nerima djabatannja, dengan menanda tangatadinja tijdelijk waarnemend pada pekerkemenangannja ,,Siantar Sporting Club." hanja amal, tetapi kewadjiban tiap-tiap bitjaraan dengan saudaranja prins Niko- nisatoe perdjandjian dimana diberi ampoedjaan terseboet.
orang, djadi kewadjiban anak Indonesia, laas dan dengan minister president Ma- nan kepads sekal'2- militer j.
idem di Tjoeroep (Benkoelen), Redjoesin,
soedah dihoekoem, amy
mana
Tjaranja kedoea belah pehak bermain dan boeat Indonesia.
idem idem
niu, jang kedoeanja ada djadi lid dari
hat
itoe,
kelihatan
menggembirakan
penonton
Tanah Indonesia akan
djasa Regentschapsraad. Dalam spoedvergade- dalam sedikit hari lagi akan dilakoekan
idem Palembang, Soeleman idem idem
membebaskan
sekalian
djoega, tjoema sajang sedikit itoe permai- Hoe dengan soeka moelia dan terpoedji. dering dari Kabinet, terdjadi pembitjaraan dengan
idem Benkoelen, Ahmad, idem idem
Orang-oranghoekoemanpalitiek
'idem Telokbetoeng, Moehammad Saleh. nan sering-sering menoendjoekkan permaitentang kembalinja
ex-Kroonprins.
KeSalam kebangsaan
Sedji
1
dian
Maniu
b
nan jang onsportief.
idem idem
moedian Regentschapsraad berkoempoel kan apa poela kepada wd. premier
dari
Subcommissie
FONDS-NATIONAL,
Boleh djadi lantaran spelers Laras beidem Batoeradja (Palembang) Amir Hambermasjawarat dengan pimpinan
Maniu,
j.
soe
permin.
loem
biasa
bermain
dikota
dan
boleh
President:
Soeis.
,
zah, idem idem
permasjawaratan mana ada dihadiri oleh taan berhenti, dantelah diterima, sesoedahSecretaris: Djauhari Salim.
idem Moearaenim (Palembang). Johannes djadi djoega lantaran dorongan” dari
leden dari Kabinet.
njakoning Carol bersoempah boeat berspelers Laras kelihatannja ,dalam kePenningmeester: Noerdin Malik.
Paul Tamboenan idem idem.
Boekarest, 7 Juni, Kabinet soedah setia) atas nama Baginda boeat meidem Medan, Zainoel Arif, idem idem adaan jang tergesa-gesa menjebabkan Siboebar,
sebagai hasilnja perselisihan jg. noentoet beberapa pemoeka dari leden
Wang
soembangan
hendaklah
dikirimantar
terpaksa
poela
mengelakkan
badan
idem Laboehan Deli (S.O.K.), Justinian a
timboel diantara leden, berhoeboeng deari terkaman, pengelakan mana mem- kan pada penningmeester toean Noer- ngan kembalinja ex kroonprins Carol. partij Liberaal, diantara mana ada doea
Sitoemeang, idem idem
orang bekas minister jang mentjatji sikap
spelers Siantar sering mesti men- din Malik, 56 Vischmarkt Medan.
idem Pangkalanbrandan, Si Nebeng, boeat
d
Regentschapsraad, menjoeroeh minister koning Carol dalam vergadering bestuur
apat hoek
dari
scheidsrecht
idem idem
oeroesan loear negeri mengadakan kabi- Partij Liberaal pada hari Minggoe jl.
toean
mana
diantara
sebanjak
scheidsrechidem Soengairampah (5.O.K), Abdoel- tar di Simalnengnon jang naling awan ho
net baroe, jang diharap malam ini akan serta menjerang kepada premier
Maniu
lan, 1gem .1aenn.
dapat dilakookan coempahnja
discbabkan ia mempertahankan kembaliidem Balige (Tapanoeli), Bonifacius toel, dalam perkara main sikoet, terdjang
ekarest, 7 Juni. Mironescu, mengada- nja koning Carol.
dan lompat melompat.
Pardede, idem idam.
kan
ministerie baroe, sedjam kemoedian
idem Kroe (Benkoelen), Bahsanoeddin,
Pers kavem liberaal mempersalahkan
Tetapi bagitoepoen permainan itoe besesoedahnja kabinet buebar.
idem idem.
1
loem boleh diseboetkan, permainan jang INDONESIA.
Boedapest 7 Juni. Menoeroet boenji ka- sikap? Carol, dar mengatakan bahwa hal
berbahaja, hanja lantaran jang satoe sewat2 jang diterima dari Boekarest, di- ini ada bertentangan dengan perabitja(Aneta-Radio).
laloe dalam keadaan terboeroe nampaktoenggoe kedoea Kamer dari parlement raannja jang dilahirkannja dalam NatioCandidaat Boedi Oetomo boeat Volksraad.
nja hendak ,,menerkam"“ sadja mendjadiakan mengadakan vergadering nationaal nale Vergadering hari Minggoe, dalam
Solo 11 Juni. Candidatenlijst boat Volk- pada 8Juni, oentoek mema'loemkan ke- mana ia menerangkan bahasa ia tidak
kan jang lainnja dalam ketakoetan dan
goegoep ia hendak mengelakkan diri, di- sraad dari Boedi Oetomo, telah ditetap- angkatan exprins Carol djadi koning akan membalaskan kepada mereka jang
waktoe mana itoestraf terdjadi, tetapi kan begini:
van Roemenie.- Pada waktoe itoe djoega menanggocng pemboeangannja. Soerat?
di
Koesoemo
Oetoyo, Mr. dr. Soepomo Hooggerehtshof akan mema'loemkan per- kabar memboeat coimmentaar atas redeboekan lantaran ,,disengadja“ dan perPematang Siantar.
bueatan itoe beloem djoega boleh dise- voorzitter Landraad Djokja, Mr. Wong- tjeraian prins Carol dengan permai-soe- nja koning baroe dengan roepa antjaman sonegoro, regent dari zelfbestuur Solo. rinja prinses helena tidak sjah, sehingga hebat dan menjeboet dianja satoe bapa
Serie- Wedstrijden
boetkan kekasaran jang ,gevaarlijk“.
R. Slamet, wethouder Semarang, Mr. SoeBoleh diseboetkan dalam beberapa
itoe kesoedahannja dapat diang- jang beroentoeng betoel.
Doea orang dari spelers Siantar Spor- mardi, advocaat di Semarang, Mr. Hadi prinses
Hari Senin pagi Koning berconferentie
kat djadi Koningin.tahoen jang achir ini doenia voetbal di
ting
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dioesir
dari
tanah
lapang.
referendaris
dari
departement
van
onderPematang Siantar soenji, sebab, perPoetera mereka Michael, akau diakoei dengan premier Maniu jang mana sesoePengoesiran
ini,
p d
wijs, Marg
Adj. Insp
v/d cen- djadi Kroonprins.dahnja ia meninggalkan istana ia beritatama, sebab Siantar Voetbal Bondjang
doeloe beroesaha dengan betoel mema- kita, tidak pada adilnja, pertama, sebab trale Kas di Weltevreden, Sastromoejono,
Boekarest, 7 Juni. Ex
Kroonprins hoekan bahasa ia pada hari Selasa ia
djoekan doenia pertandingan
disana, straf itoe boekan teranggap perboeatan advocaat di Tegal, Soeardi, referendaris Carol menjatakan ketjiataannja kepada akan mendirikan concentratie kabinet.
jang
“berbahaja“
dan
kedoea
scheidsredari
departement
van
onderwijs.
Dalam pada itoe bandjir datangnja
tetapi dalam beberapa tahoen kebelakang
negeri dan pendoedoek, dan tidak akan
ini, tidoer betoel, kalau tidak dikota chter beloem peraah sekali memberikan
Bandoeng,
1 Juni. Hondenten- lagi dengan Roemenie. Carol tidak me- setoedjoeannja dari segenap bagian doesoedah ,,mati", kedoea: Gemeenteraad »Vo0r afgaande waarschuwing“ perisendiri menoendjoekkan actie, soepaja ngatanpertama,) teroes sadja main toonstelling pada jaarbeurs dioendoerkan, ngizinkan and-premier Averescu akan nia, sementara pendoedoek dari iboe neoesir-oesiran.
geri memberi selamat kepada koning,
berhoeboeng dengan naiknja dari Stutt- bestemoe padanja.
pendoedoek djangan menggemari perKita boeat- kita menganggap tindakan garter Hundenseuche.
mainan voetbal, berboekti dari besluit
Didalam
negeri timboel peratoeran jang dimana sadja ia ada kelihatan.
jam
ini ada terlaloe-radjin dan terern,
10 Juni. Chabar2 dalam soeAuto hilang. ,
G
d, jan
g
i
jang olah pendoedoek njata sangat merasa
&
bai
Asad
k
Ik
j:
mengoetip entree, manakala tanah lapang- laloe adil sekali dari kita poenja scheid11 Juni. S
g
maka prins Caral ada dipan- tat2 kabar2 mengatakan, bahwa pengam.
nja tidak ditoetoep dengan pagar bamboe, schrechter tdean Hasan.
bangsa Tionghoa menerangkan pada po- dang djadi pembelanja. Lagi poela, tidak bilan j. mentjemaskan oleh Prins Carol teLain kali, diharap, soepaja toean itoe litie, bahwa auto dengan chauffeurnja j. disangsikan lagi, bahwa kelebihan tentara lah
bersedia boeatdaerahj. diperintahi
soepaja djangan mendjelekkan pemanda.Zwits di Bellinzona dimana Prins
ngan (ontsiering), dimana kalau seperti soeka memboeangkan letter “ter" itoe da- berada dimoeka
kantoor dari Tanlusee, jang bersetoedjoe padanja, moedah2 akan oleh
ri
keadilannja.
Carol
pada tg. 24 April tibadari Zurich.
jang
soedah-soedah tanah berdinding
soedah
lenjap bersama sedjoemlah wang akan menolong kenaikannja mendjadi
Dan sepandjang malam itoe ia bermoesjagoeni,
Gemeente
seolah-olah
merasa
£800.- banjaknja, setelah ia meninggalkan radja. Orang2 jang tidak berpehak kemaDimana Siantar Sporting Club ada lebih kantoor itoe. Kemoedian auto itoe kedapa- na djoega, berpendapatan bahwa kenda- waratdenganpemoeka2 politie Roemenie
smaloe mendapat critiek dari
Mis Riboet, ,kota Siantar jang begitoe pandai dan lebih teschnisch bermain dari tan dengan tidak didjaga wang itoe tidak tipoen Roemenie aman sebagai sekarang jang mana dengan segera pertemoean itoe
lawannja
,Laras“ bisa diboektikan dari kelihatan lagi.
bagoes, sajang sedikit tanah lapangnja
ini, kelak akan menghadapi waktoe jang dihabist dan Carol kembalike Zurikh,
permainan mereka, jang diwaktoe beloem
Persatoean Kabinet.
berdinding goeni."
koerang aman.
Oentoek Onderwijs di Indonesia.
pauze
mereka
soedah
dapat
memasoekkan
Kita tidak setoedjoe, kalau goeni jang
Boedapest,
7 Juni.Berbagai bagai timBoedapest,
10
Juni.
Seloeboeng
9g.
11 Juni. I
dari
soedah tjoreng-moreng dipakai memagar empat goel dengan tidak mendapat te- Middelbaar Onderwijs, dr. P.N. Degens, boel doegaan orang tentang rahasia jang dari
censuur
dan
kesenjapan
tentanah lapang, sebab tidak baik dipeman- genpunt satoe kali djoega poen.
mengedjoetkan itoe, apakah prins Carol tang
rahasia
kota
Roemenie
jang
disoeroeh
pergi
kenegeri
Belanda,
jang
Tetapi, sesoedah pauze, sekali disebabdangan mata, tetapi, dimana hidoepnja
dapat
kembali
mendjadi
Koning
atau
ia
soedah
diboekakan
hari
Minggoe
oleh menister van Kolonie akan menendoenia sport sama bererti toeroetmema- kan doelverdedige Siantar Sport dapat toekan oeroesan jang akan dilakoekannja akan senang dengan regentschap sadja.
baroe ini, beloem lagi terboeka, tetapi
djoekan Gemeente. sepatoetnja, Gemeente- straf, bola mesti ditendang dengan doea- sebagai kehendak dari wnd. Directeur
Prins Nokolaas soedah tentoe mening- dari hal perwatasan soedah datang kabar
raad beroesaha mentjari lain akal, hingga belas pas, baroelah dapat oleh Laras mem- dari Onderwijs en Feredienst, jaitoe ocn- galkan regentschap sedjak ia soedah ingin dari Koning
Carol, memerintahkan kepada
Sport di Siantar kembali madjoe, dimana berikan satoe balasan.
Maniu soepaja didirikan satoe
toek kebaikannja Onderwijs di Indonesia. maoe pergi ke Parijs boeat melansoengkan minster
satoe dari sebab-serab itoe sport tidak
perkawinannja dengan seorang perempoe- kabinet baroe.
'Commissie boeat Volkstelling.
Dan kemoedian, sesoedah Siantar bermadjoe, ialah karena
jan Gemeente
lagi
dikabarkan bahwa
Maniu
Buitenzorg. Il Juni. Atas permintaan, lan jang boekan berketoeroenan bangsa- Dan
pada perkoempoelan: »ta' boleh memakai
mendapat soesah boeat mendirikan conberhenti
hormat djadi lid com- wan,
pang | issie dari 'olkstelling 1930, lid Volks- Sikap dari djanda Koningin Maria be- centratie kabinet itoe, sehingga ia baTerasi dari" desakan soeara-sotara penraad tocan R.ALA. Soejono. Diangkat loem lagi tentoe. Orang merasa, bahwa rangkali akan djatoeh kembali kepada
doedoek, begitoe
tempoh hari mengoendjoe- partijnja sendiri.
.
di- boeat gantinja, regent Mr. Cornelis toean kedatangannja
stand sampai permainan
dalam pers Boemipoetera, Siantar Voet-|hingga
i kepala dari Istana Raka apagerlagan,
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hebat antara bangsa
ngoen.
Doeloe kalau kita lihat
berdjalan dengan poeran
. ITIONGKOK.
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tingi sekarang semoea' Hoc lore, satoe tempat jang djaoehnja 120
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dapat ditetapkan -djadi gebied jang neuteraal, dengan maksoed akan mendjaga
djangan sampai djadi pereboetan bagai
International.
—.

Orion

Bioscoop

Programma

paling

besar
dari

12-13:14-15 JUNI
Pathe

AI Russische Communistisch Congres.
Pemer
gann, 9. Jun
uni. Yesung moendoernja
mmunistisch Congres -itoe
di 15 Juni sampai 25 Juniada diterang. Lang sapuan
satoe alamat, bahwa kekoesoetan
m
ij Statin dalam sementara waktoe ito : harapan akanselesai.

Exhange

mempertoendjoekkan
amat bagoes bertitel

.Jeanne
SIMONE

.Advertentie.

:

ALUMINUM TOELEN

satoe film jang

d'Arc"

|

Djoega

3

dalam

10 bagian

|

DARI

OPNEMER - TEEKENAAR
&

Rame

ARBEIDSKANTOOR
Moskeestraat No. 25
MEDAN
Telefoon No. 1633
Menerima dan mentjari :

mb

:

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

dengan hormat,

SALUTE

HELEN

12

hoofdrol :

t

Ja

Boeat keperlorania

-

Ina Wee Ol Tan lai hn po
penenaaka Beg

maan

Tekuk. ole “dani dengan maw
bormat,
denganCHOEN
Memoedjikan
“GOON KIM

en

pemandangan

Bindjei.

Toean

,ODEON '.

Ha nge

Hotel

“Hiittenbachstraat

No: 6 B

Telefoos No. 271

Medan.

Sedia
kamar-kamar tempat
menginap: dan teratoer pendjagaan jang bersih serta dapat

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

CHEWING
,,Adams Chiclets"

GUM

Dari

1
RA
be “
djoega ada

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

of ,Tutti Fruitti"

(Goela- karet).

dari pertandingan voetbal jang amat besar.

membeli SAROENG

jang toelen! ?

dan BOEGIS JANG TOELEN.

BOORHAN

TOKO SAROENG TENOENAN ASLI
Passarstraat 79—81
MAKASSAR
Post Box 72.
4,

B
!|1G

|

dapat pada:

V. G.

Kerosi doedoek dari djati dan pakai (&
boenga-boenga dan kerosi Rotin.
Katja moeka besar dan bagoes-bagoes. |
Datanglah mampir !!

5 meniet dari station

hendak

SAROENG SAMARINDA

Satoe partij tempat tidoer besi boeatan Ke
Inggeris besar ketjil, roepa-roepa harga | ra
dan kleurnja.

Station

Toean tidak akan merasa ke-aoesan $
5
kalau moeloet toean berkoenjah sebidji

ma

oleh satoe Fox Movietone News, satoe pemandangan
jang
paling bagoes dari:
Anatole Friedland Ritz Review on the Beach of Atlantic City.
Kedoeanja film bitjara.
11 Bagian.
11 Bagian.

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

“dengan hormat!

MESKIPOEN HARI PANAS

Didahoeloei

terima lagi:

Menoenggoe

-

3

1—

..

pada satoe

Eigenaar: R. OEDOEMSINGH

1

jang

na

laoet, kedoeanja 2.3
ap eh

Toko Bombay Besar

revaMoerah dan boleh

x

Pa

3e-

Zogkatan |

——-w—

aji Amang

Segala matjan potongon iang terbikin
dari koelit urosa kita bisa terima.
Dan menerima pesanan dari loear kota.

soedara,

jang”

dan

dan Kaookost. ateh bikin
in kelosar

Mama

merk

5

»NIO TJIANG SENG"

orang djadi
4

Panen Sg Haa ai maaaa ai
lagi. Tambel gigi sama mas, mas poetih, perak
dan gonti gigi
djamia
10 taboea lenania igan dapat soerat NN

Baroe

Gn

Kania No.79 $ — Tel. 663 Medan.
berdiri moelai 1888 — 1930.

taan
dari
d loea anal k
moeda ber-

toean & Njonja-monja jang maoe bikin gigi,

Bangkattanweg No. 83

Gn

Satoe tjeriSelamanja menjediakan sepatoe-sepatoe
ta pertjin- | IM jang soedah siap dan menerima tempahan.

Bersama ini kita memberi taboe. jang moelain
boelan Augustus kita ada sedia boeat Toean-

Basa
i

Gn

ee
TOEKANG SEPATOE

CHANDLER

TOFKANG GIGI
M0. 36 NIGUWE MARKT”/)MEDAN-DEL
Torao-toean & Nionja-njooia!

Ae au

e

Medan
S
Warenhuis
TELEFOON
No. 20

satoe nona jang terkenal tjantik dan pandei,
William Jeanney, David Butler, Frank Albertson, Clifford Dempsey
dan lain-lain bintang film jang terpilih.

ji
bea lagi

36

Satoe

GEORGE O' BRIEN
Load dog damabia

toekasg-toekang jang pintar

5 dan6 BIDJI

DELI-BIOSCOOP
Dengan

en san Lenka

|

Perang besar

Moelai ini malam!

mentjarikan pekerorang jang soeka

Menoenggoe

model

dari EMAILLE dan ALUMINIUM

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

-

“Hebat:

lain

JANG PAKE STELAN

GENEVOIS

Terbagi

sedia

CD

- Kita poenja saroeng ditanggoeng sepenoehnja saroeng jang
ditenoen sendiri dan barang jang toelen.
Kita minta toean soeka oedji lebih doeloe dan periksa dengan
teliti dari kita poenja keloearan, pesti menarik kesenangan tocan
seteroesnja.

Mempoetihkan gigi,
Mentjegah sakit gigi,
Mengkoeatkan isit gigi,
dengan djalan
memakai

CHEWING

GUM

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

Tiorakoj teratoer dengan pantas dan memaniskan pada peSeng foepa. seperti: hitam, copy, -blauw, oemoe, hidjau,
gandaria, chocolade, poetih dan lain-lain,
Saroen,
f 20.-

Harga boeat pakaian:
Samarinda dari soetera Shanghai no. 1: 4 f 10.- f 15.21.50 dan f 35.—
Boeat didjoeal lagi:

Saroeng seperti diatas djoega no. 1: perkodi f 180.- f 200.f 250.- f 300.f 500.- danf 600.-

Saroeng Boegis pakaian Adat orang Sumatra .Roepanja hitam dan

15.- f 20.- dan f 35.Oemoe,: &f 4- f 10-f
boeat djoeal lagi:: Roepanja hitam atau, oemoe,
Peta
aa,
170.f 200.- f 250.- f 400.-

Kita menoenggoe
pesanan pertjobaan jang lekas
dan diminta

#oean tocan terlena dengun menneroet harga jang rerneboet di SIN

loepa

DELI.

Langganan SETIA harga dan pembajaran boleh berdamai.

Terdjoeal seraya
toko provisien en drankens png
harga
6 dan 20 cents sad
Terbikin oleh:
AMERICAN 'CHICLE COMPANY — NEW YORK
Sole - Distributers N. O. I. :
TOKO
AUW
PIT
SENG- MEDAN

Bykantooren: ' Weltevreden Telf.
Soerabaja

.

132B.
2572N.

8

I

|

ADVERTENTIEaa
»Pendapatan

40”

Baroe”

termasjhoer teroetama di Soematra Timoer
Contoboek
100 bladzijde
»
76
3
Breedfolioboek 100 folio
5
1.
Expeditieboek
Kwartoschrift per st.
Kasboekje
F
'
Copieboek
x
Cahier
#
Klapperboek
,,
Blancoboek 50 bladzijde
Hollandia kroon pen:
per gros f1.70
1, gros

——

,Anggoer Oesiat'

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

tjap: KAPAL TERBANG

jalah

Keloearan :

M. Noerdin

P. Minding

Ketjap Tiap Matahari

Soengei Mati No. 111
Medan

Djagalah tjap jang toelen, jaitoe:
1. Pakai toetoep kaleng merah
dikepala botol.

Chasiatnja 10 matjam.

2.

Harganja tjoema f1.pada :

Tamboesai

Emmastraat No. 52
"
dan pada

Jang poenja fabriek

Medan

jang

Un

“|

Yam

:

54

.

MENGELOEARKANNJA

Toapekongstraat

16

E

—

N

G

S

MEDAN

—

E

N

G

Telefoon Nos. 403 & 567.

OOP

kosong, dan 4
pakean sama 4

Awas!!

ini adres jang soedah terkenal: 4

Kleermaker Balistraat No. 6.
Telefoon No. 1426 -o- Medan - Deli.

S0000000
LO OOP OOOOOOOLOLN

ABDUL WAHID&

Menoenggoe dengan hormat.

60

& 0
LOL

Ditanggoeng bagoes serta pas
potongannja menoeroet model
dan kemaoean orang zaman se- 4
karang dan sedia kain-kain.
Diloear kota Medankita bisa
kirim dengan rembours.

4

000000000000
004

OOP

000000000000000000000

NP 0000000 000004
Boekannja omong
boleh tjoba bikin

4

Maoe tjantik?

Maoe gaja?

Datanglah di Calcuttastraat No. 31 - Medan

—a

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

kepandean

jang

tjoekoep.

Pekerdjaan ditanggoeng tjepat dan netjis dan
sedia segala kain-kain seperti palmbeach
- lenen - flanel
dan keper poetih. Harga bersaingan sama toko-toko
jang lain. Pesanan dari lain tempat dikirim dengan
rembours.
M enoenggoe dengan "hormat,

SOO TOW

Masoekkanlah !
Advertentie Toean -toean di

»Sinar
“Lb

Eh

Un”

Deli".

BARANG

«

BAROE

£0.03

f1.10
£0,03

1, gros

f1.40

Y, gros

f1.40

2 st.

£0.05

40.75

soedah

bertjetak

Sakit kepala, diserang angin djahat,
sakit dada, napas sesak, merasa ngiloe,
kaki tangan kesemoetan, sakit oeloe ati,
kaki tangan dingin, peroet gemboeng,
peroet moeles, maboek laoet, maboek
minoeman keras, peroet senap dan maoe
moentah-moentah.

Hemona
'berta -

Iktrem,ojangan.

Kekbesimenya
,

boeatmenya

loean, bocatr

pa

@orkan ongih Oa
har, pileg pe-

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

per

100 st. blanco

500...
1000

,,

»

f 1.15

f5.50

dengan

fll—

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

lama

mendjilid boekoe,

harga

rapi
jang

pantas.

1.50
f0.15
f0.15
£1—
f0.40
f£1,75
£2.50
f0,10
f0.25
f0.20
f0.50
f0.50
f 0.60
2.75
£0.02
2.75
f0,02
f£0.35
f0.20
Toean
f0.10

njai

£0.55

rang

£030
f0.75

dan

f1.45
£0.70
£1.50
£0.85

dan

“

f1.35

ingin akan mempoemempergoenakan,

sesoeatoe

dengan

ba-

pantas

teratoer?

Toean

atoer

pesanan

pada kami

f1.—

f1.50

Kami

bertjetak

»
»

akan

mengatoer

ba-

rang tjetakan toean dengan jang
sepantas-pantasnja

dan

serapi-

rapinja.

Dari segala sesoeatoe, letternja

kami

atoer

jang

.

mahal,

dengan

menarik

Demikian
tidak

letter

hati.

djoega
berani

harganja,
bertanding

dengan

drukkerij

Netjis,

boeat

f 1.65

lain.

sekalian

pekerdjaan.

£7.50
£—

Sekalian enveloppen ini, terdiri dari
kwaliteit jang, bagoes dan mempoenjai
lijm jang tjoekoep.—
Dienst enveloppen.

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

oepahan

dengan

The Bristol, per blok
£0.70
bertjetak
f1.25
Bankpost-boeat mesin toelis:
per 100 vel blanco
£ 0.75
2
bertjetak
f 1.35
Bankpost, tersedia dari warna:
blauw, koening dan rose
f 0.85
bertjetak
£1.35
Amstelbank, per 100 vel
£0.75
bertjetak
f1.35
Doorslagpapier, per 100 veel
£0.50
Blanco rekening courant:
:
1 dozijn vel £0.48
per vel f0.05
Enveloppen:
dari merk ,,Best 675 en” Java Silk”
per 100 st. blanco f0.75 bertjetak f 1.25
500 ,,
.. 3.50
»
45.50
1000...
f6.—
»
18.50
dari merk ,,Beilen”
per 100 st. blanco f0.85 bertjetak f 1.35
500,
..
£3.75
»
£5.80
1000 ,
»
47.25
» £11.50
dari merk ,,Dokkum 676”

ralau NO

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

dan

ALBUM"

»

2

biasa

mengatoer : "

f0.15
£0.20
f0.30
f0.25

2
a
1
vel

bertjetak

toean per-

orang - orang:

practijk, kami bisa mene-

rima

2 st. «0.05

Sinar blok, per blok

Boleh dipakai boeat :

Itoelah Sijsteem kami.

Baroe siap ditjetak

sjair

ISLAM

BERKABOENGs«

isinja
mentjeriterakan
tetkala
Wafatnja Nabi Mohammad, S.a.w.

Harga 1 potje 0.25

disoesoen.

Hoofddepot:

«

dalam

1, gros
2 st.

bertjetak
Isala Bond,
bertjetak
Luna Bond per 100

»

THIA

jang

f0.90

Ditangan

merk Uilen pake blok, per blok £0.65

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

POO

—
2.25
f2.50
£1.80
£1.50
f1.20
f1 —
£2.50
£0.07
f1.50
£1.50

2 st.

Small Hindoopen:
per gros f2.75

4 0 Gn

(BOEKAN

40.75

f3

Blauw Rood potlood:
per-dezijn £ 1,50
per st.
Stift - Ohico
ae
» - Wonder Erazer
#
» "AW. Faber
5
Tinta toelis Neelmeyer :
1/1 Liter 2.50
Y, Liter
Y
»
l—
per flesch
» merah f1.75
ag
Vulvenhouder inkt per fl.
Stempel inkt
Lijm-tjair per fl.
f0.75 dan
Tempat tinta per st.
f1.25 dan
Vloeimap-alas menoelis
Carbonpapier :
per pak 100 vel f7.— per vel
Vloeipapier
f0.15
en
Bloknoot per st.
Kwitantieboekboek Melajoe ,,
“
Belanda
,,
"
sewa roemah
Foolscappapier: berrol
per Riem f£5.—
1, riem
LV.
f150
per vel
Foolscappapier tidak -berrol
per Riem f5.—
”, Riem
Ye
» 4150
per vel
Penhouder
a& f0.20, f0.25 en
Copyngpotlood:
per dozijn f 1.75
per st.
Zwartpotlood :
per dozijn f0.90
per st,
Stempelkussen:
per st.
Zegellak :
,
per doos 10 st. f2.50 per st.
Penrach, per st.
Pp

wW

Pesanan dikirim rembours dan bajar sendiri

£0.50

Willem III pen:
per gros f2.—
Yg
40.60
Waverlijpen :
per gros f 2.75

Pakai toetoep lak merah di
kepala botol.

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

Beli banjak boleh berdamai
- Hamzah

|

(empat poeloeh tahoen)

Made bij Indonesier sedjati
apa
itoe ?

Pesanlah

aa

FOO

SENG KIE - Dispensary.

Telefoon No. 789, Postbox No. 114, Kesawan No. 61, Medan.
Mendjadi Agent SATIJRIN letter mas boeat

lelaki dan letter Iitosin babon perunihosan Kan

dengan ajair,

d

sadjak

dalam hoeroef "cab.

jang

teratoer,

oleh:
Bahaoeddin
gelar Malim Mohammad Alinoeddin,
ahli Manambin - Mandailing :
Harga seboekoe f 0.65

17
)

N.V. Handel Maatschappij -en Drukkerij SINAR-DELI
Mack

Sinar Deli
87 Chamis 12 Juni 1930 —

Lembar

:

ke j

kedoea..

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

Dalam madjalah ,,Economisch-Statistische Berichten” (tg. 12 Maart 1930, no.
741) tocan Lim Eng Liong menoelis
karangan tentang krisis dalam keradjinan
batik. Beliau ini menoelis tentang kesoesahannja madjikan batik bangsa Tionghoa. Antara lain kita membatje didalamnja karangan itoe demikian:
den

1349 Tahoen

Soal Ekonomi.

Pemandangan

»In

14 Moeharam

aanyang

van

dit

jaar

was,

moerah-moerahan.

Persaingan jang hebat

ini mendjadi sebab banjak kaoem pedagang roesak sama sekali ekonominja.

Ketiga: kaoem boeroeh jang menganggoer itoe tidak bisa atau soesah sekali bisa bertani, karena sebagian paling
besar

tidak poenja

doeit boeat

membeli

sebidang tanah. Selain dari itoe di Djawa sekarang tidak gampanglah orang bisa mendapat tanah jang gemoek, jang

zooals gezegd, de toestand zeer ongunstig. Vorderingen konden nauwe lijks kiranja bisa memberi penghidoepan sekemeer worden geind, terwijl er van afzet dar tjoekoep. Poen orang jang soedah
geen

sprake

meer

was....."

Melajoenja kira-kira demikian: Pada
permoelaan tahoen ini, sebagimana soedah
dikatakan,

keadaannja

Penagihan-penagihan
bisa dibajar, sedang
kain,

A.Z.)

tidak bisa

terlaloe

hampir
pendjoealan

soekar.

biasa
pang

mendjadi kaoem boeroeh, tidak gamdalam
sedikit tempo laloe djadi

orang

tani. Selain dari itoe, kita haroes

tahoe, bahwa
djadi kaoem

orang Djawa banjak menboeroeh, karena pertanian

tidak soedah tidak bisa memberi penghidoepan
(jaitoe lagi kepadanja. Karena itoelah bagaima-

berdjalan.....“

nakah

sekarang,

apalagi

dalam tempo ma-

t Sinar SumaTatahoen, lagi doedoek
anak tjoetjoenja.
ng daging jang

parahoe ketjil, dan sesampainja ditengah
perdjalanan baroe dapatkan satoe tambangan. Politie jang terima rapport lantas
pergi ketempat itoe
,,perang saudara"
boeat mentjari djagonja dan sampai hampir pagi mantri politie, politie opziner kelocar masoek dalam hoetan mentjari Ng'
Oet, tapi beloem ketemoe.
Korban jang loeka dan mati dikirim
keroemah

sakit

militer.

29
Dari Soerabaja.
Correspondent (5. P.) mewartakan.
.
Pindahtangan?
Di Betawi ada tersiar kabar jang Ind.
Crt., jang sekian lama diperoesahakan oleh
soeatoe kongsi, karena tidak tahan menanggoeng keroggian lebih lama, soedah
diambilover oleh Soer. Handelsblad
dan kantoor serta drukkerijnja dipermoelaan boelan Juni dipindahkan ke bekas
gedong Handelsblad di Boeboetan.
Dengan djatoehnja soerat

kabar itoe ke

dalam tangannja, sekarang Soer. Hande Isblad mendjadi monopoliehouders dari antero

soerat

kabar

harian koelit

poe-

tih di Betawi, dan apa sesoedahnja djatoeh
dalam tangan soerat kabar itoe jang kolot, Indische Courant nanti bisa melandjoetkan haloeannja jang sekarang,
masih tinggal djadi soeatoe pertanjaan.
(Lihat dipagina IV)

Indonesia.
Perboeatan binatang.
Menoeroet kabar dari ,,Sipatahoenan",
seorang Arab nama Fakir Moehamad dikampoeng Goenoeng Sabeulah, Tasikmalaja soedah diadoekan pada politie

Begitoelah
toelisseorang, jang tahoc laise ini, kaoem boeroeh itoe bisa kembetoel doedoeknja perkara!
bali kedesa lagi?
Teranglah bahwa ke-aktief-an tidak beBegitoelah nasehat-nasehat B.T., apa- oleh isterinja, karena ia soedah mempersar goenanja,
sebagaimana toean P.H. bila tidak moestail bisa didjalankan, da- kosa anak perempoeamnja sendiri jang bamaoe kira, apabilake-aktief-an itoe tidak lam praktijknja nasehat-nasehat itoe roe beroesia tiga belas tahoen.
PEKERDJAAN TJEPAT DAN RAPI, HARGA MELAWAN
disertai kapital besar.
Sedang anak jang diperkosa itoe koetimalahan
meroesak
ekonominja
MEJIN BAROE DAN PERKAKAS BAROE BOLEH TJOBA
Bisa djadi satoe doea
orang madjikan orang-orang jang maoe dibantoenja itoe. ka diperiksa oleh dokter
menerangkan,
DAN SELAMANYA SEDIA BERMATIAM 3 KERTAJ DAN
batik
Tionghoa atau Indonesia, lantaran Soedah tentoe ini tidak disengadjanja. ia soedah diperkosa tiga-kali oleh ajahPERABOT-PERABOT KEPERLOEAN BOFAT KANTOR
matjam2 sebab, dalam krisis ini bisa tahan- Tapi boeat orang, jang boekan toekang nja dengan disertakan antjaman-antjaman
kan
diri atau koeatkan kedoedoekannja, mimpi, tidak perdoelikan keroesakan itoe jang menakoeti.
RUBBERSTEMPELFABRIEK,
BOEKHAND
INDERU.- FELEFOON 1300
tapibahagianbesardari mereka itoe timboel
dengan
disengadja ataupoen
Bapa jang berkelakoean kebinatangan
toh akan terdesak ekonominja. Dan inilah tidak.
itoe
sekarang
socdah
ditangkap
boeat
memang
boeahuja konkurrentie dalam
Boeah-boeah pikiran seperti jang tertempo malaise.
seboet diatas jalah tanda, bahwa B.T. menoenggoe sampai perkaranja diperiksa
Toean Lim Eng Liong menoelis, pen- terlaloe gampang membagi-bagikan ma- oleh pengadilan.
BA
djoealan kain sekarang lakoe lagi. Apakah tjam-matjam nasehat, sedang beloem diMentjoba memperkosa.
ini
ertinja? Ertinja tidak lain, jalah ke- selidikinja teliti lebih doeloe, bagaimana
koeatan Ra'jat boeat berbeli-belim oen- boeahnja
Dari Tjimahi orang mewartakan pada
nasehat-nasehat itoe dalam
doer sekali. Toean P. Harahap tak- praktijknja.
K. M. bahwa disana ada seorang soldasir, 90
pCt. dari Ra'jat Indonesia jalah
Pada penoetoep kommentarnja, toean doe bangsa Menado. pada malam tg. 29-30
orang
tani. Koerangnja pendjoealam kain P.H. menoelis demikian:
Mei kira-kira djam 9 telah mentjoba akan
itoelah soeatoe tanda, bahwa kaoem tani
anak
»Sebab itoe kita kasih nasehat tempo meroesakkan kehormatan seorang
sekarang ada dalam kesoekaran besar. Dan hari kepada kaoem kita, soepaja meng- perempoean oemoer 1J tahoen. Perkaraini memang betoel !
2
bitjara dengan
Pama
Mintak
sadja
goenakan tempo jang baik ini
Toean L.E. Liong menoelis djoega, djoekan diri kepada sekalian pergerakari berwadjib.
bahwa “boekan kain2 haloes, tapi kain2 dagang, oesaha dan tani. Tentoe kita
Ona
telefoon
kasar dan moerahlah jang sekarang soesah maksoedkan boekan main speculatie.”
Prijs £75.000 di Menado.
Calcuttastraat No. 12 — Medan.
bisa
didjoeal, jaitoe kain2, jang biasanja
Toean P.H. menamakan perboeatan ini
Sedjoemlah 21 orang di Menado jang
didjoeal dipasar-pasar.
8
siang dan malam tidak ada halangan boeat bitjara. AUTO kita
boekan spekulatie, tapi dalam praktijk- membikin persekoetoean membeli 25 lemDalam B.T.tg.19 Maart itoe, toean nja toh spekulatie djoega. Spekulatie
semoeanja baroe dan CHAUFFEUR memakai SIJSTEEM hati-hati.
bar lot, ada jang beroentoeng menarik
P. H. menoelis djoega demikian:
jaitoz berdagang jang mengawoer
Menoenggoe dengan hormat,
»Ditanah Djawa inipoen krisis ketjela- sadja, dengan tidak tahoe lebih doeloe prys ketiga dari lotery Eyken-stichting.
Lot
itoe
dipesan
oleh
tocan
Tan
Eng
kaan kaoem boeroeh itoepoen akan dapat keadaannja pasar. What is a name?
AUTOVERHUURDERIJ
MACHMOEL
Ta
E
pada
toko
Kie
Ek
Soen
di
Betawi,
sedikit-dikitnja tertoeloeng meringankan- Matjan akan terkamsi manoesia djoega,
pp. H. HASJIM.
begitoe salah seorang abonne K.T. di
nja
bila kaoem kita itoe membiasakan meskipoen ia dinamakan kamking. BegiMenado kabarkan.
diri beroesaha sendiri, berdagang
ketjil dan
p
perdagang
jang meng.
bertani, diwaktoe ada krisis."
biasanja
meroesak
ekonomi, meskipoen
Bagaimanakah kaoem boeroeh bisa perdagangan seroepa itoe oleh tozan P.H. ON
anna
membiasakan diri boeat berdagang a- tidak diseboet spekulatie.
tau bertani, sedang
ia tidik memToean P.H. terlaloe gampang menoelis
poenjai kesempatan boeat pekerdjaan ini? tentang
matjam-matjam. hal, walaupoen
Apakah oempamanja seorang machinist, beliau beloem selidiki betoel fasal-fasal
letterzetter, chauffeur, koeli dll. itoe sesoe- itoe. Itoelah sebabnja beliau kerap kali
dahnja bekerdja sehari habis, malamnja menoelis hal-hal jang tidak tjotjok dengan
mareka itoe haroes tjoba bekerdja men- kenjataannja ataw hal-haljang bertendjoeal &s, kopi dll. itoe? Apakah koeat tangan satoe sama lainnja. Hari
badannja menoesia haroes bekerdja, siang- ini (beliau bilang begini, hari lainnja lagi
malam?
bilang begitoe. Toelisan-toelisannja tidak
Selain dari itoe, apakah nasehat diatas poenja arah atau djoeroesan (richting)
ini bisa dilakoekan dan bagaimanakah jang terang. Oempamanja berhoeboeng
praktijknja?
dengan faillietnja N.V. Handel Mij en
Pertama: moestail atau soesah sekali Drukkerij Batak, jaitoe soeatoe failliet jg.
kaoem boeroeh bisa disoeroeh berdagang diminta oleh Ali en Co, toean P.H.
dalam te/ po krisis ini, karena 'oeang t i- menoelis demikian :
»Orang djangan Ioepa, kalau Ali en Co
dak ada! Kebanjakan kaoem boeroeh di
Indonesia
sedikitlah belandjanja, hingga ada Javasche Bank iapoen akan berboeat
mereka itoe tidak bisa menjimpan oeang begitoe, kenapa dan kalau begitoe orang
boeat berdjaga-djaga dalam tempo jang berharap lain dari Ali en Co?
Sebab sama bangsa? Ini anggapan i nsoekar.
,
Kedoea: Oempamanja kaoem boergeh lander?
jang dilepasi itoe mempoenjai doeit dan
Dagang tinggal dagang!
mereka itoe berboeat seperti andjoerannja
Kesawan No. 47
Medan
Sedang toean P.H. disini tidak ferdoeliB.T., apakah djadinja? Djadinja jaitoe:
djoemlah kaoem pendjoeal djadi bert am- kan kebangsaan, beliau atas ,,nama natibah, pada hal djoemlah pembeli djadi onal” hampir saban hari mengharap ban00000000000000000000
koerang. Inilah menjebabkan,
jang toean dari publiek Indonesia boeat pekaoem
pendjoeal
haroes
berkelahi roesahaannja.
Itoelah sebabnja kaoem sana tidak harlebih hebat poela satoe dengan
lainnja oentoek mendapat pembeli dan lang- gakan tinggi toelisan-toelisan dalam B.T.,
ganan, mereka itoe terpaksa mendjoeal meskipoen soerat kabar ini mempoenjai

PRUKKERU PERTJA

MAOE BERANGKAT !!

Berastagi, Kabandjahe, Ateh, Padang dan LI,
1324

| sewaan

AWAS!

AWAS)

Ori

No.

Drama jang ngeri.
Seorang mati, tiga
orangloeka berat.
Dalam satoe bangsal genteg
di 15 Oeloe Palembang, toeroet ata Pertja Selatan
soedah
terdjadi
satoe
drama
jang ngebesar,
dapat dikoe.
njahnja
nja menertawai Iri pada malam Senen dd. 1 Juni djam 8.
Dibangsal itoe ada tinggal beberapa olia.
:
Mik-bahak. Dengan tiba2 rang Tionghoa, diantaranja Ng' Oet sebaDia djoega tertawa
telan.
daging dalam moeloet
gai penggawai disitoe: Sepandjang penOrang toeaini kel
soedah terbelalak matanja dan sebentar ia djadi
gsan, sedang napasnja doegaan orang itoe Ng' Oet saedah ber,tjoerang” sama njonja Siok Nio,
daging tersangkoet main
soedah djadi satoe-satoe,
dikerongkongannja.
isteri dari sang madjikan.
Oentoeng segera dibat keroemah sakit.
Pada malam terseboet, terdjadi perkelahian antara Auw Bok dengan Ng, Oet
dan jang terseboet doeloean soedah djadi
lembaran dalam bah
korban toesoekan sendjata tadjam kena
bahasa djadi tanda fk
didadanja, hingga mati seketika itoe djoeisinja toelisan. Begitgel
rankan, apabila kaoei Sana pandang per- ga. Njonja Kap Nio jang akan membela
Auw Bok soedah kena diserang poela loeka
ntang
Timoer
sekataan-perkataannja,
perti perkataannja.
ant terrible, dibagian bokongnja, dan Auw Kie jang
t.mpoer dalam itoe pengamoekan lantas
mcngomongkan
jaitoe anak-ketjil
dengar dengan kena diserang peroetnja. Satoe lagi kaapa sadja,
jang ia
wannja jang katanja akan pisahkan soedah
nanti
djadinja.
tidak tahoe betoel af
kena diserang koepingnja hampir poetoes,
Oleh karena itg
nama
Auw Seng Hoat. Ng" Oet setelah
benar, apabila memb
lihat 4 lawannja terlentang lantas melaDjanganlah ia mer
-'rikan diri.
jang dinasehatkan
HM
Diantara jang loeka tjoema Auw Seng
roes saring betoel-betoel segenap nasehat
itoe, djangan sampai ia terdjeroemoes da- Hoat jang masih bisa berdjalan pergi ke
Politie post 10 Oeloe dengan goenakan
lam kesoekaran.
Beberapa hari
tra, ada seorang toea
randam ' Padang
makan bersama
Orang toea itoe

-
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Djoeal-Moerah
DI

TOKO

N. V. H. Mij. HIAP HIN

Moelai 16 Mei sampai 16 Juni 1930

,

Baroe

TOKO

boeka
Eigenaar:

Telefoon

No.

L. H.

MAHTANI
MEDAN
Hindoestraat No. 25

578

Baroe
Lampekap
Kemedja

dari

soetera

atau zonder kraag
Selimoet,

111

tikar-tikar

&

BOMBAY

nanas,

f3

dan

terima

soetera

&

segala matjam

Kita

maoe

#3.—
oekoeran,

pake kraag

soetera

matjam-matjam

| 'Ditanggoeng barang bagoes harga melawan.
Pesanan dengan Rembours boleh dikirimkan,

warna.

|Km

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

lain lagi.

Diperselakan pada Toean-toean dan sobat-sobat datang ditoko kita boat dapatkan barang-barang bagoes
dengan harga moerah. Kita maoe laloekan barang-barang lama, sebab itoe kita betoel-betoel maoe djoeal
moerah,

kain

djoeal

bermatjam-matjam

pendjoealan semoea dibawah harga pokok.
Lekas

datang !!

Djangan

kasi

liwat

ini tempo

jang

berharga.

101

Se

wan

Hadji dahoeloe

1

P

Diasan dari pada masghidan gelak
Istimewa poela berkata lawak
Berbohong haram: sek#lk tidak.

patkan loeka parah karena tertjoetjoek
kebom sado.
Roepanja toelang pahanja patah hingga ia moesti berobat lama di Hospitaal
soepaja toelang itoe bisa disamboeng lagi.
Tetapi apa maoe, roepanja Mailoe tidak
tahan sakit atau moeak karena tidak
betah berbaring diroemah sakit. Begitoelah kemarin doeloe malam ia soedah mengambil poetoesan boeat lari sadja.
Dengan lakoe jang tjerdik ia soedah
bisa loloskan dirinja dari pagar kawat
dibelakang, Hospitaal, tetapi sebab memang loekanja masih beloem
boek
ia tidak bisa teroeskan lagi perdjalanannja, hingga sesampai ia ditepi soengai
terpaksa ia moesti berbaring sadja.
Disana Mailoe berbaring dari djam 2
malam sampai pagi, koetika ia dapat kehormatan boeat diambil lagi oleh politie.
Dokter jang diberi tahoe tentang larinja Mailoe, soedah marah sadja dan
dengan menarik napas soedah minta

Pada hari Saptoe tanggal 31 Mei j.l
Pemilihan Gemeenteraad Padang.
ada satoe kedjadian j. aneh di 24 Ilir (PaDipadjak koffie atau dikedai,
Menoeroet Tj. Sum., ada terkabar da- lembang). Seorang laki-laki nama Oerip
lam kalangan pendoedoek di Padang,
menoetoep mata seperti biasa orang
Terkadang beractie matjam advocat
bahwa jang bakal dimadjoekan mendjadi berpisah dari moeka boemi. Sesoedah 2
Serban dililit dipegang tongkat
lid Gemeenteraad
Padang, ada orang djam maitnja diboengkoes, orang melihat
Hari-hari pergi berangkat
'Mengoeroes perkara denffannja nekat
seboet-seboet namanja toean: Koesoema jang boengkoesan itoe bergerak, dan seAtmadja, Moehd. Thahar, Bakar, Joe- soedah diboeka, ternjata jang Oerip telah
Hadji itoe bidjak mengadjar
soef dan ada jang lain lagi jang beloem hidoep kembali.
Kepada siapa soeka beladjar
dapat ditentoekan.
Dikaki 5 djalan dipasar
Di Br. Sakti tempat berlingkar.
—0—
Orang segera tanjakan Oerip bagaimana halnja dalam 2 djam itoe. Oerip mePokok pisang poetjoeknja laj
Sumatra mintak didjadikan
nerangkan
jang ia baroe sadja mengikoet
Halwa manis di Bangkahoeloe
tiga provincie.
orang toea, tetapi ditengah perdjalanan
Poedjoek Palembang tipd
Melajoe
Berhoeboeng dengan perdjalanan toean- ia disoeroeh kembali.
Kata manis beri aa
T.A. toean Soangkoeponlid Volksraad bersama
Mendengar kedjadian ini kita tjoema datoean Hassan "Noel Arifin Hoofdredacteur
i
Sinar Deli ke Tapanoeli dan Soematera pat mengoetjap:,,Allah jang Besar".
Kembali penggelapan besar.
Barat sebagai jang telah dikabarkan dari
A.H,
Politie roepanja masih sadja
melak
kan tindakan-tindakan keras boeat mentjari keterangandimana sekalian barangbarang itoe didjoeal atau disimpan oleh
doea perempoean Tionghoa Tan Khian
Khe Nio dan Cho Kie Lian Nio itoe jang
dan barang klontong
didapatkan dari seorang perempoean Tiong-

pertolongannja

hoa

sakit, sebab sebelah

politie,

pahanja

sebab

menda-

IBI
TOKO KATJA MATA

memang

lain,

jang

minta

mereka

djoealan

mengabarkan perkara jang soedah terdjadi ini dan

pendek

dikabarkan

bahwa me-

noeroet hoekoem agama pengantin dengan
sebentar itoedjoega menggoegoerkan talak
kepada Sitti Rani jang bermoela mendjadi
haknja dengan tak boleh diroedjoek lagi
dan
sebentar itoe djoega
dinikahkan
dengan Sitti Ranjam jang sebenarnja akan
mendjadi
isterinja menoeroet dalam perdjandjian.
Menoeroet kira-kira perkara ini boekan
atas
sengadja, tetapi karena kechilafansi
bapak
jang mengawinkan hingga karena

chilaf ini mendjadikan satoe hal j. haroes
diperbaikinikah sianak. (Sin Sum).
—0—

Harimau memboeas.
Pembantoe Sin Sum kabarkan dari Alahan Pandjang sebagai berikoet:
Roepanja

rang tiada
ngan

di

Simaboer (S.W.K.)

aman lagi, berhoeboeng

banjak harimau2

0 006

Moelai sekarang di kita poenja Toko ada djoeal Lotery
Oewang besar namanja, BATAVIASCHE KINDERZIEKENHUIS, besarnja F 2000.000 Perys-perys diatoer sebagimana biasa, Tariknja sebegitoe lekas Lot lot terdjoeal
habis, Harga di loear Kota Medan. Kirim sadja Spoed dengan
Postwissel F 11.35 Kita tanggoeng sampei di Toean poenja
roemah.
Menoenggoe

00040 smua

jan

pintjang.

GLOBE
Moelia

oeang.

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

LE

In

PIANI NELLA

Menoenggoe

LK

dengan

boleh

hormat.

000000000000000

TOKO OBAT & AGENT MECCA GANGERS
S.M. NAWAW I ALMANDILI
55 PADANG BOELANWEG, MEDAN-DELI (O.K.S)
Dari pergaoelan,
Dahoeloe: kalau sifoelan poelang dari melantjong,
inia di
hd
isterinja
hampiri
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,
ania di
hd
ih
lah sang isteri
piri dia, dan memandang dengan tadjam adakah tidak
soeaminja itoe membawa oentoek minoeman seisi roemah sebotol anggoer. Anggoer boekan sebarang
anggoer, akan tetapi apa jang dimaoeinja ialah
..
.
,

Anggoer-Soebija tjap 'akar

9

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. Karena anggoer ini kemoestadjabannja soedah disaksikan oleh beberapa orang
toea-toea jang soedah oezoer badannja.

9

BAROE!!
boeka

11 Juni 1930

Toean dan njonja maoe tjoetji atau

Kaoem

sport !

di

Huttenbachstraat

Luitenantsweg
filiaal,

kaoes

voetbal dan kniedekker
oentoek toean - toean.

boleh datang di
di

42,

pekerdjaan

Batjalah !

Tendanglah VOETBAL merk CHAMPION dan MATCHLESS en T. dan lain-lain jang ada sedia
dalam kita poenja toko.
Pakailah

kita

jang kita sediakan

Toengganglah , Motorfiets

merk

NEW HUDSON dan MATCH-

LESS jang toean soedah ketahoei

poenja

kebagoesannja.
2
Djoega kereta angin merk MAGNBET, tentoe tidak merasa tjape

seroepa dan baik.

apabila toean pakai, ringan, ladjoe dan potongan bagoes jang terda-

mesti djalan

Menoenggoe dengan

hormat.

Z

Disana katanja orang ada menampak
dogaekor harimau jang sering-sering
me-

keloear

tjeloep pakaian? Kalau djaoeh datang

Kah doeb dari Pakan Baroe djoega
ada disampatkan kabar disana sekarang
ada terantjam dengan bahaja heibat, jang
disebabkan djoega oleh radja-radja hoetan
ing memboeas.
4 Kabarnja disana soedah ada 7 ekor djawi, 2ekor koeda dan satoe knecht auto

jang djadi korban.

oesah

Sanggoep periksa katja mata jang tjotjok oentoek kesehatan mata toean
- toean
dengan ongkos pertjoema.
Boleh
toekar
katja
jang
ta
tjotjok lagi dengan
Keoentoengan besar bagi toean
- toean.

Harga per botol f 1.00000 00000000000000000000040

melompat boeat menerkam padanja,beroen-

sadja

tidak

00000

de-

berwadjib maoe mengam-

tentoe

40 Gm

jang memboeas.

toeng “ia keboeroe menjingkir, hingga ia
tjoema mendapat sedikit loeka.
Karena tahoe mereka dalam bahaja,
sebeloemnja band itoe bisa dibetoelkan,
mesin auto soedah dihidoepkan dan
lekas orang soedah melarikan 'itoe kende-

jang

hormat.

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

bil tindakan jang perloe.
Kemarin doeloe seboeah auto telah
berangkat dari Padang ke Alahan Pandjang (S.W.K.) tetapi sesampainja di
Simaboer, tiba-tiba satoe bandnja soedah
petjah hingga kenderaan itoe terpaksa
moesti diberentikan ditempat jang soenji
diwaktoe hari soedah gelap.
Knecht dari auto terseboet membetoelkan bandnja, tetapi selagi ia asik bekerdja
tiba-tiba seekor radja hoetan

raan,

dengan

Sumatra Gramophoon Coy. Tel. 1452 Medan.

Menjediakan segala roepa katja mata.

seka-

Sama sekali disana ada 2ekor djawidan
2 ekor koeda jang soedah didjadikan korban oleh radja hoetan itoe hinggatentoe
sadja pendoedoek merasa koeatir.
Sampai sebegitoe djaoeh orang masih
beloera
bisa memboenoeh mati atau menangkap pada radja2 hoetan itoe dan diharap sadja jang

|

GRAMOPHOON
merk jang terkenal dalam pergaoelan
doenia dagang, ia itoe, merk ODE ON, dari harga jang
semoerah moerahnja, sehingga harga jang setinggi-tingginja.
Tiap-tiap beli satoe mesin, dari seharga f 100.- (seratoes)
keatas dapat 5 bidji Plaat extra, lagoe lagoe boleh pilih, menoeroet sekehendak Toean-toean, Modelnja kita tanggoeng menjenangkan bagi perhiasan roemah tangga.

6 0 6 SE

Sebab perkara ini memang salah, laloe
familie
anak
dara bersama imam katib
pergi keroemah
pengantin laki-laki akan

perhoeboengan

ME

mengawinkan.

bikin

0600

jang

20 L 9 mIIa

sendiri

0000
£ 0 4 SEN

Lekas

dara

TJIN TONG & Co, irkeraat
No 3— MEDAN

dengan Commissie.
Begitoelah
kemarin
doeloe
orang
soedah melakoekan penggeledahan dircemahnja di Chineesch Kerkstraat, tetapi
disini orang tidak beroentoeng mendapatkan barang-barang jang dimaksoed itoe,
tetapi
ternjata djoega tindakan
itoe
berhasil,
sebab orang
soedah
berozntoeng
mendapat
akan
membeslag
keroemah sakit tetapi tentoe tidak -dizaal
7 tadi dimana ia berbaring, hanja di- soerat-soerat oetang jang ada bersangzaal tempat orang-orang hoekoeman di- koetan dengan perkara penggelapan itoe.
Doea orang perempoean Tionghoa itoe
rawat.
Seperti telah dikabarkan djoega dalam sampai sekarang masih ditahan di Compenoebroekan itoe ternjata, Mailoe berada missariaat.
Dari lain fihak kita dikabarkan djoega
difihak salah, maka '“djoega orang sangka
karena Mailoe'lari disebabkan takoet akan herhoeboeng dengan terdjadinja hal ini
diketahoeinja
Mailoe tidak bisa lari
djaoeh, dan begitoelah roepanja doegaan
itoe tidak meleset sebab orang soedah
bisa mendjoempai lagi padanja, tidak
djaoeh dari roemah sakit dimana ia soedah berbaring dan ta' bisa djalan lebih
djaoeh.
Achirnja Mailoe dibawak masoek lagi

THE GLOBE WASSCHERIJ

GRAMAPHOON,

51

Sebelah

Luitenantsweg
Rojal

Bioscoop.

p3v k€adaannj ja.
Edison, Bell, kita ada sedia, Roepa-roepa timba-

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

Tjarilah
42
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kita poenja adres:

HAN SENG & Co. .

Oudemarktstraat 53,

.

UML

mah

Beromong dengan sahabat handai

maka pengantin Zainoel Asma itoe boekan
dinikahkan dengan Siti Ranjam sebagai
jang bermoela berdjandjikan, tetapi dikawinkan dengan Sitti Rani jang seharoesnja kawin dengan pengantin laki-laki jg.
datang dari Ajer Manis itoe.
Pengantin jang waktoe itoe tak tahoe
satoe apa, tinggal diam dan kaboel didjawah dan sesoedah selesai nikah laloe
berangkat poelang.
Sebagai biasa indoek-indoek jg. amat
paham dalam perkara ini dan soeka medari pengadi- | didoega perkara jang doeloe jaitoe perngetahoei jang soelit-soelit, telah men- mendapatkan hoekoeman
kara penggelapan jang dilakoekan oleh
djadi riboet dan berbisik- bisik disana, lan. (S. Soem.)
sini mengatakan bahwa nikah tadi salahkarena jang didjandjikan Sitti Ranjam Gea
pian
Per
»
Gan
akan kawin dengan Zainoel Asma, tetapi
sekarang Sitti Rani jang dikawinkan.
Dengan segera perkara ini diketahnei
oleh familie anak dara dan dengan segera
Tanja keterangan pada
lagi mevesoel kepada imam katib alias
orang jang berdjabatan dalam perkara
SUMATRA GRAMOPHOON COMPANY
nikah, mengatakan betoel tadi telah diOudemarktstr. 2 Medan.
perboeat demikian, jaitoe Sitti Rani jang
Telegram adres Sumatraphoon.
dikawinkan dengan pengantin laki
- laki
itoe sebab toean-toean pegawai nikah
Di kita poenja Toko, bisa beli dengan Huurkoop (ansoer)
tak mengetahoei, apalagi wali atau bapa
anak

Soedah mati, kembali hidoep.

—0—

Hadji sekarang terlaloe pandai
Pandai mengadji hoekoem mempelai

Telefoon 755 Medan.

0900000000000000000000000000000000

sesat,

Dengan sekarang beza teri

» » » » »

karena

tefkoer. toendoekkan 'oeloe.

'Meingat hal hadji

£ 0 HH»

apa, entah

Gho Kie Lian Nio, pak locar Tj. Sum. mendengar kabar
berapa
orang Bandjar lagi pa ua basi
toean-toean itoe akan
sampai sedjoemlah kira-kira f 25.000.-- memboegt
vergadering di Kota N
Pn
jang seperti telah dikabarkan mareka, dan pada hari Djoemaat t akan Memboeat
di Fort de Kock dan hari
dibebaskan oleh pengadilan ada harapan ve
Sabtoe7 Juni di Padang.
djoega bakal diperiksa lagi.
Bagaimana pikiran ramai dalam vergaTetapi sampai berapa djaoeh itoe sangkaan mengoendjoekan boektinja, orang dering itoe, nanti akan dapat diketahoei.
ian
ini beloem berani mempastikan. (S. Su.)

0 &

anaknja itoe.
Entah karena

Tang Kiong Nio dan

boeat Dean

.

heran hambamdt

80 & 0 0

marapoelai dengan segera menolakkan dan
nikah dioelang sekali lagi.
Beberapa hari jang laloe di Olo (Padang) terdjadi satoe hal jang selama ini
belo em terdjadi dalam perkara perkawinan jang dilansoengkan kata Tj.S.
Doedoeknja
sekira-kira demikian.
Dangoeng nama seorang jang biasa pergi ke Pagai (S.W.K.) sekarang tinggal di
Olo mempoenjai doea orang gadis. Jang
toea namanja Sitti Ranjam dan jang ketjil namanja Stti Rani. Sebab kedoea
gadis itoe telah patoet bersocami, orang
tocanja beroesaha mentjari menantoe dan
karena ada oentoeng pertemoean, kedoeanja poen dapat soeami jaitoe Sitti
Ranjam dengan seorang pemoeda bernama Zainoel Asma anak dari engkoe
Tjen berdjosalan tembakau dikampoeng
Djawa, dan jang ketjil Siti Rani dengan
seorang pemoeda di Ajer Manis.
Hitoengan sesoeai dan waktoe beralat
telah ditentoekan kemarin hari Minggoe.
Tengah hari datanglah pengantin laki-,
laki Fainoel Asma keroemah anak dara
di Olo bersama pengiringnja dan akan
dikawinkan dengan anak dara Sitti Ranjam.
Menoeroet jang afdal dalam hoekoem
agama, lebih baik sibapa atau wali sendiri
menikahkan anaknja sebab itoe engkoe
Dangoeng madjoelah akan menikahkan

,HADJI SEKARANG"

0 0 & 0

Nikah bertoekar.

ngoendjoekan roepanja, tetapi: sebegitoe
djaoeh orang. beloem
g memboenoeh mati, hingga dikoeatir mereka
akan
gambil lain-lain
korban lagi.
(Sin. Sum.)
—0—
:
Lari dari roemah sakit.
Tentoe orang masih "ng tentang pelanggaran heibat jang terdjadi ta' berapa
lama ini didjalan Hiligo, (S.w.k.) dimana
seorang sopir, nama Mailoe, soedah moesti digotong dalam keadaan pangsankeroe-

ah

Sumatra.

Advertentiel RESTAURANT MOBAMMADAN, HOTEL
No. 40 Moskeestraat

—

Toko Katja Mata

EDAN.

jang termasjhoer,

FIRMA HADJI,MOHAMAD TAIB & SONS

dal
banar Bean Ea pa
baroe, kalau dipakai boeat

Belawan
Atapweg

Medan
Paleisweg Soekaradja.

pereksa mata jang koerang
terang bisa kita djamin tjotjok
dengan katjanya sehingga peng- )

" Telf. 42.

Telf. 1119.

BERDAGANG
Papan dan brotti
- brotti dari kajoe
Meranti dan Poenak (damar batoe)
roepa-roepa oekoeran jang terbikin
oleh Fabriek N.V.S.H.M. Singapore,
dengan harga moerah.
Djoega selamanja kita ada persediaan
kajoe laoet, roepa-roepa oekoeran.
Anak kajoe, bamboe Siam, atap Nipah
dan lain-lain.
sin-lain
“Il
42
Misoorggoi dengan beri

?

(Pasar

Baroe) | W

KARBAU.?

mengadap Padjak djoealan
kentang Medan.
——
—

»
?
?

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

Sedia tempat menginap, ditanggoeng '

Xi

ri

TEMBAGA

Ga

Menoenggoe

&

»2

dengan

Medan.
Oudemarkstraat

|

Lain barang

|
seperti

saroeng

|
samarinda

2

@
@
@

»
0
0
3

hormat,

&
&
(3

Medan.

pelekat,

Apa ini?

&

soerat-soerat dan pesanan:
H. ISHAK ISMAIL.

Adres

PERKAKAS ADJAIB.

—
terboesj, tjapal,

enz :

MEDAN

adres

Batjalah

DELI

Inilah

Sinar-Deli.
(9 Gn

K.

Pesenan banjak dan sedikit, kami

terima dengan

NAITO.
Tel. No. 1177. Medan

3 Prins Hendrikstr.

2

aan

ia

B. BAROEMOEN van WELTEVREDEN. Se
REPARATIE ATELIER:
Mesin Toelis,

MEDAN

Menoenggoe
dengan hormat.

Inilah satoe 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:

“

kasaran.

riboean
menjediakan
“ada
jang

No. 15
Medan.

haloesan

Cheong

4 9 4 ca

Ga

»
»
@

Telegram adres:
ISHAK ISMAIL

batikhandel

"4
tama

pada: TOKO 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 anak-

:

Dan bisa beli banjak
atau sedikit pada kedei

Tepekongstraat
telefoon 1548

?

?
e

Membikin dan sedia bermatjammatjam 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.

Swee

sapi ateTmer BUROPA

Dasi dan sapoetangan, serban oentoek Hadji, sdroeng
Samarinda, saroeng Batoe Bahra, saroeng Djokdja.
Pajoeng soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak
matjam jang lain.
Mode paling baroe.
Harga moerah, barang bagoes.

GohKims Co.
Julianastraat 99

?

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

TOEKANG

.

:

EUROP A

anak. kemedja soetera.

»
0
»

SENG & Co.

Katja Mata dan Toekang Gigi.
.
Dotensntswe 21 TA Na: 1297
cc... &.4
5—.

000000

Ci

si

KAMI

REPARATIE

IPIN
O

Gramophon

4
AMIN SAN

dibikin

Pu
HT Ara

eh

kembali

baroe.

Goentingan atau potongan

»C

0

Afdeeling

N. B.
Djoeal
hands, sekarang

dan
beli Mesin Toelis
sedia djoeal Mesin Toeiis

Machine

padi.

Giling

Kita

kasihGrantie

satoe

Tocan-toean

datanglah

persaksika

Mesin Toelisnja harga boleh berdame.

sendiri

Se
Adaa NN Pa aa laa
PNY TINTA

KenaliTi
ta

B. BAROEMOEN, Oudemarkstr. No. 59 Medam
n

senang hati.

K3)

F1

E

L

pada:

D'

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

Pekerdjaan rapi dan bagoes.
Ditanggoeng pekerdjaan kita
« menjenangkan publick. -

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

Bu

M———
.

13

|

2de
2de

tahoen, Lijst Mentijp 10 djaribeladjar sendiri
karangan O.K. M.D. Gamboes harga P1.90.—

pakaian jang paling bagoes dun netjis, tjoema didapat

RN

(met electrische

Didalam

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

06000

222

Dick.

Oostkust van Sumatra bisa terima Abonnement
bocat membersihkan dan memperbaiki Mesin
Toelis.

"

5

Edison

kracht of Zonder) enz.
R00! (aetah) Mesin Toclis jang toca bisa

ATELIER SCHRIJFMACHINES
$
ANN

——.....gg
Graphotipe, Addressograph,

en

Adres:

Adres

oo

—ame—

dan

yo

KIE HOEI
Toko

,

Makan
26

&

Menoenggoe kedatangan toeantocan dengan hormat,

Satoe Roemah Makan jang paling bersih di Medan.
Mempoenjai Pelajan jang radjin dan mengerti terima segala tetamoe.
Sedia kamar-kamar tempat menginap, penerangan tjoekoep dan4 senantiasa
dapat angin baik. Makanan saban waktoe dapat jang masih baroe. Minoeman dari
Soesoe mentah dan Air Lemon, sedia seteroesnja. Kamar-kamar mandi, menjenangkan bagi tetamoe. Tjobalah koendjoengi Roemah makan kami !!
Kami berdjandji menerima tetamoe, dengan Sabar dan Hormat.
83

batik

No.

jang

kita soeka tolong pereksa
dengan
tiada
memoengoet
ongkost.

kain

MINANG

sedia

penglihatannja koerang terang, @

AI

Roemah

Foetjanstraat

Siapa-siapa

matjam

To —

seperti

toean-tocan

terang

lihatan

kala.

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
KESAWAN

40040

88 MEDAN

TELEFOON

266

i

-

Mengoeboer mertoeanja
hidoep
- hidoep.

dengan

dan seroepa dengan maksoed saja, samasama toeroet berdaja soepaja djangan
soeapo
Indonesier nama Soewita jang me- menjoeap.
nikah dengan anak perempoean dari seToean-toean Hakim jang terhormat!
orang nama Nji Sadjoen.
Sebenarnjalah, bahasa "moelai saja meedah sekian lamanja Nji Sadjoen noelis itoe toelisan. sampai
la harinja
mempoenjai sakit ingatan.
saja diperiksai oleh toean
Gezaghebber,
Agar djangan dapat ganggoean maka beloemlah. pernah terasa oleh saja jang
Soewita telah ambil tindakan jang kedjam saja mesti mendapat toentoetan karena
sekali, perboeatan mana boleh djadi ka- itoe, lantaran menghina, sebab dalam
Tena pengaroehnja tahajoel.
perasaan saja jang selaloe membatjai
Pada soeatoe begitoe toelis D. Kono, beroelang-oelang itoe toelisan tiada mewaktoe Soewito telah gali tanah ditengah langgar sesoeatoe boenji oendang-oen»
hoetan jang aman laloe ia membawa ia dang.
poenja mertoea jang setengah gila itoe
Selama saja bekerdja dijournalistiek,
kelobangan tsb. '”—”
adalah ingatan saja terlebih doeloe menaKemoedian simertoea itoe dikoeboer roek didepan saja hal-hal jang dianggap
dengan hidoep-hidoepan.
melanggar
boekoe
hoekoem
negeri:
Koerang lebih sepoeloeh hari ia poenja »bagaimanakah bisa djadi bahasa saja
mertoea dipandem zonder dikasih makan. menoelis itoe artikel bersengadja hendak
Perboeatan mana belakangan telah dapat maoce menghina ?“
diketahoei.
Toean-Toean Hakim jang terhormat!
Dalam keadaan jg. setengah mati orang
Lain sebab lagi jang menjatakan bahasa
perempoean itoe laloe dibawa kekantoor saja menoelis itoe artikel sekali-kali tiada
politie, sedang si Soewita, itoe mantoe bermaksoed hendak . menghina sesoeatoe
jang terlaloe kedjam laloe ditangkap.
koeasa.
la menerangkan didepan politie, bahwa
Dalam itoe toelisan ada kedapatan
ia poenja mertoea akan bisa baik dari satoe kalimat jang boenjinja:
penjakitnja, apabila ia dikoeboer dan tidak
»Dari kanan dan kiri redactie soerat
dikasih makan.. Keterangan mana oleh kabar ini soedah mendapat bisik-bisikan
politie tidak pertjaja.
dari satoe schande sisip dikeresidenan
23
ini dari satoe pembesar negeri."
Persdelict ,,Persatoean”.
Itoe boekanlah soeatoe duim-zuigerij
atau isapan djempol.
Pleidooi toean Simandjoentak.
Memang sebenarnjalah, bahasa saja
telah mendapat itoe bisik-bisikan.
Samboengan Sinar Deli No. 84.
Tetapi lantaran saja masih meingat
boenji oendang-oendang dan diatas itoe
Satoe sama lain adalah kedoea partij saja hargakan poela kehormatan dari
'ebabk
sama-sama pertjaja sendiri jang dia akan
dibantoe oleh itoe ambtenaar.
saja tahan, tiada toeliskan siapa itoe ambDan ada poela saja tahoe salah satoe tenaar jang dibisik bisikan.
assistent demang jang mentjari akal lain.
Kalau maksoed saja hendak menghina
Ia terima socap dari kedoea belah nama itoe jang berkoeasa, boekantah saja
pehak, kemoedian ia tjari daja oepaja, bisa atoer itoe kalimat dengan lain perkasoepaja kedoea belah pehak bisa ber- taan, hingga tidak bisa melanggar boenji
oendang-oendang hoekoem ?
damai.
Hingga dalam bagiannja, hampir boleh
Toean-toean Hakim jang terhormat!
diseboetkan tidak ada perkara jg. appel,
Itoe bisik-bisikan boekanlah tidak ada.
S
sebab semoeanja dipoetoeskan dengan Ada!
Beloem berapa lama sesoedah saja
djalan damai sadja, padahal dalam itoe
“sendiri, itoe perkara socap menjocap memegang hoofdredacteurschap ,,Persatoean” dan tinggal dikota ini, lantas soedah
tiada ketinggalan.
Lebih djaoeh poela saja tjoba poela menerima itoe bisik-bisikan.
Roepanja disatoe tempo, seorang asberikan lain tjonto tentang adanja ito
sistent demang mengharap-harapkan akan
soeap menjoeap.
Kebanjakan soeap itoe diberikan boekanlah dengan teroes pada satoe-satoe

Didesa Soekasari

ambtenaar,

tetapi

ada

berdiam

dengan

se- ada lagi -dinegeri itoe perkara

perantaraan

(Soeatoe tjerita jang terdjadi
pergaoelan

didalam

anak negeri di

Sumatra Barai).
B.

Djika
toean

Fort de Kock.

Moe. png. takonde kirimkan pada adinda, teleh
adinda terima.
tjita jang amat

menjelidiki

hal itoe dan

04000000000

Toko TIMBANGAN

toenggoe

e
:

Pachtatraat No. 29 MEDAN.
Teleoon No. 998.
.

(belakang toko Bombay

.
Selaloe

sampai

piring

tembaga,

dengan batoe

@

@

10,

15

dan

5,

10,

15

25,

50

25

Kilo.

berkisar-kisar, medjanja ketjilan:

atau

25
dan

dan

tamara

100

Ja kakanda,

njai

sajap

djika sekiranja adinda ini mempoe-

seperti boeroeng,

pastilah

adinda

akan terbang kemari, boeat menemoei kakanda akan
lepaskan

rindoe

dendam

adinda.

tiada ada perintangannja
tentoe kakanda

Pajakoemboeh Kota nan Gedang,
Berbelo' djalan kemoeara,
Djika ta' sampai kasih sajang,
Alamat

Inang-i

“kan binasa
inang

tori setongan,

Kilo.
@

Boewat

dan

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

mmO

Sitri dikota Tiga,
ih daoen
i,

“

»
»

ada djoega jang

“

@
(3
19 &

000000004940

Willisstraat No. 2: 3 Tel. 1352 Medan.

HALLO-

»Apa toean
ada mendjoeal
Gramafoon denga n plaatnja compleet?"
»Ja, intjik ,,The Roelam Company”
ada satoe-satoenja toko dikota ini jang
kasih datang Gramafoon dari fabrieknja, dus soedah tentoe intjik bisa dapat
dengan harga jang paling moerah apa
lagi intjik boleh bajar dengan djalan
ansoeran”.
»Nah, kirim dan satoe boeat saja",

»Baik intjik, saja segera perloekan”.
99
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Kekajaan, Kesenangan, Keberoentoengan! egz.
Toean

bisa

peroleh

Postwissel

dengan
f11,35.-

»Loterij

lekas, tjoema dengan mengirimkan:
oen toek pembeli:

Besar”

1 LOT

/

baroe
Weltevreden Cs.

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.— f75.000.— f 50.000.— f 25.000,—
f10.000,— f5.000.— f 1.000. — enz. enz. sampai f 25.—

besar.

Pengharapan besar bagi toean, djika tocan memesan lot pada kita, sebab
loterij jang laloe kita djoeal 997 diantaranja 50 loten jang dapat prijs dari
f10.000.— f5.000.— f1.000.— 500 .— f100.— f50.— dan f25.—
Ini kali besar sekali harapan jang djoega prijs lebih besar, bisa diperoleh dengan perantaraan
kita, boekti liat jang soedah-soedah paling banjak pembeli dari kita
beroleh prijs, dan
menjebabkan perhatian publiek lebih besar pada kita, dari antero INI
NESIA. sampai di
MI ELAKA dan INDO CHINA kita beroleh pesanan. Rahasia dari jang beroleh
prijs dipegang
tegoeh, soepaja djangan menjoesahkannja, dari
tetamoe oeang en wakil pers.
Kalau ingin menoeroet djedjaknja toean-toean jang telah beroentoerg itoe. maarr ...
silakan dengan selekas-lekasnja mengatoerkan pesenan, soepaja djangan kehabisan. Bereboet
orang membelinja, sebab makloemlah tahoen 11930
'
ini sangat soesah, tidak ada harapan lain
boeat djadi

kaja, selain membeli

Pesanlah

pada

lot dari kita.

adres jang

speci ialist

Firma HARNAM

bocat

SINGH

LOTENDEBITANT.

& SONS

23

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

Medan

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

060440400040

mmm

000000000m0

Lima boelan sesoedah Sitti Anizar bertemoe
dengan Roestam di-Panorama Fort de Kock, maka

Sebentar-sebentar kedoeanja djadi tertawa, roepanja mereka itoe asjik mempertjakapkan ketjintaan

pada

Anizar

benar

socatoe

petang,

matahari

telah

tjondong

arah kebarat, tjahajanja kelihatan berwarna

jaitoe

.Roestam.”

kekoening-koeningan sebagai emas djoeita.

beterbangan kesana
itoe, telah pergilah
bab besok moesti
tempat tidoernja masing-masing menanti
sekolah.”
kedatangan sang malam itoe.
Noersilah berdiri dari
Laki-laki poen pergi sembahjang Magrib keMadarsjah, perempoean pergi bertanak kedapoer,
Kasih ketoean beloem sampai,
oentoek dimakan anak beranak.
Itoe memaboek peratian.
sel
Pada ketika itoe, kelihatanlah oleh kita Sitti
Demikianlah hal dan keadaan adinda, selaloe Anizar sedang doedoek seorang dirinja dibaranda
roemahnja dan pada tangannja seboeah
bertjintakan kakanda:
(ketjapi) jang diboenjikannja dan menarik lagoe
Terimalah peloek tjioem dari adindamoe jang pelajaran, nasib jang amat menarik hati.
rawan.
»Djika
Roestam disini, alangkah baiknja! Akoe
— Siti Anizar"—
lagoekan bermatjam-matjam lagoe, dan ia boleh
aa
soerat itoe soedah Marga. laloe bernjanji.
masanja
akan terdjadi hal
boengkoesnja,
dan ditoelisnja
'alamatnja.
demikian?”— Tanja Anizar
pada dirinja
TN
Keesokan harinja kira-kira poekoel
kelihatanlah Siti
memasockkan soerat itoe
Intjek

»
»
»

Toko en Drukkerij ,,THE ROELAM COMPANY”

'— Thabib British

Wilhelminastraat 115
Telefoon No. 1326.

Kilo.

?

2 Deciliter.
matjem-matjem

bisa dilipat ampat.

000000000000

Kalau tidak baik oeang dikembalikan.
India
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Djoega bisa dibeli satoe-satoe bidji.

@
t
@

itoe, djika toean, atau familie toean,

S. R. B! RAM

"

Kilo.

Tjanting Minjak dari: '5, 1,
Oekoeran Kaen-kaen, Meteran,

“

kenalan toean, bila dihinggapi penjakit,
diselakan akan datang mengoendjoengi

18

@

3
&

toean mentjari tabib jang dapat memberi pertolongan bagi toean.

sebab

g

»

Timbangan Besar merk Amerika Fairbank: 200, 250, 300 Kilo.
Timbangan boeat Maas berikoet batoe-batoenja: 250, 500, 1000 gram.
Gantang Beras berikoet kikis kajoe dari:
,, 1, 2, 5 Liter.

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

Besar)

?
»
»

itoelah sebabnja

mendjadi

$
£

ada persediaan tjoekoep roepa-reepa:

timbangan berkisar:
Timbangan Medja pake piring
tembaga, MAA
complee
oet :
Timbangan Medja merk HAP
LIE pake batoe berkisar-kisar,
dari pada besi semoea:
Timbangan Medja Ideaal dari
pada besi djoega pake batoe

MENJEMBOEHKAN :

itoe

(“1
»

" tahoen

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

maka poen saja toelis itoe kalimat setjara
demikian.
Maksoed saja hendak menolong pihak
pemerintah membasmi itoe penjoeapan,
tetapi apa jang kedjadian dalam hal saja
'at soeatoe kebaikan itoe? Disini
saja dihadapkan selakoe pesakitan.
Lain hal lagi.
Baroe- baroe ini, kata oleh orang jang
membisikkan itoe, lain demang soedah
maoe ditoetoep dan mesti dilepaskandari
pekerdjaannja lantaran tertoedoeh menggelapkan.
(Ada samboengan).

penjakit

»

merk HAP LIE”—” Tersii$

soe-

paja itoe demang djangan kiranja djadi
diontslag, tetapi lantaran voorstel soedah djalan, tocan tidak dapat menolong
lagi, kesoedahannja djadi djoegalah itoe
orang dilepas dan
nti oleh assistent
demang tadi.
Itoe orang jang dilepas tiada senang
memikirkan hal itoe. Familienja hendak
mentjoba itoe njonja'laloe meminta saja
poenja advies. Saj
ng mendawa itoe
tiada moedah, sebab mana boektinja?
Semoea hal itoe terdjadi hanja dibawah
empat mata sadja.
ja pikir kalau pihak atas nanti menjelidiki hal itoe besar harapan saja lebih
djelas lagi kenjataan, bahasa saja dalam
hal ini boekan mengeloearkan omong kosong sadja.
Lantaran saja tiada dapat berboeat apaapa tentang hal ini, Sebagaimanajang bisa diperboeat oleh tjabang atas, selakoe
g
list,
saja. tjobalah menggerakkan hati dari jang berkoeasa oentoek

0 GB 0

»

toean dihinggapi oleh sematjam penjakit, djangan
Segera

akan lebih ma'loem.

berisi 2 bocah gambar
dan

memberikan wang, katanja 1500,

ee

»Bataviaasch - Kinderziel kenhuis”

""Idengan

Bestelgoed

1 oren

?

Apa daja? Lain djalan tidak ada
»
Kesoedahannja ia laloe mentjari lain
akal, dengan djalan mentjari-tjari kesala- »
han lain demang, hingga demang itoe P3
mendjadi korban, onta
e
Tengah voorstel hendak
melepaskan
itoe demang jang mendjadi korban berada @
ditengah djalan, familienja tjoba pergi
mendapatkan njonja dari itoe chef dan @

Paris Beauty (menjantikkan moeka)
Syrup Sohbet Djiwa (sakit batoek, dada, napas
sesak, batoek kering, asthma, koerang darah, demam
lama, koerang koeat kepala, sakit djantin).
Obat Mata (Oentoek segala matjam penjakit mata,
dengan obat disapoe dari loear).
Minjak ramboet (centoek memapdjangkan ramboet dan menghitamkannja serta mendinginkan kepala.
Syphilis (penjakit perempoean, keloear nanah darah
kotor dan perasaan tidak enak).
Obat Medj en (tjoekoep dimakan doea boengkoes
sadja).

'Tetapi sabarlah kakanda, tiada beberapa lama
lagi maksoed dan tjita-tjita kita itoe akan sampai
kepada jang mistinja.
Semoea
perkakas
oentoek .,,.. kita,
telah
adinda sediakan sama sekali, hanja menanti angin
jang soenji, dan ombak jang tedoeh, soepaja kita
dapat berlajar dengan baik.
Kakanda mengabarkan: Siang malam petang pagi
tiadalah meloepakan adinda. ..Itoe' sebenarnja.”
Sedangkan kakanda jang Sirna pinbrijaah,
lagi begitoe roepanja, apa lagi
la seorang
perempocan jang selaloe dilamoen ombak ........,

MATI KARENA LAKI-LAKI.

tiada djoega bisa dibenoemd,

SANGGOEP

sesoeatoe kaoem familie dari satoe-satoe
'ambtenaar. Dimana ada familie dari satoesatoe ambtenaar, kesitoelah orang pergi
minta pertoeloengan.
Selainnja ada poela hal jang lebih
gandjil.
Saja sebagai penoelis dari itoe toelisan,
doeloenja telah bekerdja lebih koerang
lima tahoen lamanja dalam golongan Bestuur, selama itoe saja soedah melakoekan
perhoeboengan jang rapat dengan berbagai-bagai pendocdoek di residentie ini.
Kemoedian sesoedah saja berenti dari
pekerdjaan itoe, saja bekerdja sebagai
pengoeroes dari Informatiebureau jang
lebih lagi memboeat perhoeboengan jang
contact sekali dengan pegawai kehakiman
dinegeri ini, apalagi dengan rayat-rayat
jang berpekara.
Saja soedah memperhatikan tentang
itoe soal S.S.S.S. dinegeri ini dan saja
soedah tjoba poela merasai bagaimana
soesahnja dinegeri bisa menang perkara,
kalau tidak tjoekoep mempoenjai wang.
Saja pikirkan hal itoe semoeanja dan
perhatikan lantas saja bertanjak dalam
hati: , bagaimanakah djadinja doenia pemerintahan dinegeri ini kelak, kalau pehak
lebih tinggi tiada berdaja oentoek membasmi keadaan itoe?
Itoelah sebab-sebabnja, makapoen saja
menoelis itoe artikel, dengan " berboeat
demikian, saja sebagai poetera negeri ini
sendiri dan selakoe seorang journalist
dan hoofdredacteur dari salah satoe
nieuwsblad,
berdaja sebeleh-bolehnja,
menggerakkan perhatian Pemerintah, agar
lebih memperhatikan soal socap-menjoeap
itoe dinegeri ini.
Toean-tocan Hakim jang terhormat!
2
soenggoch berharap, poen dari
or. Toean-toean sendiri, soeka memirkan dan memperhatikan
hal itoe
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bisa lebih lekas:
md . mendjadi
demang. Ia
AN aan ee
ji.
rapat sekali dengan
chef. Itoe chef
berdjandji sebeloem Ia berlaloe dari itoe
tempat mesti me
toe itoe assisterit
demang sampai ia dibertoemd djadi demang.
Segala “daja oepaja.
dilakoekan, tetapi
dengan djalan adil,
itoe assistent demang

Boeroeng-boeroeng
jang
kemari mentjari mangsanja
mentjari

pagi-pagi
dan pergi
dioetjapkannja

sangat, adinda

(Ada samboengan).

