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Diterbitkan setiap hari ket.
Kantoor Redavue
Weltevreden,

Lembar pertama.

(Ini hari diterbitkan 2 kembar)

Kekerasan jang menggemparkan.
Didalam koloman kabar Pertja Timoer
hari ini kita moeatkan satoe pekabaran
Yingka$, bagaimana Kepala -Koeria, Ke:
pala Kampoeng dan Veld Politie, melakoekan poengoetan
belasting dengan
kekerasan pada malam hari di Sipenggeng (Batang Toroe).
Oentoek memboektikan kekerasan itoe,
berikoet ini kita moeatkan kembali sebahagian kabar terseboet:
Kepala Koeria dan Kepala Kampoeng
diiringkan oleh Veld Politie, masoek
kekampoeng-kampoeng sampai tengah
malam. Roemah-roemah pendoedoek j.
soedah dikoentji, sebab orang soedah
tidoer diketok.
Tentoe sadja pendoedoek djadi berkedjoetarr. Pada malam itoe dilakoekan
penagihan belasting.

re

amat ter-

jang

binasa karena moesim panas.

Semoeanja

pookocanjang beat,

Weefit

i

Sekarang dapat dikabarkan, bahwa ska
toenja kantoor itoe diboeka, jaitoe setiap
Tidak pendek oemoer kafna berani. tidak pan- hari kerdja dari poekoel 9 —poekoel 12
p gi dan dari poekoel 2.30 sampai poekoel

djang oemoer karena take
Adjal itoe tidak tentoe tempatnja dimana mestigk djalani.
Islamist,

Isteri jang
Ia seorang peremi
djoega dikasihi oleh
pernah kedoeanja
an.
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Tahoen ke E

18 Moeharam 1349.
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TJATETAN.

Tenoe soe-

Tyre

Memperbaiki

tidasetia,
k
Seorang moe-

$ sore.

Pada hari Minggoe dan hari besar
toetoep.
o—
Kembali Orang Sumatra Barat
isaran.

alam.

.roeangan

S. Deli

Soeara Ramai.
Ambtenaar " Goebernemen
dan Politiek.

di-

Oentoek
mendjawab toelisan2
Tabrani, dalam Soeloeh Rajat
donesia, toean Mohammad Hatta,
lam Persatoean Indonesia
jang terbit beri keterangan.
@a

lain2

toean
Indidamem-

diterangkan,

dengan pandjang lebar, bagai- ea “Kedoedoekan ambtenaai
mana
pergaoelan,
antara partij orang- bernemen dinegeri Belanda dan Indone:
orang jang terseboet diatas, malah seka- sia.
rang telah terdjadi berkaoem toea dan
Toean Moehammad Hatta menoetoep
moeda. Oedjoednja toean A. dalam chabar
itoe, mohon diadakan ,,debatings Club“ keterangannja sebagai berikoet:
Pl. tidak Dee
melarang bekas
agar segala orang S.W.K. jang berdoedoek di Kisaran, dapat b
og
karena P.I. sendiri Udak 'mampoe akan
memberi mereka pekerdjaan di Indonesia.
Maksoed itoe sesoenggoehnja baik beTjoema P.I. menerangkan perloe
toel, moedah-moedahan lekas berhasil.
(gewenscht) bekas lidnja tidak masoek
Tetapi bila dilajangkan pemandangan
didienst goebernemen. Akan tetapi tiapantara kedoea pihak orang itoe tampak-

“

menoelis

Rerupbering. Co.

dan

Memperbaroei

ialiteit

'Band boeroek
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BARMAE

didalam pergaoelan hidoe:
,
dan menjebabkan, boekan sadja mesti
berhemat didalam perkara pakaian, istimewa didalam perkara makanan, jang dimestikan
pb oepakan dilakoekan

1930

DEL

.SINARDBEI"

Roemah perempoecan itoe tidak djaoeh
dari Kesawan, hanja 20 menit berdjalan
kesana, jaitoe didalam soeatoe tempat
jang bernama D.M. djadjahan tanah conMasih bagjak djalan lain, oentoek me- cessie.
moengoet belasting, jalah: belasting terPada soeatoe hari sedang sisocami bepoengoet, negeri aman, pendoedoek ber- kerdja
ditempat
pekerdjaan, siorang
senang hati.
moeda mendatangi roemah perempocan
dimana
kedocanja
bersenda
goerau meDjika djalan ini tiada diperoleh, maka
moeaskan rindoe dendam jang telah lama
Bestuur, boekan bidjaksana namanja!
terkandoeng gidalam hati masing-masing.
Sisoeami sakit didalam pekerdjaan, terDjika kelak perasaan jang tiadasenang
jang lah sebab-sebabnja.
tiap bekas anggotanja jang akan bekerdja
dari pendoedoek itoe dipakai oleh orang- paksa ia poelang. Siorang moeda
orang jang tiadaloeroes, oentoek menjam- mendatang tatkala melihat sisocami poeactief dalam politik mestilah
a. Orang kaoem toea, apabila dia mebersemboenji kekolong tempat ngikoet golongan kaoem moeda, menoepaikan maksoednja, orang djangan menja- lang ia
mempognjai pergerakan merdeka dan
tidoer. Hal ini tidakterlihat oleh sisocami, roet soengkaannja tentoe akan moedah
lahkan..... Volksleider !
tidak bolehmasoek
dalam dienst
Haa tetapi ia menjangka bahwa koetjing sadja
goebernemen. Beginilah pendirian P.I.
dipermain-mainkan oleh kaoem
telah masoek kedalani kolong.
terhadap kepada dienst goebernemen.
moeda.
Ia raba terpegang olehnja kepala orang.
Sekarang djangan keliroe lagi. b. Orang kaoem moeda tentoe kebaDisini ia naik darah laloe mentjaboet pi- likan itoe.
Pendirian P. I. ini berhoeboeng dengan
sau dan menikam dada orang itoe jang loe-|- Sebab itoe, sepandjang penglihatan atau
doedoeknja tanah djadjahan.
Dinegeri
kanja hanja beberapa centimeter.
jang merdeka tiap-tiap pegawai goebermenoeroet sepatoetnja, ta' lain lagi dari
Hal ini telah menggemparkan pendoe- engkoe Rafi'idan Hamzah jang akan beroenemen merdeka dalam politik. Keradjadoek tempat itoe, sehingga oppas politie
an Nederland banjak mempoenjai pegaMemoengoet belasting dengan tjampoer tangan, dan perkara ini telah saha memperbaiki kedjadian-kedjadian itoe,
wai jang berhaloean koeminis, jang par
setjara bagaimana hendaknja soepaja nama
kekerasan.
mendjadi oeroesan Kerapatan.
da lahir dan batinnja,:-moegoehybagi Oi,
kaoem moeda dan toea itoe hilang dari
roesan negeri matjam sekarang
pemandangan orang lain. Begitoe djoega
Vergadering Gemeenteraad.
dan politik diperlainkan. Lain matjam
Roemah pendoedoek digedor
doegaan jang masih kolotitoe hilang dari
Petang Raboe tanggal 18 boelan ini dalam hati, jang bersangka-sangkaitoe.
di Indonesia! Pegawai goebernemen itoe
tengah malam.
Gemeenteraad Medan akan
dak
dang sebagai hamba sadja dan
disdak
Kalau
sekii
deb
Club
vergadering terboeka. Diantara agenda
tidak dibiar merdeka dalam politik.
Ada pendoedock jang lari kehoetan,
vergadering akan dibitjarakan punten jang sekali dalam seminggoe, tentoe barangkali
kedoea partij itoe boleh berangsoer-angSekian toean M. Hatta.
terseboet dibawah ini:
Tel.
Kepada Sinar Deli disampaikan
Permintaan Song Lan Moy boeat ke- soer rapat, sekianlah.
aga
Dengan tingkas pendirian orang dineizinan soerat vergunningn'a soepaja bokabar jang berikoet :
leh dipindahkan kepada Tjoe Tiang Seng Eskader Dornier Wals ke Belawan. geri Belanda, jalah: tidak perdoeli apa,
Semendjak beberapa hari jang laloe, oleh
matjam
ambtenaar itoc, asal kerdjal Chabar jg. diterima oleh Deli Cou- faja beres,tjap.hersih..djakap,
Kepala Koeriah, dilakoekan pemoengoedan.bertenaga,
pada "tang
Se an
gag” Soepafa Tahiah: rat, bahwa
tan belasting jang keras, menggemparkan nja jang tertoelis dalam grant Controleur 23 dezer satoe eskader terdiri dari tiga esar.
Demikian anggapan pemerintah disana,
pendoedoek di Sipenggeng (Batang Toroe). No. 1999 jang terseboet oentoek perke- bocah Dornier Wals akan berkoendjoeng
boenan boleh ditoekar dengan mendjadi ke Belawan. Didalam kapal itoe kedapa- tiada demikian anggapan pihak partitan 6 orang opsir dan 8 orang onder koelir.
Kepala Koeria dan Kepala Kampoeng oentoek peroemahan.
Permintaan boeat diterangkan kepada opsir.
diiringkan oleh Veld Politie, masoek keToean M. Hatta djoega, didalam keteGouverneur
Soematera
Timoer
dengan
L
g-kamp
Barangkali mereka itoe akan poelang rangannja itoe menoelis:
p
g sampai tengah malam.
perdjandjian jang pihak Gemeente tidak
ke Soerabaja.
Roemah-roemah pendoedoek jang soedah keberatan atas pemberian recht van opstal dari Belawan teroes—0—
Selain dari pada itoe, — mencercet
dikoentji, sebab orang soedah tidoer, di- dari Zelfbestuur Deli kepada Medansche
statuten P.I. saban anak Indonesia ig:
Poekoel
poenja
perkara.
berada
di Europa boleh mendjadi lid
ketok.
Zwemvereeniging.
P.L, asal soeka menerima azasnja,
Sanggaraja, teriak Landrechter !SanggaPermintaan tentang memperbaiki tanah2
'Tentoe sadja pendoedoek djadi berkedjoega
djongos-djongos Indonesia jang
raja, teriak oppas Landrechter. Seorang
djoetan. Pada malam itoe dilakoekan pe- lapang permainan dan menetapkan sewa- Voor Indier masoek.
berada di Nederland. Disini tidak disewanja.
nangihan belasting.
lainkan student atau jang boekan stuLand: Apa sebab kwee poekoel RamaPermintaan D.S.M. boeat memberikan sami?
dent. Dalam tahoen 1925 P.I. sengadja
Pendoedoek jang tidak ada wangnja, diadvies jang baik jang dikirimkan teroes
mengeloearkan Indonesia Merdeambil barang-barangnja, sepersi kerosi, kepada Directeur van GouvernementsSangg:
Lima anam
ari
doeloe,
ka jang kedoea, berbahasa Indonesia,
koffer dan karet.
bedrijven atas permintaannja jang dima- Ramasami, ada tjakar tjama Oemi, tjaja
soepaja menarik kaoem boeroeh Indoneboeang
ajer
dia
maki
tjama
tjaja,
tjaja
djoekan boeat keizinan pemasangan dawai2
sia jang ada disini. Akan tetapi' segala
panas ati, tjaja poekoel, tjama dia.
Barang-barang ini dibeslag dan diba- telefoon dibawah tanah.
oesaha P.I. boeat berhoeboeng rapi
Ramasamy,
teriak
Landrechter
!
wa keroemah kepala Kampoeng. Diberi
dan tetap dengan saudara-saudaranja
Permintaan toean F.F.A. Sulter, c.s.
Seorang Voor Indigr, dengan berselitahoekan
kepada
pendoedoek:
kalau boeat mengganti nama Gang Mantri moetkan kain poetih, dan kepalanja dikaoem boeroeh jang ada disini tidak
berhasil.
barang-barang itoe tidak diteboessebanjak dengan Paimenlaan.
verband, masoek kedalam.
2g
Apa sebab? Ini berhoecboeng dengan
hoetang belasting, didalam tempo doea
Landr: Kwee ada perkara apa?
kedoedoekan kaoem boeroeh Indonesia
Post dan kawat di Belawan.
hari akan dilelang.
Rama: Poekoel 12 malam, Sanggaraja
di Nederland. Jang makan gadji sama
Sebagaimana soedah dikabarkan baroe ratan tjaja poenja roma, minta dhia poeBanjak pendoedoek jang lari kehoetan,
maskapai-maskapai. Inilah sebabnja, masebab tidak mempoenjai wang akan pem- ini, moelai 1 Juni hulppost dan telegraafkan- njatempat roko, tjaja bilang tjaja tidak
ka Sarikat Pegawai Laoet Indonesia
toor di Belawan,
soedah ditjaboe dan tnhoe, dhia tjaboet dia poenja piso, maoe
disini teroes mati. Jang makan gadii
bajar belasting.
moelai 2 Juni soedah didirikan bijpost dan tikam tjama tjaja. Tjaja poekoel dhia
sama pamili-pamili demikian djoega. KaPenggeledahan
dilakoekan — kadang2 telegraafkantoor di Belawan dibawah re- poenja tangan dhia poekoel tiaja poenja
lau mereka dioesir oleh tocan mereka,
soort Host dan telegraafkantoor Medan. kapla tjama kajoe. Tjaja riboet? minta
sampai poekoel 3 malam. "
maka mereka sengsara dirantau orang.
tolong oran ratan, dhia lari.
Sebab itoe djongos-djongos Indonesia
jang
berada di Nederland tidak poenja
Land: Apa ada orang liat itoec semoea?
000000000000000 000000000000000
ingatan boeat tjampoer dalam pergeraRama: Ada toean.
kan.
Land: Apa kwee masoek roemah sakit?
Dari keterangan toean M. Hatta, ternjaRama: Tjaja ada maso roemah tjakit
ta, bahwa Goebernemen Belanda, tidak
Shanghaistraat 27
minta obat.
perdoeli
akan
pendirian
ambtenaarSangg: Itoe tidak betoel toean.
Land: Apa kwee soedah pernah dihoe- ambtenaarnja, asal kerdjanja tidak ganggoe,
(Dioedjoeng Hakkastr,)
Tetapi, pihak partikoelir,
jang tidak
koem?
Sangg: Doeloe tjaja tjoeda pernah di- akan binasa kedoedoekannja oleh politiekME DAN
seperti
kedoedoekan
Goebernemen--,
mehoekoem sepoeloeh boelan di Langkat.
ngambil sikap lain, jalah: ,mendonder"
Land: sebab apa?
pegawainja jang masoek politiek kiri.
Telefoon No. 1525.
Sangg: Poekoel oran.
Ramasami Ile, teriak Landrechter! RaKiranja, sikap pemerintahdi Indonesia,
masami Ile. teriak oppas Landgerecht.
berpengaroeh didalam pergaoelan orang
Seorang
Voor Indier masoek:
Belanda, ......... partikoelir.
3
Land: Apa Sanggaraia pernah dihoeSoedah Diperbaiki
Band Boeroek
koem?
Kalau seorang Kominis, oleh pemeriaRamas: praah todan.
Apa toean merasa senang dengan REPARATIE toean poenja band ?
tah diterima mendjadi ambtenaar, dan
Djangan berikan - oentoek memperbaiki pada jang tiada mengerti.
Sanggaraja karena memoekoel dihoe- oleh aa Pena ga
diharamkan,” erBawalah pada kita, dimana kita kerdjakan toeroet peratoeran Europa.
tinja
didalam hidoep antara pendoedoek
koem 2 boelan.
0
dan pemerintah, didapati soeatoe faham
Doenia pengadilan.
jang bertentangan, Jaan diborktikan didaMenoeroet kawat Aneta, dibantoekan lam, perboeatan.
Itoelah Spec
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mie anak negeri pada masa ey

desak. Djatoehnja harga hasil boemi. Sa-

dan belasting

16 Juni

Telegram adres:

"De Globe” Singel 95 Amsterdam, Advertentie-BureauA. de Ia MAR Azn. Voorburgwal— Amsterdam,
Desi. Moobd. ldtia Harahap — Tapanoelintra:at - Tandjong Balet — Asahan.

Ting

No, 69 Handelsstraat Te

1174

Pertja Timoer.

jang tidak ada wangnja,

diambil barang-barangnja seperti kerosi,
koffer dan karet.
Barang-barang ini dibeslag dan dibawa keroemah Kepala Kampoeng. Diberitahoekan kepada pendoedoek: kalau
barang-barang itoe tidak diteboes sebanjak hoetang belasting, didalam tempo
doea hari akan dilelang.
Demikian kabar jang disampaikan kepada kita: djika seenteronja dapat dipertjajai, menarik soeatoe perhatian, bahwa
didesa jang djaoeh dari Bogor itoe, orang
soedah amat sia-sia bermain api.
Sia-sia bermain
api! Roemah-roemah pendoedoek jang
diketok
pada
tengah malam. Penagihan belasting jang
dilakoekan pada ketika manoesia soedah
senjap tidoer. Kepala Koeria dan Kepala
Kampoeng jang menggedor pintoe beserta diiringkan
dengan sekc
Veld |j
Politie jang bersendjatakan senapang dan
pedang. Barang pendoedoek jang ditarik,
kalau ia tidak mempoerjai wang, sampai
tjoekoep memberi soeatoe perasaan dan
pemandangan, menjeramkan boeloe badan,
manaskan keadaan, dan nienggemparkan
pendoedoek desa.
PerTidak heran! ada pendoedoek jang lari kedalam hoetan.
Barang-barang pendoedoek jang ditarik
karena berhoetang belasting. Ini namanja:
dibeslag.
Pembeslagan
jang dimikian,
menoeroet oendang-oendang, dilakoekan
tentoe dengan nama Seri Ratoe WilhelApakah pembeslag-an itoe dilakoekan
menoeroet
oendang, dan beserta poela
dengan sjaratnja, amat sajang! tiada kita
peroleh keterangan jang djelas.
Baik dengan menoeroet jang dikehendaki
oleh oendang. Baik menoeroet dwangschrift jang dilakoekan
diatas nana
Radja. Tjaranja mendjalankan poengoetan
itoe, memberi soeatoe perasaan jang tiada
baik bagi pendoedoek, dan menerbitkan
perasaan jang didalam pergi
istimewa didalam pergaoelan soeatoe desa
jang seketjil itoe di Batang Toroe.
Tatkala negeri aman sentosa seperti
sekarang. Baik keamanan didalam perkara politiek, baik didalam perkara jang
lain-lain, sikap jang sedemikian roepa,
seolah-olah socatoe sikap jang hendak
bermain-main api, jang besar bahajanja,
jang boleh akan menerbitkan kebakaran.
Didalam perdjalanan jang kita lakoekan
seloeroeh Tapanoeli dan Soematera Bakedidapati
boekti - boekti
jang
menoendjoekkan, aa keadaan econo-

terland '

Bindjei.
Hadji. Moebd. Nasir,

Isnajan

|
sembafaran rodi

mina.

| Noer,

sah masoeknja.
Dari sini djadi njata, bahwa djika pada
masa ini belasting koerang masoeknja, boekan karenakeengkara n, tetapi semata-mata karena terg
anak negeri dipasar Pa
Oleh sebab itoe, tidak ada satoe sebab,
orang mesti melakoekan paksaan jang terlampaw menggontjangkan, seperti jang ditoetoerkan diatas
aa mma
masi
Tidak ada satoe e sebab, orang mesti
menggedor pintoe sampai tengah malam,
membawa politie jang bersendjata melakoekan penagihan belasting!

»Tangan besi” jang tidak
pada tempatnja.

Pendoedoek

H.

Djabbar — Pematang Ma

No.

Selamanja

Kita.

“

kita bisa bikin baroe.

kita poenja kerdja atas djaminan
Tanjalah keterangan !!
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en Administratie
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diabat

Landraden Tandjoeng Balai, Tandjoeng

Pinang, Rengat dan Tarempa, jfir. mr,
W.C. van den Brandele,
Hidelij
ambtenaar ter beschikking dari
t
Raad van Justitte di Makassar

ketika

seroepa ini, pada socatoe

akan membawa soeatoe kedjadian

ramai-ramai".

Seorang mandoer nama Kromo, jang
sebenarnja hanja mendjadi saksi didalam
kara ini, dan di s.k. Sinar Deli, iadiPakan pesakitan. Sebenarnja ia saksi
dan boekan pesakitan.
—0—
»Gang Mantri.”
Tentang Gang Mantri soedah ramai
dibitjarakan dalam pers dikota ini, berhoeboeng dengan permintaan toean Sulter c.S, soepaja ditoekar mendjadi ,,Palmenlaan."
Roepanja jang mendjadi alasan kepada
sipeminta, soepaja

ditoekar nama

itoe, ia-

lah karena dengan nama ,,gang“ itoe terpandang koer#ng pantas diboeat nama
djalan itoe, sebab itoelah diminta soepaja
diganti dengan ,laan.”
Sekarang Burgemeester dan Wethouders soedah memvoorstelkan soepaja seboleh-bolehnja nama itoe ditoekar mendjadi ,,Mentrilaan.“ Dengan setjara ini pihak

mereka

jang mengingati

tentang na-

ma menteri Abdoel Moethalib dan pihak
t. Sulter
sama2 mendapat perindahan.
Dalam vergaderiag” tanggal 18 boelan
ini, akan dimadjoekanlah pembitjaraan
ini dalam Gemeenteraad, sebagaimana
ternjata dalam agenda vergadering Gemeenteraad jang sebahagian kita koetipkan
kedalam Sinar Deli hari ini.
Pa
Typhus berdjangkit di Kwala
Simpang.
Obat
soentik banjak menolong.
Tentang penjakit typhus jang berdjangkit di Kwala Simpang itoe, sekarang
sesoedahnja doea orang mati karena penjakit itoe tidak ada lagi jang meninggal
doenia karena penjakit itoe disana.
Lebih djaoeh Deli Courant kabarkan bahwa ditempat itoe, dimana masing-masing pendoedoek scedah disoentik, penjakit itoe soedah tidak ada lagi.
Tidak ada lagi orang sakit bertambah
selama waktoe jang achir ini. Tjoema
divnderneming Tamiang dan Sei. Lipoet
jang masih ada terbit penjakit itoe.
Doea orang sakit telah dimasoekkan keroemah

sakit.

——
Remmer dihoekoem.
Seorang moeda bernama Binsari Joenoes
berkerdja sebagai Remmer di D.S.M. dihadapkan kemoeka Landrechter, kemarin,
berhoeboeng dengan soeatoe kesalahan,
jang
dianggap
dapat
mendatangkan
bahaja.
Pada tanggal 27 j.|. kereta api jang
datangnja dari Belawan, singgah distatian Kampoeng Besar. Pesakitan bernama
Binsari Joenoes, telah memoetar rem itoe
hingga locomotief, tidak bisa menarik
kereta.
Fiscaal Landr: Kalau kamoe tidak
tahoe bagaimana, memakai itoe rem, apa
goena kamoe pegang2.
Pes: Saja tidak tahoe, jang oleh karena
itoe bisa terdjadi tertahan rem, dengan

begitoe keras.
Landr: kwee dihoekoem
atau ditoetoep 5 hari.

denda f

15.-,

—0—
Tidak dapat bantoean dari
pihak pemerintah?
Pembantoe Sinar Deli di Kisaran menoelis:
Toean Hasjim,
t
Moeh
dijah - Tanah Djawa
Pematang Siantar
sedjak beberapa boelan jang laloe tlah
berdjalan sekeliling Oostkust, Tapanoeli
dan Atjeh boeat meminta derma der.gan
mengedarkan lijst kepada toean-toean
jang berhati dermawan oentoek belandja
mendirikan sekolah agama di Tanah
Djawa
Setelah mendjalani
beberapa banjak
tempat, sampailah toean itoe di Tandjoeng
Balai pada tanggal 14 Juni. Maksoednja
sebagaimana ditempat-tempat lain akan
mendjalankan lijst kepada toean2 jang dirasa soeka menderma wang seberapa sadja,
tetapi sebeloemnja lijst didjalankan, oentoek keselamatan dan mendjaga sak wasangka jang tidak baik, perloelah pada
perasaan toean itoe lebih dahoeloe ia
pergi kepada wakil Pemerintah disana
boeat minta tanda tangannja diatas lijst
itoe, soepaja didjalankannja.
Begitoelah bermoela toean Hasjim pergi
kepada C'
leur
minta tanda
ji
serta

meminta

djoega derma

toean itoe.

Tetapi kedoea permintaan ini ditolak,
" artinja derma tidak mendapat dan tanda
tangan dari toean Controleur poen tidak
didapat.
Kemoedian toean Hasjim pergi poela
kepada toeankoe Regent Asahan meminta
seperti itoe djoega, tetapi permintaan ini
poen tidak poela terkaboel.
Pertolongan jang diharapkan dari ke.
doea pembesar itoe, ialah teroetama boeat memberi tanda keizinan sadja, bahwa
lijst itoe boleh didjalankan dalam ressortnja, sedang pasal menderma itoe, kalau
tidak soeka menolong, tidaklah djadi apa2.
Kalau benar seperti chabar itoe, kita
merasa heran sekali, apalah keberatannja
kedoea toean-toean itoe boeat menolong
memberikan tanda tangannja, pada hal
'-beberapa wakil-wakil pemerintah ditempatAj Ht itoe soedah ditanda tangani.
Pembesar2 Pemerintah jang soedah toefoet bertanda
.tangay dalam Iijst jang

itoe
keknya
Sibolga, Controleur Lho' Soekon (Atjeh) pendoedoek. Dari 4
wa oentoek
togan Assistent Resident peng diambil wakil
djoega
dan
aan goe“
wan an 2.
Langkat.
mementing|

t.t. itoelna

kedoea

kepentingan

bersama.

dari golongan itoe tentoe
atas | Sebab
hadap
1 Aa 4
ana
dirinja padoeka j. moeliatengkoe Regent, lebih kenal keadaan foemah tangga dalam
mengingatkan beliau itoe seorang radja ls- segokpeigannja sendiri dari pada orang
lam,
adaharapan orang banjak, bahasa dari golongan lainnja.
jang moelia itoe tentoe tidak patoet akan “Apa poela jang rhemadjoekan soepaja
keberatan, kalau sekedar memberi idzin diperoleh evenwichtspolitik hendakJah dakelima leden itoe diamdengan
boeboeh tanda
tangannja di- lam kedoed
atas lijst derma itge oentoek boleh didja- bil sekoerang-koerangnja2 orang dari pihak kaoem kiri, selainnja boleh dari pihak
lankan.
kaoem kanan.
—0—
Ada lagi jang memadjoekan soepaja
Fabriek samsoe terdapat.
orang-orang jang bakal dipilih itoe terTelah berkali-kali politie menangkap
diri
dari orang-orang jang tidak dapat
beberapa pemasakan samsoe gelap hingga soerat-soerat kabar hampir tiap hari dipengaroehi siapa djoega, berhoeboeng
dengan djabatannja. Orang ini memadjocmemoeat perkara itoe.
Pada tanggal 15 sore kira-kira poekoel kan soepaja dari pihak journalist mesti
6 politie telah poela menangkap "seorang ada, sebab itoelah orang jang senantiasa
perempoean Tiong Hoa, nama
WongA memikirkan kepentingan oemoem dan
Thai, dikeboen sajoer Soengai Kerah lebih rapat kepada. orang banjak, teroetama pihak orang-orang ketjil.
Pertjoet.
Wakil dari Bataksche Kies Comite
Terdapat, didalam roemah itoe, beberapa perkakas boeat pemasakan samsoe. meminta soepaja togan G. Parapat dimadjoekan,
oleh
te, sebagai wakil
Perkakas pemasak samsoe itoe sekarang
pelmicodenk
soedah dibeslag politie, dan jang poenja dari “pihak” bang
Gemeente.
soedah ditempel perbal.
Seorang dari pihak P.E.B. menjatakan
—0—
pikirannja bahasa persatoean Indonesia
Kepingin pakaian bersih ?
itoc beloem ada. Karena itoe toean itoe
Toean soeroeh antarkan sadja kepada selamanja soeka soepaja leden itoe ditoekang tjoetji pakaian jang tersohor dan tjahari seorang dari tiap-tiap golongan
pandai,
serahkan kepada pegawainja, pendoedoek.
jalah: The Globe Wasscherij" No. 42
Karena ada beberapa comite jang meLuitenantsweg (Sebelah Royal Bioscoop) madjoekan candidaat boeat pihaknjaorang2
—G—
Christen Batak, sampai tiga orang, maka
Bajang-bajang mengomong.
seorang dari pihak itoe meminta soepaja
Dengar dan lihat. dicandidaatkan seorang sadjaw
Toean G. Parapat jang ketika
itoe
Malam ini akan, dipoesing film bitjara
jang pertama kali dalam gedoeng Oranje ada hadir, diselakan oleh Voorzitter Baginda Djoendjoengan keloear boeat meBioscoop Medan.
Soeatoe

film keloearan Metro, jang ter-

kenal dengan tjap Singa, dengan titel
Hollywood Revue, disadjikan kepada pendoedoek Medan.
Inilah soeatoe film jang terkenal banjak
dalam doenia film bitjara, jang pada masa
ini mendjadi soeatoe pendapatan jg. paling
baroe dalam doenia gambar hidoep.
Beberapa banjak bintang-bintang HolIywood akan terbendang malam ini dilajar poetih, seperti: John Gilbert, Norma
Shearer, Marion Davies, Conrad Nagel,
Lon Chaney, Karl Dane, banjak lagi beberapa bintang.
'
Soeatoe oedjian bagi bintang - bintang
itoe, dimana dengan bersama-sama dalam
satoe film, mempertoendjoekkan kepandaiannja, mengactie, berbitjara, bernjanji,
bermoesik! ......
Diselakan pembatja kita memeriksa advertentie Oranje Bioscoop jang dimoeatkan hari ini dalam Sinar
Deli.
—“0—
Pemilihan Gementeraad Medan.
Sebagai soedah diketahoei, dalam kalangan

Indonesiers

tahoen

ini, roepanja

verkiezing Gemeentraad disini, ada lebih
banjak mendjadi perhatian kepada pendoedoek dari pada tahoen-tahoenan jang
soedah. Lebih banjak mendapat perhatian, tetapi hasilnja

mendjadikan

lebih ba-

njaknja timboel partij-partij dari pihak
pendoedoek Boemipoetera jang beroesaha
memadjoekan

candidaat.

Kemarin dalam gedoeng sekolah Frobelschool di Djalan Toetoepan Radja, oleh
satoe Comite jang divoorzitteri t. Baginda Djoendjoengan jang diberi nama
»Gemeente Kies Comite“ soedah diadakan vergadering boeat membitjarakan
iapakah

jang akan

di

joek

mendja-

Tk.

Mr.

Zoel-

satoe

Toean Mangaradja Ihoetan berpendapatan sebaik-baiknja Soematera itoe didja-

jang djoedjoer.

Soematera

dengan

Poelau-poe-

lau sekelilingnja akan didja
dikan satoe Provincie.
Tatkala tocan Soangkoepon mengadakan
vincie,
atau
didjadikan
sadja vergadering di Medan, diantara 10 orang
jang bitjara, ada 8 orang jang menjetoe1Provincie.
Sinar Deli, adalah satoe diantara djoei pembahagian 3 Provincie, sedang
pers bangsa Indonesia, jang paling actief di Tapanoeli, didalam vergadering banjak
dilam perkara oeroesan Provincie ini. poela jang menjetoedjoei 3 Provincieitoe.
Akan tetapi, pembatja jang tadjam perDjika saja sekarang memadjoekan 1
Prohatiannja, akan dapat melihat: bahwa
vincie,
hal
jang soedah njata kelihatan,
dalam pembahagian Provincie Soematera
adalah: saja mesti bertentangan
dengan
ini, kita beloem menjatakan pendapatan
pikiran jang banjak di Sumatera
Timoer
jang tentoe, apakah kita menjoekai 1 Prodan
Tapanoe
li.
vincie atau 3 Provincie.
Oleh sebab itoe, soeatoe kewadjiban
“Antara saja
dan
toean Mangaradja
bagi saja, mesti mengemoekakan hasil
Ihoetan, felah terdjadi soeatoe pertoekaran
penjelidikan
jang
saja
lakoekan,
dan
pikiran jaitoe :
mesti

dikan

sadja satoe Provincie. Saja,b anjak

menjetoedjoei pendapatan Soangkoepon, meskipoen banjak poela jang tidak
saja setoedjoei.

partj

jaitoelah Tengkoe Djafar.

dah.

karnain, Abdoelhakim, Soeis, Raden KoesOrang-orang Hadji jang kita temoei,
man, Waldemar Hoetasoit.
jang menompang dengan kapal ini, sama
Beberapa orang dari jang hadir mene- menarik nafas, seakan akan menoendjoekrangkan pikirannja masing-masing jang kan baroe kelogar dari soeatoe tempat
satoe sama lain bertentangan. Ada jang, jang menjengsarakan.
berpendapatan bahwa lid-lid jang dimaepada kita diterangkan, bagaimana hedjoekan oletr Comite, seperti toean-toecan batnja penjakit didalam kapal itoe, hingMr.
Zoelkarnain,
Abdoelhakim, Socis, ga 11 orang jang meninggal antara DjedRaden Koesman dan Waldemar Hoeta- dah dan Belawap, jang majatnja dilemsoit, jang beralasag kepada mengambil parkan sadja kedalam laoet.
dari tiap-tiap pihak bangsa pendoedoek,
Dalam perdjalanan jang sedjaoeh itoe,
tidak baik sekali. Karena dengan pikiran penompang? sama mengeloeh, sebab ada
begitoe menjebabkan
timboeinja rasa 6 kali kapal itoe diperbaiki didalam peperpetjah-petjahan dan mendjaoehkan toe- lajaran.
djoean kepada persatoean Indonesia.
Penompang? tidak tahoe, apakah keHal itoe dapat bantahan dari spreker roesakan? itoe keroesakan besar, tetapi
laimnja, dengan mengatakan maksoed itoe sampai tjoekoep akan menerbitkan kechawatiran.
Maskapai-Maskapai kapal Hadji, perloe
Tidak soesah akan HI! 'DOEP. , kalau jang dina- memperbaiki barang sesocatoe kekoeng
HIDOEP ag hanja: makan, minoem, rangan didalam kapalnja, soepaja menjenangkan bagi menompang.

DARI PERGAOELAN.

saja djadi dapat mengambil keboelatan :
tidak
besar
halangan,
djika

Kr

W ilde Kiezers.
Satoe partij lain jang diberi nama Wilde

Dengan ini sekarang soedah djadi lima
comite berdiri. Dalam comite itoe samasama memadjoekan Tk. Mr. Zoelkarnain,
karena itoe boleh dikata sekarang Tengkoe itoe tentoe akan tetap terpilih (gekozen) sadja, sedang jang lain-lain nanti kita djoega akan banjak bertentangan soeara hingga perloe diboeat oelangan oendikan jang sempoerna.
Comite berpendapatan soepaja sekalian an soeara.
na
leden jang lama haroes diganti dengan
Kapal Hadji jang sering roesak.
leden baroe, agar boleh diperoleh tenaga2 baroe.
Banjak Hadji jang mati.
Voorzitter laloe menerangkan namaKemarin petang, telah sampai kepelanama dari tocan-toean jang telali diatjoe- boehan Belawan kapa! Maro n, jang memtj
boeat
candid.
G
d bawa kira-kira 400 orang Hadji dari Djedtoean-toean:

perkara Provincie Soematera,

menjatakan

djoega

Oentoek memenoehi
besok akan saja moelai

alasan-alasan

kewadjiban ini,
memboeka masa

alah ini seloeas-loeasnja.
Pihak jang tidak menjetoedjoei pendapatan saja, saja harap akan menoenggoe
dengan sabar, samyai keterangan saja
dimoeatkan selengkap-lengkapnja.
Kemoedian, segala bantahan akan diterima
dengan tangan terboeka, akan diberi tempat seloeas-loeasnja.
Achirnja, didalam Redactiestaf Sinar
Deli sekarang, tidak ada lagi pertoekaran pikiran tentang soal ini. Kita, bersana, soedah
dapatan, bahwa
tidak besar erti halangannja, djika Soematera dan poelau-poelau sekelilingnja didjadikan satoe Provincie.
H./N.A.

Chabar Kawat.
INDONESIA.
'Congres Bestuur

Weltevreden, 14
penoeh sesak dari
lakoe penerimaan
dalam Conferentie
jang kedoea

Boemipoetera.

Juni. Dalam zaal jang
Kunstkring soedah bertetamoe2 jang toeroet
Bestuur Boemipoetera

ini. Jang hadir adalah. coeroet

Mangkoe Ngoro dengan Ratoe Timoer,
Edeleer Djajadiningrat, wakil pemerintah
mr. Kiewit de Jonge, directeuren dari B.
B.dan Onderwijs, Gouverneur Oost Java
foean Hardeman dan banjak perempoeanperempoean Boemipoetera.
Keadaan ada sangat menarik hati. Pertoendjoekan tari wireng dari tjerita , Mahabharata Petilan Djenoko“ lengkap dengan moesik dan gamelan ada dihadiahkan oleh Mangkoe Negoro.

“

Lagi

paja ditengah-tengah kalangan madjelis
Gemeenteraad, leden Boemipoetera itoe
terpandang berharga pembitjaraan2nja.
Boeat menjanggsepi itoe, perloelah mereka jang tjoekoep mempoenjai pendidi-

itoe, jaitoe

Dalam

Kemarin
doeloe sore, saja soedah ada
poela di Medan, jalah sesoedah mengatakan perdjalanan lebih 2000 K. M., seloeroeh Tapanoeli dan Soematera Barat, goena menjelidiki: apakah Soematera
itoe
akan dibagi djadi 3 Pro -

Perkara ini, adalah soeatoe perkara jg.
penting dalam pergaoelan di Soematera.
nimbang keadaannja, akan mengetahoei Oleh sebab itoe, kita djangan tergesa-gesa
sadja akan menjatakan pikiran.
kepentingannja boeat dimadjoekan.
Poetoesannja, wakil dari pihak orang
Inilah jang mendjadi sebab, oentoek
Batak, hari Senin akan dioeroeskan oleh mengoempoelkan boekti, oentoek menjzBestuur Comite dengan Bestuur Bataksche lidiki keadaan, dipoetoeskan: saja haroes
Kies Comite.
sama toean S
pon mengaSetelah dibitjarakan lagi beberapa per- ber
kara jang bersangkoetan dengan halitoe, dakan perdjalanan.
comite laloe mengambil poetoesan, bahwa
Diperdjalanan saja beroleh keterangan
jang candidaat jang bakal dimadjoekan keterangan jang memoeaskan, jalah jang
dari kelima orang itoe antaranja empat berhoeboeng dengan:
orang soedah ditetapkan, jaitoe toean2
. Penghidoepan anak negeri.
Tk. Mr. Zoelkarnain, Abdoel Hakim,
Adat istiadat.
Raden Koesman dan Soeis. Sedang antara
Economie.
toean G. Parapat dengan Waldemar
Hoetasoit, hari Senin akan diambil kepoePerhoeboengan.
toesannja oleh Bestuur Comite.
Atoeran jang berlakoe sekarang.
Pagi ini kita terima kabar, bahwa boeat
Keadaan pada masa jang akan datang
wakil dari pihak orang Batak, soedah
diambil ketetapan oleh Bestuur Comite
Selain dari vergadering-vergadering
jang
terseboes ialah toean Waldemar Hoetasoit. diadakan di Pematang Siantar, Sibolga,
Pa
Padang
Sidempoean,
Fort
de
Kock
dan
Lebih djaoeh -kita dengar dari Bataksche Medansche Kies Comite bahwa se- Padang, saja koendjoengi djoega bebekarang mereka akan madjoekan sebagai rapa banjak orang jang terkemoeka jang
eerste candidaatnja tocan G. Parapat dan terpandang sanggoep akan berbitjara di2e candidaat tocan Waldemar Hoetasoit. dalam perkara ini.
Menarik diri.
Baik didalam perdjalanan, baik sesamBegitoe djoega toean Soeis jang soedah
dimadjoekan
oleh Gemeente Kies pai saja ke Medan, saja dapati beberapa
Comite, soedah mengirim soerat kepada soerat-socrat jang dikirimkan, jang memBestuur Comite itoe menerangkan, bahasa beri keterangan, apakah Socmatera itoe
beliau tidak soeka dimadjoekan. Begitoe akan didjadikan satoe atau 3 Provincie.
djoega kepada Kaoem Pertengahan Kies
Dari segala jang saja dengar, jg. saja
Comite soedah beliau njatakan dengan
soerat, bahasa beliau tidak soeka dicandi- batja, dan jang saja persaksikan sendiri,
daatkan.

di candidaat .leden Gemeentraad boeat Kiezers soedah poela memadjoekan caniidaatnja, jaitoe toean Tk. Mr. Zoelkarnain,
pemilihan jang bakal datang ini.
Toedjocan Comite ini seboleh-bolehnja Abdoel Hakim, Moehd. Hadjerat, Tengdan Baginda Sodjoeangon.
soepaja orang2 jang
diangkat mendjadi koe Djafar
Kita rasa dari partij Wildekiezers ini
leden Gemeenteraad itoe terdiri dari meada
seorang
candidaat jang tidak dapat
reka jang dirasa sanggoep mempertahankan kepentingan Boemipoetera didalam dipilih, sebab tinggalnja diloear Gemeente,
Gemeenteraad itoe, artinja
mereka itoe
ada mempoenjai
pengaroch diantara sesama anggota dalam Gemeenteraad, soe-

Masing-masing haroes memberikan boekti jang njata.

|

IN

menjerang

Pertentangan pikiran dalam
Redactie ,Sinar Deli.“

didjalankan toean Hasjim itoe, kita lihat boekanlah bererti m€ntjahari perpetjahan,
ialah toean — Controleur Simeloengoen, tetapi itoelah sesoenggoehnja hendak mensegenap golong:
tjahari
Controleur Langsa (Atjeh), C

INN

Membetoelkan kesalahan.
Pada Rubriek Sinar Deli jang terbit pada tanggal 14 Juni, terdapat soeatoe kesalahan
Kesalahan itoe, terdapat didalam perkabaran jang berkepala ,,Koeli2 hendak

HALO!

HALO!
HALO!
JA?!
Saudara dimana tempatnja.

kleermaker

& Coiffeur

SALON

IDONESIA

Batik Handel & Ketoe Oedeng
Wilhelminastraat 105
Medan.

Toean-tbean saja soedah sedia Kleermaker, boewat sedia pakean dan lainlain keperloean bekerdja dan boewat plezier (melantjong).
Baasnja djempolan dari tanah Djawa, harga lebih moerah pekerdjaan rapi
sekali dan lekas siapnja Menoeroet toean-toean poenja soeka potongan
Modern,

dan

Soedah

disahkan

C.V.V.

tjara

Djawa

Beskap, Takwo,

menerima

pekerdjaan

Djokja

Perdamaian voor het Inl. PERSONEEL
.

Afdeelin

dan

Kleermaker,

lain-lain.
dari

D.S.M.

sekalian

leden

Coiffeurs':

Toekang pangkasnja jang soedah terkenal segala Bangsa, pekerdjaan rapi
dan lekas mendjadikan senang sama toean-toean jang soedah datang. Pembajaran moerah, tempat bersih dan modern. Extra Haarwater Eau de Ouinine en Eau de Portugal dan lain-lainnja.
Dimintak
dengan hormat toean-toean
poenja toendjangan semangatnja Indonesia.
Dengan toean poenja toendjangan rame-rame mendjadi

HIDOEP

SAMPOERNA

Saja hargakan
Soedah sedia Loterij Oeang Besar
nanja Bataviaasch Kinderzie kenhuis
a f11.35 toean-toean lekas kirim
wissel djangan sampai ajal (telat).
ajal belinja harga dikasih naek

fr

aa
Pe
TOEKANG SEPATOE

,NO TJIANG SENG"
Kesawan

berdiri

Selamanya

No.

79

—

Tel.

663

Medan.

moelai 11888 — 1930.

menjediakan sepatoe-sepatoe

jang soedah siap dan menerima tempahan.
Segala matjan potongon iang terbikin
dari koelit Europa kita bisa terima.

Dan menerima

pesanan dari loear kota.

en

131

SOEBOER

setinggi-tingginja:
Wassalam dan hormat saja
goeharga IMAM
MISRADHIE, Eigenaar.
KASAN
PostBaas Kleermaker
Kalau
Wilhelminastraat 105 -—# Medan.

Tn

Minta sadja

000000000000000

MAOE SENANG dan TERPELIHARA
No. 1121.

telefoon

Disana toean-toean dan intjek-intjek bisa dapat Auto sewa
jang spcciaal boeat berangkat ke Padang, Tapanoeli, Atjeh,
Brastagi dan Kaban Djahe.
2
Siang malam tidak ada halangan dan chauffeurnja boleh
dipertjaja karena memake Systeen hati-hati, dan dari sewa kita
reken moerah.
Menoenggoe dengan hormat,

Autoverhuurderij
130

,,DE VOS“

Bindjeiweg No. 1

dalam

kenaikan

pangkat dan gadji dan sebagainja

sekali

itoe ada djaoeh

ketinggalan

dari

kepentingan jang toean?

pada kepentingan
tjita tjita."

Didalam permintaan2 jang dimadjoekan
kepada spreker, soepaja diboeka congres
itoe-

ini, spreker mempoenjai pendapatan,

lah satoe tanda jang terang, bahwa tentang oeroesan keperlocan ambtenair Boemipoetera hanjalah dapat diselesaikan dengan kerdja bersama-sama dengan Regeering. Sebaliknja Regeering soedah dapat
pestikan, bahwa oeroesan itoe dapat diselesaikan dengan tidak mengambil sebelah
pihak, melainkan mesti dengan bekerdja
bersama-sama ambtenaar. Spr. mengoeatas hasilnja congres

tjapkan selamat

dan kemoediania njatakanlah
annja

itoe

pemboeka-

congres.

kemoedian dibitjarakanlah pemindahan-pemindahan orang Djawa ke Tanah
Seberang. Toean Soerjo, prasadviseur,
regent dari Pekalongan meminta kepada

Regeering soepaja dibangoenkan soeatoe
Commissie oentoek menjelidiki keadaan
sama sekali tentang immigratie itoe.

000
0 0 SM
000
SBM 000000000
0

ternjata

sebagaimana

PERLOE

tetapi

memberi

djoega

Advertentie.

Selamanja

- Sando
Tennis

Kehilangan 1 Grant Radja No: 94 ddo.
8 December 1898, atas nana MOENAH,
letaknja di Tandjoeng Moelia. Siapa-siapa
atau

simpan

itoe

Grant,

000000000000000
Toean - toean :

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

.

1 -Hadji Ishak Ismail Oudemarkstraat 2,
teh No. 1452 Medan.
Hadji- Mahmoed Kedei Doerian.
3 Abdoel Manan Aannemer Rantsoem.
Medan.
&
4 Soetan Kinajan, Sampaliweg Noy 150
4
Medan,
:
Menoenggoe
“dengan hormat,
PEMILI SEPAKAT
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MEDAN.

Rackets

—
LA

Ballen
Persen enz. enz.

an

Tel. No. 20

TX

oo

ANGGOER OBAT

Moelai 16 Juni dan malam berikoetnja
Bitjara — Menjanji Muziek — Tari dan Menari.
film besar Tjap METRO GOLDWYN jang terkenal disini, film tjap SINGA

(Kota

3

il,

Gambar Bertjakap di

»Hollywood

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

BAN
Spoorstraat

&

Co.

Telf. 1186

MEDAN.

000000 So5anaaAn
WAS

Bioscoop

Pertoendjoekan

satoe gambar besar loear biasa

sJeanne
Film
dapat

jaitoe

d'Arc"

Djangan loepa nonton
dan paling bagoes!

ini

seperti ,JEANNE
lihat saban hari

gambar jang paling besar
d'ARC"

dalam

orang

10

tidak

bisa

bagian

Siapa jang tidak taoe dengar namanja JEANNE d'ARC, penoeloeng dari
keradjaan Frankrijk, waktoe ini negeri tahoen 1427 telah dirampas oleh
orang Inggeris? Satoe nonah jang bisa perang dan kalahkan moesoeh jang
rampas dan doedoekin satoe keradjaan. Itoe boekan satoe dongengan, hanja
satoe bahagian dari hikajatnja negeri Frankrijk. Penonton boleh saksikan sendiri.
Datanglah nonton ini film loear biasa. Tida sering penonton bisa lihat satoe
gambar jang begitoe menarik hati dan begitoe mengherankan. Di ini gambar
penonton djoega bisa lihat bagaimana peperangan jang seroeh dilakoekan
didalam abad ka 14.
5
122

Lantaran

Noeraka)

films

loear

biasa,

harga

tempat

naik

sedikit,

mb DELI-BIOSCOOP
Moelai

hari

Minggoe

15 luni 1930, dan seteroesnja.

Satoe film bitjara Paramount, jang 100”/, berbitjara, njanjian dan Muzieks jang amat merdoe.

DANGEROUS

Dimainkan oleh 25 Bintang films tersohor dan 200 Nona-nona
CHORUS jang amat GENIT, teroetama:

(Pertjintaan

CURVES
dalam

Circus)

Gilbert,

Norma Shearer,
Joan Crawford,
William Haines,
Buster Keaton,
Karl Dane, Ma-

dengan

BOW

Satoe" tjerita pertjintaan kedjadian dalam Circus jang paling besar, belon
pernah dipertoendjoekkan di Hindia ini. Banjak pemandangan jang loear
biasa dari artist-artist Circus, seperti Dangsa, Acrobat, Menoenggang koeda,
dan bermatjam-matjam penghidoepan dan kedjadian didalam Circus. Lihat
dan dengar Clara Bow satoe Artist Circus jang ditjintai oleh orang banjak.

Tion Davies, Con-

rad Nagel, Charles King, Anita
Page,
Bessie
Love, Ukelele Ike
Lon
Chaney,

George K. Arthur
dan lain-lain.
——.

CLARA

THAT

.

IPoedjian " Isemoea soerat kabar di Java dan

umuitan"Metro Yoluyn Mayer

Europa disini tak

sy umem

han, didahoeloekan kelak. Lagoe
tjerita dan sega-

la keterangan lebih landjoet ada
dilain programma ini, Dan mintalah di gedong
kita hari tanggal 137
mainnja ini film.

TALKING: /

SINGING“ DANCING

PARTY

IN

PERSON

Disini penonton dapat dengar bagaimana MISS BOBBY
Mr. PARAMOUNT
menjanjikan THAT
PARTY
IN
HUNGRY WIMMIN
Semoeanja

Film

Bitjara
Ini

.

malam

AMST dengan
PERSON
en

Saksikanlah ini Programma jang loear Biasa,
..

pertoendjoekan penghabisan
dari film Bitjara

SALUT
GEORGE

11 Bagian

Es

O'BRIEN

Il Bagian

?
»
»

:»

4
444444 ?

12-13-14-15 JUNI

Revue"

Sebab banjak Millioner pergi ke Hollywood kempis kantong boenoeh
diri, dan pemocda poetoes asa tembak diri. Ini kota terkenal orang panggil
KOTA
NOERAKA

John

YIAK

24

Tierita satoe Poetri jang korbankan diri boeat menoeloeng ia poenja negeri.

Medan

Dengar dan Lihat!

TJAP BENDERA

100

Terbagi

XXXL ———hisi

5.

Kalau toean mengadakan PESTA
mengawinkan, menjoenatkan atau lainlain sebagainja, lebih baik DIANGAN
toean sediakan ,, MINOEMAN KERAS"
oentoek tetamoe toean, sebab minoeman
jang terseboet selainnja MEMABOEKKAN atau memboeat RETJOK dalam
keramaian,
djozga
''MEROESAKKAN
boeat badan sebab itoe lebih baik toean

| Orion

Warenhuis

Medan's

mintak

diserahkan di Kantoor Kerapatan Medan,
dalam tempo 90 hari dari tanggal hari
boelan pemberi tahoean ini, bila lewat
tempoh itoe akan dik eloearkan Grant
Duplicaatnja, sedang jang hilang itoe
tiada disahkan lagi.
12
Medan, den 16 Juni 1930
Disiarkan oleh Djaksa Kerapatan Medan
TENGKOE HADJI ZAINOEDDIN.

Perhatikanlah

sedia:

Chest Expander
Dumbbells
Developers

Oranje-Bioscoop

000000000000000
Pemberi
Tahoean:

dapat

BADAN

KESEHATAN

ke-

pada Tanah Seberang dan djoega sambil
ia dapat melepasi sual tentang pendoedoek jang soedah berlebih-lebihan itoe.
(Ada samboengan)

BOEAT

MENDJAGA

RALA.I. Tirtokoesoemo, regent dari
Karang Anjar menjatakan pikirannja, bahwa pemindahan orang Djawa itoe buekan sadja memadjoekan tanah Djawa,
keselamatan

»
Kg

00000000
0000000 0S5S06E H5

oeroesan oemoem.
Oleh sebab itoe saja boleh tambah lagi,
bahwa Regeering memang sangat merasa
heran,

Ld
»

00000000 00mmBww

ilmoe penge-

tahoean dan pengalaman, toean pergoena- soal
kan oentoek menjempoernakan soal

agenda tahoen 1927 dan dibandingkan
dengan agenda jang akan dibitjarakan dalam vergadering nanti, njata sekali bahasa
perindahan atas keperloean toean-toean
sendiri seperti gadji-gadii. pengharapan2

»

0000000000000001000000000000000

boeat meloeaskan pengetahoean dari pada
djabatan sehari-hari, toean poenja waktoe
pikitoean pergoenakan dan toean poenja

ran tocan loeaskan, sedang

900000 SNALJTAKENDNDTDN 944404

0000000000000001000000000000000
000000000000000

itoe s&lesai poekoel II malam
Peralatan
itoe.
1
1
Pedato wali Negeri.
Weltevreden, 14 Juni. Pagi hari ini soedah dilangsoengkan pemboekaan conferentie Bestuur jang kedoea kalinja didalam gedoeng Kunstkring. Voorzitter, tocan
Kesoemo
Oetoyo, mengoetjapkan selamat datang ktpadajang hadhir, kemoedian baroelah memboeat pendato pemboekaan opsil dengan menjetakan dengan djelas bahwa poetoesan boeat mengcelangi kembali congres ini sebagai dalam tahoen 1927, tidaklah ada lagi j. menjoekakan hatinja Regeering terlebih2 karena dalam conferentie sekali iniada hadis djoega wakil2 dari tanah Seberang.
Spr. gembira poela sebab dalam Uwen
kring tjita-tjita dari persatoean lebih-lebih
menambah koeatnja perasaan dan lebih
hidoep.
Pemerintah teroetama menghargakan,
sebab dalam golongan toean-toean selamanja merasa lebih banjak keperloean

'ADVERTENTIE

mnanidmdenaasian
ANN

Kaoem sport !
Batjalah !
Tendanglah VOBTBAL merk CHAMPION dan MATCH.

40

Toko Bombay Besar

LESS en T. dan lain-lain
jang 'ada- sedia

Bigenaar: R. OEDOEMSINGH

(empat poeloeh tahoen)

Bangkattanweg

termasjhoer teroetama di Soematra Timoer

Baroe

No. 83

Bindjei.

tanggal 9 September 1923.
jalah

Ketjap Tjap Matahari

,,ODEON''.

1. Pakai toetoep kaleng merah
dikepala botol.

2. Pakai toetoep lak merah di
kepala botol,

0000000000000000000000 &
»

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

Ditanggoeng bagoes serta pas
potongannja menoeroet model
dan kemaoean orang zaman sekarang dan sedia kain-kain.
Diloear kota Medan kita bisa
kirim dengan rembours.
Menoenggoe dengan hormat.

60

000000000000

aa

Tjarilah

djoega dengan 'tembours:”

kita poenja adres:

HAN

14

SENG & Co.
Telefoon 755 Medan.

Jang poenja fabriek

WENG
?

Toapekongstraat 16

H
@

Ii

SENG

MEDAN

TOKO KATJA MATA

Telefoon Nos. 403 & 567.

dan barang klontong
Menjediakan segala roepa katja mata.
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.

Awas!!
Maoe tjantik?
Maoe gaja?
Datanglah di Calcuttastraat No. Jl - Medan

an

tidak

oesah

keloear

oeang.

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

MN

35

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

— Tjobalah bikin —
perhoeboengan dengan
Drukkerij

boleh

Menoenggoe dengan hormat.

GLOBE

BAROE!!

Moelai boeka

Menoenggoe dengan hormat,

11 Juni 1930

SOO TOW

,Sinar Deli"
Moskeestraat 57,

boleh

pakai,

Oudemarktstraat 53,

0000000000000000000

Boekannja omong kosong, dan
boleh tjoba bikin pakean sama
ini adres jang soedah terkenal:

Pesanan

toean

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

GRAMAPHOON, Edison, Bell, kita ada sedia, Roepa -roepa timbangan dan takaran serta oekoeran. Persediaan besar dari perkakas
segala motor dan pendjoeal arlodji merk Roskoph jang toelen.

Boleh dapat beli disegala tempat:

Harga ditanggoeng Moerah dan boleh
pesan dengan Onder Remboure
116
Menoenggoe dengan hormat !!

00000000000000

apabila

Djagalah tjap jang toelen, jaitoe:

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

WAHID

voetbal dan kniedekker
jang kita sediakan
oentoek toean
- toean.

Telah. mendapat poedjian (diploma) “dari
PASAR MALAM MEDAN

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

ABDUL

kaoes

S5

terima lagi:

merk

dalam kita poenja toko.
Pakailah

30

Toean dan njonja maoe tjoetji atau
tjeloep pakaian? Kalau djaoeh datang

Medan.

di

BARANG

BOEKAN

BAROE

Huttenbachstraat boleh datang di

Luitenantsweg
filiaal,

42,

pekerdjaan

di

kita

poenja

seroepa dan baik.

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

Menoenggoe dengan

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.

hormat.

THE GLOBE WASSCHERIJ
42

Kemonoa

Sebelah

Luitenantsweg
Rojal

Biosceop.

foe-

on per-

.

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

perdjalanan

selaloe

sedia Balsem tjap Boelan dalam
tong

Lekas

. boealmengjaga

Ioean, bocotrnengjhun
Gorkan angin Oa:

ha oileg pezang Kepa

la

gon

kom 2

nya

misti
kan-

A

badjoe.

Dalam roemah selaloe misti sedia
Anggoer obat tjap Boelan dalam b: uflet.

0000 Sasa

Harga 1 potje £0.25
Hoofddepot:

POO THAI FOO SENG KIE - Dispensary
Telefoon No.
'

Mendjadi Agent SATIJRIN

789, Postbox No. 114, Kesawan No. 61, Medan.
letter kang boeat lelaki dan letter perak boeat perempoean 4 f 4.-

4
8

bikin

00000

perhoeboengan

—J

00 66 0 ama 0 0G

Ikkemejargan,

bepa samamiaba!

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

Di kita,poenja Toko, bisa beli dengan Huurkoop (ansoer)
GRAMOPHOON
merk jang terkenal dalam

doenja

dagang, ia itoe, merk ODEON,

dari harga jang

semoerah moerahnja, sehingga harga jang setinggi-tii
Tiap-tiap beli satoe mesin, dari seharga

ja.

toge bertoe

keatas dapat 5 bidji Plaat extra, lagoe lagoe boleh pilih, meme:
&
njenangkan bagi perhiasan roemah tangga.
noeroet sekehendak Toean-toean, Modelnja kitatanggoeng

Moelai sekarang
di kita poenja Toko ada djoeal Lotery
Oewang besar 1 aj
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 dengan hormat.

Sumatra Gramophoon Coy. Tel. 452
Sub agent: S. PALAR. Aloer Gantoeng 44 Pangkalan

LL00o aw

00 STB

Medan

Brandan.

00000

e
N

tahi"
KALAL ————obsaelo

kit lantas linjap.

&, berta Jaratau no.

90 6 SELEN
6000

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

|

Sinar Deli
No. 90 Isnajan 16 Juni 1930

—

18 Moeharam

Lembar

statistik.

kemadjoean

lainnja jang
(Oleh

ke I

kedoea.

Rahasianja
Hoekoem-hoekoemnja

1349 Tahoen

LOETJOE.

di

Indonesia — Bahaja-bahaja

mengantjam

ekonomi

Rajat.

kemarin doeloe.)

bea-pelaboehan

sadja

oleh

ambtenaar-ambtenaar pelaboehan dengan
djalan gampang dan ongkos sedikit. Dari
hasil-hasil Rakjat, jang sampai sekarang
beloem
dikenakan
bea-export jalah
tjoema kopi, pinang, gambir, djagoeng dan
kapoek. Dibeberapa daerah hasil-hasil ini
didapat tjoekoep boeat dikenakan bea, hingga bisa mengisi tjoekoep
kas-negeri. Dari hasil-hasil ini jalah kopi,
jang sekarang soedah memenoehi semoea
pengharapan. Lantaran itoelah bea-export
(uitvoerrecht)' atas kopi sekarang soenggoeh
baik diadakan“
(Segenap
renggangan dari kami, A.Z.)
Berapa besarkah export dari hasil-hasil
jang maoe dikenakan bea ini?
Menoeroet ,,St. Jaaroverz.“ terseboet,
katja 235, maka dalam tahoen 1928 besarnja export.

kopi
pinang
gambir
djagoeng
kapoek
Angka-angka ini

f 48 211 000
» 6 828 000
535 000
,, 3 059 000 ,
,,
824 000
dalam th. 1929 dan

reebahan) jang berdjalan lama. Lantaran
cultuurstelsel pertanian
di
Djawa
sekarang roesak dan
beratoesan
riboe

orang Djawa terpaksa bekerdja mendjadi
koeli dilain-lainnja poela diloear Djawa
dan

diloear

Indonesia.

kanak,

haroes

dididik

mendjadi

Itoe

keroesakan

kemerdekaannja,

Baroe

tikar-tikar

»

All

dan

Adapoen

boeahnja

atoeran-atoeran

se-

pertijang divoorstelkan oleh Mr. Hulshoff
Pol itoe ada doea matjam:
1. Moendoernja pertanian Rajat akan
mengoerangkan konkurrentie dan karena
itoelah

oentoeng

jang

paling banjak nanti

bisa diterima oleh onderneming-onderneming besar sadja.
2. Rajat jang roesak ekonominja itoe
nanti akan terpaksa mentjari penghidoepan lain, jaitoe mendjadi koeli-koeli di-

V.

G.

BOORHAN

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

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 toean
seteroesnja.

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

tapi tidak sekarang,

tidak sekoetika
ini. Kita haroes
menoenggoe doeloe, sampai Rajat bisa
menggalang ekonominja mendjadi koekoeh. .Apabila ia sgedah tegoeh dan
koekoeh ekonomimja
bisa toeroet ber-

Harga boeat pakaian:
Saroeng Samarinda dari soetera Shanghai no. 1: A f 10.- f 15.f 20.- f 27.50 dan f 35.—

dagang doenia, nanti soedah tentoe kami
setoedjoe, Indonesia diberi kemerdekaan-

f 180.- f 200.-

Bocat didjoeal lagi:
Saroeng sepcrti diatas djoega m0. 1: perkodi
1 250.- f 300.- f 500.- danf 600.-

nja, karena ini memang haknja.
Dan orang-orang dari fihak sini sendiri, j. tidak djaoeh dan dalam pemandangannja, akan berkata: Kalau ekonomi
bangsa kita djatoch, itoelah salah kita
sendiri, karena kita tidak bisa bekerdja
radjin, tidak

bisa hemat, tidak bisa tjerdik,

tidak soeka peladjari fasal2 jang perloe
dll. poela.
Begitoelah fasal kemoendoeran ekonomi
Rajat, jang memang soedah mestinja demikianitoe dalam tanah
djadjahan, kemoendoeran itoe dianggap seperti ditimboelkan oleh Rajat sendiri lantaran borosnja, koerang tjerdiknja
d.LI. poela itoe. Djaranglah
jang mengerti,
bahwa kemoendoeran ekonomi Rajat itoe
disebabkan oleh persaingannja dengan
peroesahaan-peroesahaan besar jang besar amat modal dan kekoeasaannja itoe.
Diatas kami menoendjoekkan angkaangka dan boekti-boekti jang menoendjoekkan

Saroeng Boegis pakaian Adat orang Sumatra .Roepanja hitam dan
oemoe,: Af 4.- f 10.- f 15.- f 20.- dan f 35.Saroeng Boegis boeat djocal lagi: Roepanja hitam atau oemoe,
perkodi:

|
.-

f 65.-

Kita menoenggoe
tocan-toean

f 170.- f 200.-

f 250.-

f 400.-

dan

f 600.-

5

pesanan pertjobaan jang lekas dan diminta djangan loepa

toeliskan

dengan menoeroet harga jang terseboet di SINAR

Langganan

IS
1G

DELI.

g

SETIA harga dan pembajaran boleh berdamai.

MESKIPOEN

0

HARI PANAS

f

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

CHEWING

GUM:

Adams Chiclets" of »Tutti Fruitti“ (Goela karet).
poen membikin hawa moeloet tertinggal keadaan
Selainnja
segar, dan kasi djoega banjak bantoean menghantjoerkan makananDari

sebab-sebabnja kemoendoeran ekono-

mi Rajat. Dari kenjataan-kenjataan in, kita orang dapatlah mengerti hoekoem-hoe-

makanan

didalam

peroet.

koemnja kemadjoean di Indonesia.
Kami mengemoekakan kenjataan-kenjataan ini dengan kejakinan, banjak pem-

batja bisa mengerti lebih betoel isinja
politik. Dengan kenjataan-kenjataan ini
pers Indonesia bisa kemplang semoea alasan-alasan pers poeiih, jang berani katakan, bahwa nasib Rajat Indonesia bisa
dan akan bertambah baik itoe.

Sekarang kita hidoep dalam tempomalaise. Perdagang
Ndak ba crdja: |
lan. Pendapatan kas negeri teroes moendoer sadja, sebagaimana ini bisa diketahoei
dari

soerat-soerat

kabar.

Karena

itoelah

begrooting (belandja dan pendapatan) negeri tidak bisa dibikin setimbang, tapikas
akan kekoerangan oeang oentoek membajari semoea

belandja

adaan

jang

jang

atoeran-atoeran

negeri.

Dalam ke-

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

demikian tidak moestahillah
diadakan

oentoek

mendapat bertambahnja hasil negeri. Karena itoelah pers Indonesia haroes mengamat-amati, dari mana soember hasil bagi
kas negeri itoe

didapatnja.

CHEWING

(kosong)

dan

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

Berlin
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Sebagaimana kami berkata diatas, politik dan politik ada bedanja. Ada politik
jang

gaboek

ada

politik

GUM

lamnja.
Mei

1930.

Indonesia.
Terdjoeal

hoen,

terima
soetera

kain

pada:

lantaran cultuurstelsel timboel sesoedahnja jang mentes atau aos. Orang jang tidak
ini atoeran berdjalan kira-kira lima poe- mempeladjari sama sekali fasal ekonomi
loeh tahoen. Dalam djaman sekarang dan statistik, moestail sekali bisa melakemadjoean berlakoe tjepat sekali. Karena koekan politik jang mentes. Politiknja
itoelah roesaknja pertanian di Buitenge- tentoe kosong, ngalamoen tidak karoean.
westen itoe tidak akan makan tempo
Dengan boekti-boekti dan angka-angka
begitoe banjak seperti lantaran cultuur- diatas orang bisa mengerti fasal politik,
stelsel di Djawa doeloe.
boekan sadja loeatnja, tapi djoega d a-

4

f#3.—

Kemedja dari soetera nanas, segala matjam oekoeran, pake k
atau zonder kraag af
Selimoet,

dapat

de-

Ditjari
Resident dari Soerabaja meminta adres
onderneming-onderneming besar kepoedari P.J.W. Kennis, civiel ingenieur jang
'djoega
ditempo jang akan datang boleh njaan bangsa asing itoe.
pada tanggal 2 Maart tahoen jang laloe
Dan inilah jang memang diharapkan berangkat dari Nederland ke Indonesia.
djadi bisa naik djoega, apabila tidak ada
oleh toean-toean onderneming di Buiten- la masih mempoenjai
krisis perniagaan seperti sekarang.
hoetang kepada
Mr. D.J. Holshoff Pol tidak senang gewesten itoe.
negeri sedjoemlah f4290 dari ongkosnja
melihat berkembangnja ekonomi Rajat di
Begitoelah onderneming - onderneming studie.
Buitengewesten itoe. Karena itoelah ia besar itoe memoendoerkan peroesahaan
Djoega ditjari oleh politie:
voorstel, soepaja hasil-hasil ini dikenakan Rajat dengan djalan konkurrentie
R. Soejoso, aannemer pada thee gelbea pelaboehan. Apa voorstel ini nanti (persaingan), kalau bisa dan apabila fabrick M. F. See belakangan tinggal -di
Madioen
dipersalahkan menggelapkan
Fiat auto, kereta plesir model 503 nomer A. D. 2354.
Ngasiroen alias Kasiroen oemoer 50
Baroe boek
TOKO
BOMBAY
tahoen koeli pada kazerne Goenoengsari
Soerabaja dipersalahkan mentjoeri barangEigenaar: L. H. MAHTANI
barang dari mas sedjoemlah harga f420.50.
Telefoon No. 578
MEDAN
Hindoestraat No. 25
Raden Soedarsono oemoer -- 20 taLampekap
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ini tidak bisa, mareka itoe akan tjoba
mendapat ichtiar-ichtiar politik dalam
pertentangannja dengan ekonomi Rajat
itoe.
Dan apabila peroesahaan-peroesahaan
besar itoe menang, lantaran kekoeatannja,
nanti pers Belanda akan berteriak-teriak,
bahwa Rajat Indonesia masih kanak-

beri

Antara lain-lain Mr. H. Pol menoelis: diterima baik, itoelah kami soedah tentoe
»Evenwel sprekkt hetvan zelf, dat tidak bisa katakan dengan tentoe. Tapi
de schatkist hierdoor inkomsten zal der- kita tidak haroes loepa, bahwa madjalah
Statistische Berichten” ini
ven en om dit gemis weer goed tema- »Economisch
karena ia
ken, zal hetaanbeveling verdienen om besar pengaroehnja,
boleh
dikata
organ
dari toean-tocan onderandere exportproducten van debe.
volking met een uitvoerrecht te'gaan neming besar.
Kami telah menoelis, kemadjoean ekobelasten. De exportgewassen zullen om
djadi sebab
daarvoor in aanmerking te komen moe- nomi dari Rajat malahan
ten voldoenaan verschillende vereisch- ekonomi itoe dimoendoerkan. Inilah dibeten. Hetbetrokken uitvoerrecht zal na- narkan oleh pemandangannja Mr.H.Pol,
melijk over een lange reeks van dimana tocan ini menoelis, bahwa ,dibejaren een betrekkelijk belangr ii- berapa daerah hasil-hasil ini (kopi, pike enniette onvaste bate aan de nang, gambir, djagoeng dan kapoek) dischatkist — moeten
verzekeren, dapat tjoekoep boeat dikenakan bea."
voorts
baten behooren te treffen, Menoeroet logikanja pemandangan ini
welke bij directe belasting niet ten vol- jalah: tiap-tiap soember penghasilan jang
le binnen het bereix van den fiscus val- sedikit baik bagi Rajat, menoeroet Mr.
len enten slotte door de tolambtenaren H.Pol, haroes dipadjaki. Djadi Rajat sezonder yeel formaliteiten en dus zonder pertinja tidak boleh mengoekoehkan ekohooge
perceptiekosten te innenzijn. nominja.
Boekan hasil onderneming-onderneming
Van de totdusverre nog niet door
main banjaknja itoe
uitvoerrecht getroffen bevolkingspro- besar jang boekan
bea pelaboehan,
ducten zijn alleen koffie, pinang gambir, jang haroes dikenakan
mais en kapok van dien aard, dat zijin tapi hasil Rajat jang lebih sedikit
jang paling aneh!
bepaalde
streken
in voldoende itte inilah
Sekarang soedah ada rubberkeur
mate worden gewonnen om eenbehoorlijke bate voor de
schatkist op te dan kalau kami tidak salah, baroe-baroe
leveren. Vanaldeze artikelen ten slot- ini di Soematera barat diadakan djoega
oendang-oendang
kopi.
te alleen koffiezovdanig te zijn, dat het koffiekeur,
daarop te treffen uitvoerrecht ook aan de Bagimana praktijknja oendang-oendang
ini,
kami
disini
soedah
tentoe
tidak
bisa
andere voorwaarden voldoet.
Invoering van eenuitvoerrecht opkoffie tahoe. Wadjiblah pers di Indonesia meverdient
dusalle szins aanbevelin.“
jang koffickeur ini akan menghalang-ha(Spatieeringen van mij, A.Z.)
langi dan memoendoerkan djoega peroeMelajoenja kira-kira:
sahaan kopi dari Rajatdi Buitengewesten,
»Soedah tentoe (karena dubbele belas- sebagaimana ini soedah terdjadi di Djating disementara
daerah dikoerangkan, wa doeloe.
A. Z.) kas negeridjadi koerang pendapaApa voorstel Mr. Hulshoff Pol itoe akan
tannja. Boeat menoetoep kekoerangan ini, diterima baik, itoelah haroes kita toenggoe
maka sebaiknjalah lain-lain nja hasil lebih doeloe. Sekarang haroes kita seliRakjat jang di-export, dikenakan beadiki, apakah boeahnja bea atas kopi,
pelaboehan. Soepaja bisa dikenakan bea pinang, gambir, djagoeng
dan kapoek
itoe, hasil-hasil jang di-export itoe haroes itoe, apabila ia diadakan ? Sama sekali
memenoehi sementara ketentoean.Itoe bea tidak soesah mendjawab pertanjaan ini.
export, jang ditarik beberapa
banjak
Soedah tentoe pertanian Rajat di Buitahoen lamanja, haroes mendjadi penda- tengewesten nanti djadi moendoer dan
patanjangsekedarbanjak dan tentoe
achirnja ha poes. Soedah tentoe hapoesboeat kas-negeri. Selain dari itoe ada nja ini tidak terdjadi dalam satoe-doea
djoega lain-lainnja
hasil jang tidak atau lima tahoen, tapi hapoesnja itoe
bisa dipadjaki langsoeng dan hanja bisa jalah bocahnja proces (peroebahan-pedipoengoet

Hanja

wasa lebih doeloe, sebeloemnja ia diberi
hak ini dan hak itoe.
Kaoem socialdemokrat nanti akan berkata : Kami setoedjoe Rajat Indonesia di-

Corrp. S. D. di Berlijn).

(Samboengan

Toean hendak membeli SAROENG jang toelen !?
SAROENG SAMARINDA dan BOEGIS JANG TOELEN.

Kedjadian ditempat lelang. Lelangan sampai kepada tempat tidoer, Diatas tempat tidoer 'itoe doedoek seorang
mpoean' jang manis.
Toekang" lelang: ,.O, isatoe tempat tidoer jang
bagoes, compleet dengan kelamboe soetera, dengan
koeningan, tjoema kita moelai dengan hargaf 50."
ang menawar: .wah,
son djoega dengan sitjantik jang doedoek diatasnjai

soetera

matjam-matjam

Ditanggoeng barang bagoes harga melawan.
Pesanangdengan Rembours boleh dikirimkan.
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warna.

bekas

mandoer

dari

marine-apo-

theek Soerabaja,

dipersalahkan mengge-

lapkan

harga

obat-obat

Karena

570.

K. M.

55
Meronda Pekoeboeran.
banjaknja

orang-orang

diantero

toko

provisien

TOKO

AUW

Bykantooren ':

Pernikahan Mr. Sartono.
Senin tanggal 2 dezer pernikan-

Hari

han antara djempolan pergerakan itoe me-

rah poetih kepala banteng dengan nona
Z.
Wirjowigoeno dikampoeng Lawian
Solo, pada koerang lebih djam setengah
delapan pagitelah dilansoengkan dengan
oepatjara

jang

setjoekoepnja.

Banjak pemoeda djempolan dari berbagai-bagai kota di Djawa Timoer, Tengah dan Koelon telah datang hadlir, antara siapa adalah toean-toean Dr. Soekiman,
Mr.

Mr. Ali
Sastroamidjojo, Roedjito,
Hoed, Mr. Dr. Soepomo dan lain-

Selain

pekoeboeran

didesa

dironda.

Mak-

mat dengan

soerat.

dengan

itoe djoega mendapat

harga

Terbikin oleh :
YORK
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Hoedjan batoe di Karang-Asem.
Alg. Hnbl. mendapat kabar jang di
Karangasem soedah beberapa malam telah
kedjadian

hal jang

aneh.

Beberapa pendoedoek di Karangasem
soedah ada kira-kira satoe boelan teroes
mendapat ganggoean. Hampir saban malam moelai djam 7 telah toeroen hoedjan
batoe sebesar kepalan. Batoe-batoe itoe
djatoehnja tetap dibeberapa roemah genteng.
Djoega selaloe hoedjan j. aneh itoe
datang pada kira-kira djam 9 atau 10 dan
pernah kedjadian pada djam 2 malam.
Ketjilakaan manoesia tidak ada.
Politie

dari pada

matian tidak soeka memberitahoekan pad karangan boenga dari prins Mangkoene.
jang berwadjib, maka sekarang oleh lov- goro, begitoe djoega dari toean Midden
rah desa Tjisitoe (Java) dan kopral tia»- dorp. Sedang Ir. Kiewiet memberi sela
tiap

drankens

PIT SENG-MEDA
Weltevreden Telf.
132B.
rabaja
H 2572N.

lain lagi.

jang ke-

en

6 dan 20 cents sadja.
AMERICAN CHICLE COMPANY — NEW
Sole - Distributers N. O. I. :

soedah dikasi tahoe tentang per-

kara ini karena dikoeatiri karena itce
semoea ada perboeatan orang j. djail sadja.
Menoeroet pengoesoetan politie, "roepanja batoe-batoe itoe dilemparkan dari
satoe roemah, matjam mana tjaranja hoe-

Moedah-moedahan perkawinan itoe bisa djan batoe itoe dibikin, masih beloem kes
soednja jalah maoe menjelidiki apa orangdesa jang kematian soedah merapport hidoep langsoeng, tidak koerang soeatoe tahoean.
apa kata. (Nam Sing).
atau beloem (Projectiel). (S.P)
(Lihat dipagina 1V.)

Advocaatk

itoe.

akau

baik

menjamboet

minantoe

jang

boekan orang lain itoe.
2
Betoel sexali sebagai kata orang toea,
kalau kirarja ta' oentoeng, jang dalam
rakoengan itoe, keloear kembali dan jang
ditangan itoe akan lepas.
Demikian halnja dengan perkara terseboet,
sekoenjoeng-koenjoeng datang
satoe soerat dari pemoeda itoe, jang isinja buekan menjenangkan hati, tetapi
berisi soerat tjerai, mentjeraikan isterinja jang telah dikawininja dahoeloe.
Apa rasa hati kedoea belah pihak orang
tocanja, tentoe dapat diterka, tetapi apa
akan dikata, karena perkara ini sekirakira ta' dapat dikedjar lagi, dan terdengar
kabar bahwa pemoeda itoe telah dipengaroehi oleh gaja gadis Soenda jang
telah menambat hatinja dimana kabarnja
biar tjerai dari familie asal ia dapat kawin dengan gadis Soenda itoe.
Siapa tiada mengata ,tjinta itoe boeta””,
karena mata djadi boeta? kata M.

(Ti. S)

—0—
Kekajaan Toehan.
Tiga sekali beranak.
Selang
beloem berapa
lama
seorang perempoean bernama Soena, tinggal dikampoeng Nilai Tapan (S. W. K.)
telah melahirkan tiga orang anak, seorang
perempoean doea laki-laki.
Sedang anak jang pererapoean itoe kira-kira poekoel 3 malam dan anak jang
laki-laki kedoeanja lahir kira-kira poekoel
5 pagi. Kabarnja anak laki-laki itoe ketika keloear kedoeanja kembar mendjadi
satoe sehingga empat kaki sekali keloear.
Anak-anak itoe serta iboenja adalah selamat sadja. Banjak orang datang kesana
baik laki-laki atau perempoean, sehingga
tak poetoes-poetoesnja melihat kekajaan
Toehan itce.
Sekalian mereka jang datang itoe memberi sedekah sedikit seorang.
Chabarnja seorang dari anak jang lakilaki, doea hari kemoedian telah meninggal. Kita mendoakan moedah-moedahan
anak jang tinggal serta iboenja akan selamat. (R.)
|
SG
Siapa orangnja?
L. seorang toekang tjoekoer selang be-

di Tandjoeng

Karang.
Sekarang boleh dikata pasti tocan Mr.
Maramis Advocaat di Palembang jang
sangat lakoe dan banjak langganannja,
akan memboeka filiaal kantoor Advocaat
di Tandjoeng Karang (boleh djadi djoega
di Telok Betong), sedang Mr. Yauw Keng
Hong Advocaat dari Semarang akan datang di Palembang bekerdja bersama-sama Mr. Maramis.
Kedoea Advocaat ini memang sedari
masih student soedah berteman rapat,
hingga tidak heran kita kalau pertjampoeran kedoca toean-toean
bah karib persaudaraannja.

itoe bertam(Tj. S.)

—0—
Menggelapkan wang?
Chabar angin tersiar, bahwa salah seorang kepala Koeria di Groot Mandailing (Res. Tapanoeli) tatkala hoofd van
plaatselijk

bestuur

memeriksa

kasnja pada

boelan Juni ini,
d
lapk
wang. Darikoeria-kassedjoemlah —- f 1200.
dan dari wang belasting -- f 3000.—
Wang jang tekort ini ia sanggoep menggantinja, tetapi kerna toeangkoe terseboet
boekan ini kali sadja memperboeat jang
begitoe, ia chabarnja akan dapat gandjaran.

Benar

akankita

tidaknja

selidiki,

chabar

ini nanti

kata pemberi chabar.

Loear-N egeri.
Tambo dari harem Sultan
Turki.
Sebagai diketahoei bahwa pemerintah
Republiek soedah bergerak keras meng-

BE-

Matahari terbit membawa tjahaja
Sinar menemboes alam doenia
Machloek dan toemboehan hidoep semporna
Kebesaran Toehan jang mahakoeasa
Koetoleh kesebelah Ooskust

Terlihat olehkoe Sinar jang djeli

kata

$,Locomotief".

redacteurnja, haatau penangkapan pa
nja kelihatan banja pembesar-pembasar
tinggi dalam pemerintah -menj
serangan terseboet. Karena keberanian dari
»Yarin" itoe maka dalam tempo jang sangat lekas oplaag dari -soerat chabar teah djadi naik
45.000 exemplaar.

Dalam

hikajat

Turki baharoe, hanja

»Yarin" inilah jang soedah berani menjerang pemerintahan
Moestafa. Kemal
Menandakan ia soedah mengerti
Pasha, karena dia berdiri atas kebenaran
dan kedjoedjoeran, teroetama sekali memTjahaja menimboelkan semangat badan
belakan kemadjoean Turki, menoendjoekMendjalani beloekar dengan kemanisan
Senjoem tertawa dengan kegirangan
kan dengan teroes terang segala kesalaSoenggoehpoen loempoer sedalam badan
han-kesal
dari
i
ident itoe
dan
gkar
segala k
gian-keroeTjahaja tjemerlang laloe ke Barat
gian jang dideritakan oleh rajat.
S. S. ditempoeh dengan ma'arifat
Sekarang di Turki telah timboel us
Hati bersatoe semangat mengikat
Tidak mengandoeng maksoed jang djahat
pergerakan akan meminta soepaja
Kabidipendjarakan.
net Ismet Pasha itoe diberentikan dan
parah mengalir diseloeroeh toeboeh
Djadinja
di Turki tjoemasatoe partij
diangkat
poela
Kabinet
baharoe.
(S.
Sum).
Darah jang tjoetji iman berlaboeh
politiek jang berkoeasa ja'ni Partij Kemal
—0—
Diri dipandang
orang bertaroeh
Pasha sedang lain-lain partij dilarang, keSegenap masa hatinja roesoeh
pendekannja Partij Kemal Pasha pegang
LEZER S. DELI monopolie. Sebagai djoega di Italie Fascistische Partij berkoeasa besar, jaitoe leBertjahaja teroes kepantai Barat

Sultan Noer Banoe,
itoe ke lain negeri.

bih besar

memboeang

poeladari kekoeasaannja

peme-

Advertentie.

Safije rintah.
Sedari Moestafa Kemal memegang peOleh karena
berpisah dari isterinja,
OPNEMER - TEEKENAAR
merintah,
begitoelah ada dichabarkan
Sultan Moerad telgh kehilangan akal dan dalam
Pers India Inggeris, beloem pernah
harapan. Dia socdah mentjoba hilangkan
&
satoe
soerat
chabar
berani
menjerang
peperasaannja itoe dengan segala matjam merintah
sebagai mana jang dilakoekan
ARBEIDSKANTOOR
kepelesiran, kesenangan dan pesta, tapi
gperat chabar ,,Yarin,“ jaitoe satoe
Moskeestraat No. 25
ternjata sia-sia sadja. Lebih dari 500 pe- oleh
chabar ketjil, jang mempoenjai oplaag tak
rempoean ada tinggal dalam haremnja be- lebih dari 2000 exemplaar. Serangan2j.
MEDAN
Telefoon No. 1633
serta 200 anak-anak mereka, tetapi Sul- dimoeat
dalam ,,Yarin“ soedah menimMenerima dan mentjari :
tan Moeradpoen tidak merasa terhiboer boelkan kegemparan
besar di Stamboel
dengan hilang Safiije itoe.
Pekerdjaan Mengoekoer Tanah
karena artikel2 itoe telah
menjerang diBegitoelah
hikajat dari harem jang rinja
Ismet Pasha perdana menteri dari
dan memboeat Kaart, serta Gamakan dibongkar oleh pemerintah Turki, Kabinet j. mendjalankan pemerintah jang
bar-gambar Roemah,
demikianlah loepa segala perempoean-pesekarang. Itoe soerat chabar ketjil soedah
rempoean jang soedah memberi kesena- minta soepaja Ismet Pasha letakkan djabaSanggoep mentjarikan pekerngan pada beberapa Sultan dari Turki. tannja dan berdirikan soeatoe Kabinet badjaan bagi orang jang soeka
Sekarang hilanglah segala kebesaran ha:
haroe akan mendjalankan pemerintahan di
bekerdja,
rem itoe, dimana boekan sadja kekoeaTurki.
—
saan, pertjintaan dan pengaroeh jang maRajat Turki merasa sangat heran, atas
A
Menoenggoe dengan hormat,
habesar ada didjalankan, poen banjak kekeberaniannja itoe soerat chabar ketiil,
K '
diah
ked
n
peng
karena sebegitoe djaoeh ta'dapat larangan
telah dilakoekan (Sin. Sum).
io:
Toendjangan pada pers
000000000000 S@m BO 000000000000
Turki.
Pemerintah Turki soedah mengambil
poetoesan boeat kasikan subsidie (ocang
toendjangan) pada soerat-soerat kabar
merk HAP LIE
Terdiri
Turki, karena dianggap ini, ada perloe
dari
Pachtstraat No. 29 MEDAN. tubecn
karena soerat-soerat kabar Turki jang
tinggal tidak seberapa lagi akan lekas
Telefoon No. 998.
1927.
menggoeloeng tikar.
(belakang toko Bombay Besar)
Sebab pemerintah mengambil poetoesan itoe adalah karena soerat-soerat ka-

M. ARIF

bar

soedah

mendapat

keroegian

besar,

karena moendoernja mereka poenja oplaag, apa lagi soerat-soerat kabar moesti
menggoenakan letter Latijn, sebagaimana
jang ditetapkan oleh pemerintah Moeshapoeskan harem-harem di Turki, begitoe tafa Kemal Pasha.
Beriboe-riboe ton letters Turki asli
djoega
harem-harem
di Stamboel telah
didjadikan tempat publiek, tetapi sekarang moesti dinjatakan tidak bisa dipakai lapemerintah Turki akan meroeboehkan gi, karena digoenakan oentoek soeratgedoeng-gedoeng jang diboeat harem itoe soerat Latijin. Sementara kantoor-kantuor
demikian

Achirnja Izwestia bilang, paling sedikit ada 1 millioen perempoean jang dengan tidak begitoe
» cempamanja
jang perk
lan - p
poelan militair, memadjoekan organisatie
Militair dari Sovjet Unie. (Sin. Tm),
—0—
Ta' menjoekakan Kabinet Ismet Pasha.
Di Turki ada Moestafa Kamal Pasha
mendjalarikan pemerintahan tangan besi
sebagat djoega Mussolini di Italie hingga
hampir semoea soerat-soerat chabar dikoeasai olehnja. Di Turki sedari berdiri
Republiek ta' seboeah soerat chabar berani
g P
han
M
fa, kalau
masih sadja soerat chabar ber
g
dengan pemerintah, pastilah lekas ditoetoep dan redacteurnja ditangkap dan

redactie

didjadikan

roemah

sekolah,

se-

Toko TIMBANGAN

00000000404000

sipemoeda

HOETAN

Selaloe ada persediaan tjoekoep roepa-roepa:
10, 15 dan 25 Kilo.
Timbangan Kajoe memake piring tei mbaga:
Timbangan Kajoe zonder piring: 75, 100, 125, 150, 175 dan 200 Kilo.
Timbangan Besi vernikkelt pake
piring tembaga, dengan batoe
timbangan berkisar:
10, 15 dan 25 Kilo.
Timbangan Medja pake piring
tembaga, batoe-batoenja com5, 10, 15 dan 25 Kilo.
pleet berikoet:
Timbangan Medja merk HAP
LIE pake batoe berkisar-kisar,
25, 50 dan 100 Kilo.

O SMMEMI

tangan

Sigadis menanti dengar. sabar dan
orang toeanja bersiap-siap setjara jang

MENDJALANI
LOEKAR!

000000000000

rena waktoe sampai di P.O. Tanding
auto itoe kehabisan minjak dan si gadis
dapat ditangkap oleh familienja jang kejang ada disitoe, dan boedjang
jang melarikan tadi soedah lagi dahoeloe
Pengaroeh Atjeuk Soenda.
Gari tempat itoe, dan si gadis teroes dipoelang di M. Tjoeroep.
Isteri jang beloem bawa familienja
Roepanja si
M. mendongkol dan peditjampoeri ditjenasaran
sama
si
D.
teroes menantang
raikan.
la seorang moerid sekolah menengah dan maki?, tetapi si D. orang jang sabar,
djadi tidak terdjadi apa?.
tinggal di Padang.
Pada malam terseboet si D. keloear
Eutah telah loeloes dalami oedjian entah beloem. Oleh orang toeanja dipa- dari roemahnja, maksoed akan menonton
gadis?
menari, tiba-tiba ditengah djalan
doe hitoengan akan mengawinkan pemoeda itoe denyan seorang gadis, jang ada bertemoe dengan si M. tadi, dan si M.
waktoe
melihat si D. teroes maki-maki
dalam familie djoega, sedang gadis itoe
boekan poenja sembarang gadis tetapi dan menempeleng, boleh djadi djoega
waktoe
itoe
pikiran si D. ada silap teroes
telah mendapat peladjaran dan telah
menikam si M., peroetnja loeka, teroes
mendapat satoe idjazah.
merepot
sama
Pasirah, tetapi loekanja |
Perhitoengan didapat dan aikah telah
D. soedah mengakoe, dan |
dilangsoengkan hingga sekarang mereka tidak seberapa.
g lagi didalam
tahanan
telah mendjadi laki isteri, tetapi beloem menoenggoe rapat. (Air Lang). (P. Sel.)
bertemoe, karena satoe dilaoet dan satoe
—0—
didaratan menoenggoe pabila hari keda-

8 BU

Sumatra

itoe, adalah soeatoe dangkan redacteuren, zetters, correctoren,
lain-lainnja moesti memperhatikan
keradjaan Sultan. dan
dari pada besi semoea:
Harem ini telah didjagai oleh pendja- pada alphabet baroe jang didjalankan
Timbangan Medja Ideaal dari
ga Eunachen jang berbadan besar oen- oleh pemerintah.
pada besi djoega pake batoe
2 Kilo.
toek
lamanja
tiga abad, sementara ta'
Begitoe djoega publiek jang membatja
berkisar-kisar, medjanja ketjilan:
seorang jang berani meliwati tempat pen- soerat-soerat kabar, beladjar systeem badjagaan itoe, dimana ada djalan akan roe itoe boekannja dengan lekas. SoeTimbangan Besar merk Amerika Fairbank: 200, 250, 300 Kilo.
masoek dikamar-kamar dari perempoean- rat-soerat kabar diterbitkan dengan meTimbangan boeat Maas berikoet batoe-batoenja: 250, 500, 1000 gram.
perempoean jang bagoes. Tiga abad la- makai ,badjoe dan tjelana baroe” akan
Gantang Beras berikoet kikis kajoe dari:
Y,,
1, 2, 5 Liter.
rapa
hari
soedah mentjoekoer anaknja manja dari harem itoe didjalankan peme- tetapi
pembatja-pembatjanja tidak bisa
Djoega bisa dibeli satoe-satoe bidji.
lui
W. di Officierskamp
Pa- rintahan, persakoetoean, dan pertjintaan, mengarti betoel bahasa jang digoenakan
dimana koeasanja Sultan dan kepala dari itoe.
Tjanting Minjak dari: '",, 1, 2 Deciliter.
da: ng.
Seboedah
melakoekan pekerdjaan, sebab Islam memerintah.
Dalam boelan pertama boeat menggoeOekoeran Kaen-kaen, Meteran, matjem-matjem dan ada djoega jang
ia hendak berangkat berhoeboeng dengan
Sesoedah Sultan Moehamad II masoek nakan behasa Latijn, oplaag dari sesoeatoe
bisa dilipat ampat.
Aya Sofia pada 29 Mei 1453, soerat kabar, telah djadi merosot hingga
soeatoe oeroesan penting ka Emmahaven, dalam
Boewat orang jang akan mendjoewal kombali dengan membeli
spedanja laloe ditinggalkan dipekarangan dengan bertebaran 50.000 mait-mait Kris- 400, begitoe djoega lain-lain soerat kabar
banjak-banjak bisa dapat oentoeng baik dari
roemahnja itoe luitenant sambil terlebih ten, maka Stamboel didjadikannjalah iboe mendapatkan keroegian jang besar, sedangpotongan harga moerahan.
19
dahoeloe minta idzinnja anak dari luitenant kota dari keradjaan Turki. Dia telah perin- kan banjak poela jang
soedah moesti
tahkan mendirikan soeatoe astana diboekit goeloeng tikar dan tidak diterbitkan j. lain. 000000000000
8 Mm 8 00000000100
itoe.
Karena hari soedah sore dan L, beloem jang ketiga, dimana dia maksoedkanakan
Berhoeboeng dengan kesoekaran itoe,
djoega moentjoel maka oleh luitenant W. kasi tinggal iboe, isteri-isteri dan anak- soerat-soerat kabar di Turki anggap bangsa
00000000000
speda itoe soedah diberikan pada seorang anaknja. Begitoe djoega disana dia meme- Turki akan berladjar satoe bahasa baroe, 062040000000 anu
jang berpakaian .seroepa" politie, boeat rintahkan mendirikan haremnja.
tentoelah moesti memakan tempo jang
membawak ke Commissariaat, sambil meKetika Sultan Soeleiman berkoeasa dalam sangat lama, maka itoe, mereka soedah
nerangkan speda itoe ia tidak tahoe siapa negerinja, dia telah perintahkan soepaja minta soepaja pemerintah mengasihkan
jang poenja dan tinggalkan dalam peka: haremnja itoe dipindahkan keastananja, toendjangan oeang.
Begitoelah dalam
Tocan bisa peroleh dengan lekas, tjoema dengan mengirimkan:
rangannja.
sebab Roxelanc, seorang perempoean Rus tempo tiga tahoen, orang anggap bangsa
Postwissel f11.35.- oen toek pembeli: 1 LOT
Ketika L. balik dari Emmahaven tentoe jang sangat tjantik diantara isteri-isteri Turki soedah bisa goenakan bahasa baroe
sadja ia tidak bisa mendapat lagi speda- dari Sultan, boekan sadja berparas elok itoe. (S. Sum.)
—0—
»Loterij Be sar”. baroe
nja, dan begitoelah menoeroet keterangan- djoega ada terkenal sebagai seorang penja luit. W. ia laloe datang ke Commis- rempoean jang pandai. Oleh karena ke20.000 perempoean bekerdja dalam
»Bataviaasch
- Kinderzie kenhuis” Weltevreden C.s.
sariaat boeat mengambil poelarg miliknja, pandaiannja maka harem itoetelah dipintentara di Rusland.
-tetapi-alangkah terkedjoetnja disini ia men- dahkan keastana, dengan demikian soepaja
Dalam soerat kabar Izwestia orang
Besarnja f2.000.000.— dan disediakan oentoek Candidaat 1074 Toeandapat djawaban ,,tidak ada agent politie kekoeasaannja Sultan dapatlah dipindahkan menampak angka-angka dari perempoeantoean jang gentleman sedjoemlah f1.000.000.— jang dibagi dengan:
poela ketengan Ratoe itoe. Sedari itoe perempoean di Sovjet, Rusland, jang bejang bawak speda termaksoed".
f 150.000.—
f 100.000.— f 75.000.— f1 50.000.— f 25.000,—
Politie laloe melakoekan pemeriksaan waktoelah segala oeroesan politiek telah ladjar ini itoe dalam kalangan tentara dan
f10.000,— f5.000.— f 1.000. .— enz. enz. sampai f 25.—
lebih djaoeh, dan sebegitoe djaoeh orang bertempat dalam harem, sementara perdana jang soedah tamat dalam itoe peladjaran.
manteri
moestilah
menaloek
dibawah
ketidak beroentoeng tjari orangnja, pada siPengharapan besar bagi toean, djika toean memesan lot pada kita, sebab
Maskipoen angka-angka itoe soedah tingapa luitenant W. memberikan speda itoe koeasaan Ratoe itoe, hingga itoe orang gi soerat kabar Sovjet itoe masih teroes
loterij jang laloe kita djoeal 997 diantaranja 50 loten jang dapat prijs dari
sebab menoeroet keterangan W. itoe orang jang sangat berkoeasa dalam keradjaan mendesak boeat militairiseer, lebih djaoeh
f500.— f100.— 150.— dan f25.—
f10.000.—
f5.000.—
f1.000.—
kehil
lah kek
j
berpakaian ,seroepa" politie, tetapi tidak Turki moesti
g
9g p
Pp
Itoe obrolan
Ini
kali besar sekali harapan jang djoega prijs | lebih besar, bisa diperoleh
Dimikianlah
dalam
harem
itoe
ada
ada kelewang dan toengkat sebagaimana
tentang perdamaian dari wakil-wakil Rus
kita,
boekti
liat
jang
soedah-soedah
paling
banjak pembeli dari kita
beroleh prijs, dan
tinggal iboe dari Sultan, jang mempoenjai dalam conferentie di Geneve djadi tingpolitie ada.
menjebabkan perhatian
publiek lebih besar pada kita, dari antero
NESIA. sampai di
bagoes. DaPolitie sekarang sedang melakoekan kamar-kamar jang loeas
MELAKA dan INDO CHINA kita beroleh pesanan. Rahasia dari jang beroleh
prijs dipegang
gal
obrolan
moeloet.
Sebagai
alasan
orangtegoeh, soepaja djangan menjoesahkannja, dari ganggoean....,.tetamoe oeang en wakil pers.
pengoesoetan boeat menerangkan ini per- lam beberapa poeloeh tahoen, iboe Sultan orang Rus membilang, bahwa negerinja
Kalau
ingin
menoeroet
djedjaknja
toean-toean
jang
telah
beroentoeng
itoe.
maarr..........
itoepoen
ada
memegang
rol
sangat
penkara. (Sin Sum).
teroes
terantjam
bahasa
dari
fihaknja
nesilakan
dengan
selekas-lekasnja
mengatoerkap
pesenan,
soepaja
djangan
kehabisan.
Bereboet
—9
ting dalam keradjaan Osman. Tiap tiap
orang membelinja, sebab makloemlah tahoen 1930 ini sangat soesah, tidak ada harapam lain
kamar itoe ada mempoenjai nama sendiri, geri-negeri Bourgeois disekitarnja.
boeat djadi kaja, selain membeli lot dari kita.
Mereboetkan perempoean hingga
Prihal
angka-angka
disini
bisa
diterangsebagai kamar tidoer dari Sultan Abdoel
peroet botjor.
Pesanlah pada adres jang specialist boecat LOTENDEBITANT.
Hamid I, Bibliotheek dari Achmad I, ka- kan, bahwa djoemlah leden dari club-club
Makan dari Achmad III dan seba- perempocan dimana diberi adjaran perTanggal 23-24/5/30. di Kp. Tjoeroep mar
kira? djam 8 malam D. jang mendjalan- gainja.
lebih dari 200.000.
Dari djoemlah i
.
.
Sebagai Sultan Soeleiman, demikian ada
kan auto B.D. 1331 telah menikam M.
60.000 mibagadjarkan asem
Dena.
Jang telah madjoe kehadapan, ertinja telah pindah dari Moskeestraat
42
(gan,
mempoenjai isteri
jang mendjadi pencelis dapat kabar ia- poela Sultan Moerad
ngan.
Lebih
dari
55.000
perempoean
djadi
(NI
tikoes),
ke
straat
jang
ramai,
jaitoe
OUDEMARKSTRAAT
No. 20 MEDAN
lah, 2 hari jang laloe si D. membawa bangsa Eropah, bernama Safije, seorang
lan - perkoempoel
penoempang orang jang (melarikan seo- perempoean Venetie jang sangat tjantik. anggota perk
Adapoen

zaman

harem

semasa

4000000000

00000200000

tanda

8 Kekajaan, Kesenangan, Keberoentoengan! enz.

kara peperangan, diboentoet tahoen 1929

rang gadis toenangan
doesoen terseboet.

dari saudara si M.

Sultan Moerad mentjintai isterinja begitoe

dalam, hingga memboeat banjak goendik.
,
Penoempang jang melarikan itoe, ka- goendik, Sultan merasa tjemboeroeh, sambarnja boedjang dari'doesoen Ma. Lingau pai digoenakan banjak akal akan memisah(Palembang) tetapi bagai si boedjang ka- kan merekaitoe. Achirnja dapatlah iboe

scherpschutters,

sementara

11.000 masoek

peperangan
bocat
afdeeling
dalam
chemisch. Lebih djaoeh ada kira
- kira
5000 soldadoe-soldadoe cavalerie perempoean jang terpeladjar
baik.
.

Firma HARNAM SINGH & SONS

N. B.

Pembeli

dari

kita jang

beroleh prijs silakan

kirim lotnja pada

23

kita,

jaran prijsnja sampai beres, dengan
soepaja kita oeroeskan
gratis kita tidak ambil commissie apa-apa. Banjak Sel#mat!

002444400040 ama

004100000009

Advertentie

0. c..&« ana 0004
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RESTAURANT
No. 40

MOHAMMADAN HOTEL
MEDAN.
Moskeegtraat

z

Awas! Batja Teroes. '

Toko Katja Mata
jang

F IRMA HADJI MOHAMAD TAIB & SONS
dondan

4

ml

leisweg Soekaradja.

Telf.

1119.

ta

0.

Ted

dengan ka.janja sehingga peng-

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.
42

Menoeggoe dengan

hormat.

———

dengan
ongkost.

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

KIE HOEI SENG & Co.
Toko

KARBAU
Baroe)

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

jang

Tel2gram adres:
ISHAK ISMAIL
2

lain:

paling baroe.
:

Adres soerat-soerat dan pesanan:
Medan.
H. ISHAK ISMAIL.
Oudemarkstraat 2 Medan.

batikhandel

en
(|
nan

adres

Batjalah
4 sa

5
No.

Mandailing

Inilah

Sinar-Deli.

Apa

ini?

K.

62

3 Prins Hendrikstr.

NAITO.
Tel. No. 1177. Medan

na

B. BAROEMOEN van WELTEVREDEN. se
REPARATIE ATELIER:
Mesin
4

Law NAN

KITA

PE PU

ANN

Toelis,

Graphotipe,

Gramophon”
en Edison Dick.
kracht of Zonder) enz.
Rool (getah) Mesin Toelis
dibikin

kembali

baroe.

Addressograph,

(met electrische

jang

toea

Didalam

bisa«
leeling

Oostkust van Sumatra bisa terima Abonnement
“bocai membersihkan dan memperbaiki Mesin

“li

(Toelis.

N. B.

hands,

Djoeal
sekarang

dan

beli Mesin

sedia djoeal

Mesin

Toelis

2de

Toeiis

2de

hands merken, REMINGTON, ROYAL OLIVER, LINDETEVES,CORONA, EDIAL dan
Machine Giling padi. Kita kasihGrantie satoe
tahoen, Lijst Mentijp 10 djaribeladjar sendiri
karangan O.K. M.D. Gamboes harga F1.90.—

'Tocan-toean

datanglah

persaksika

sendiri

Mesin Toelisnja harga boleh berdame.
Adres:
B. BAROEMOEN, Oudemarkstr. No. 59 Medan
1

Pa Nan 2de MANDS SCKRUP MACHMET
ANTURUN IT

Pesenan banjak dan sedikit, kami terima dengan senang hati.

KN)

00000

000

Goentingan atau potongan

»C

0

pakaian jang paling bagoes dan netjis, tjoema didapat

E

I

RNF

Kleedermakerijj

en

D”

Kleermakerij.

Jaitoe: satoe toko pakean

jang paling

toea

seloeroeh

TIMOER.

—

SUMATRA

L

pada:

dan

dan

terkenal

ATJEH

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

.

Toe-

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:

34 en Padjakgantoeng
MEDAN
DELI

kasaran.
haloesan

riboean
menjediakan

No. 15
Medan.

ada

Cheong
Menoenggoe
dengan hormat.

Ga

2 Medan

Pajoeng soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak
matjam

jang

—
U4

dan

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

Dan bisa beli banjak
atau sedikit pada kedei

Tepekongstraat
telefoon 1248

Oudemarkstraat

Harga moerah, barang bagoes.
Mode
Menoenggoe dengan hormat,

GohKims Co.
Julianastraat 99 '' MEDAN
—
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

ISMAIL,

No.

TEMBAGA

TOKO HADJI

Batikhandel merk H. ABDULHAMID

TOEKANG

pada:

Ada sedia mendjoeal Petji tempahan, teroetama potongan Thamrin dan Soekarno, jang orang soekai zaman sekarang,
Djoega lain-lain potongan, badjoe anak-anak, topi anakanak. kemedja soetera.
Dasi dan sapoetangan, serban oentoek Madji, saroeng
Samarinda, saroeng Batoe Bahra, saroeng Djokdja.

ADJAIB.

Kesawan

! .-.....»&.
4 ca
4

Mata

kang Gigi.

000004 0000 smuman S3

PERKAKAS

Adres

(Pasar

EUROPA

da”

Dari mode

dan

26

mengadap
Padjak djoealan
kentang Medan.

ag

batik

No.

Katja

Luitenantsweg 24. Tel. No. 1297
M Ez DAN

& GeaGB

000000000000000000

Makan

kain

Foetjanstraat

— memoengoet

»

matjam

' Roemah

tiada

Menoenggoe kedatangan toeantocan dengan hormat,

XX ——hd

MINANG

0
?
»

lihatan terang seperti sedia
kala.
Siapa-siapa toean-tocan jang
penglihatannja koerang terang,
kita soeka
tolong pereksa

000000000000000000

Yo

termasjhoer.

kita baroe terima perkakas
boeat pereksa mata jang model
baroe,
“kalau dipakai boeat
pereksa mata jang koerang
terang bisa kita djamin tjotjok

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

»———

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
KESAWAN .88 MEDAN

00000

TELEFOON

266

dengan
pengrkataan terseboet
Itoe assistent danny bejah tahoe
pan, agar soep:
oean soedi
OP me-: toepanja jang saja ini akan dihadapkan.
(noendjoekkan dan "menanamkan itoc pe- la teroes bilang, bahasa ia soedah memrasaan pada Toean-Toean leden jang poenjaiskejakinan, saja ini, ta boleh tidak,
doedoek sekarang disini sebagai hakim, mesti dihoekoem paling sedikitnja doea
soepaja kami bangsa Timoer jang di- tahoen.
boet
bi isa toeksoedkan
oleh
roet mempoenjai itoe'ontwikkeld rechts- d Apakah sebabnja, maka itoe assistent
emang bilang, demikian
saja tidak
gevoeld,
,
oesah bentangkan lebih djaoeh disini, teToean Voorzitter jang terhormat!
tapi tentoenja tidak akan berbeda dengan
Perkataan diatas gaga
saja seroekan pengertian dan maksoed Prof terseboet
dalam ini pleidooi, ialah meingat perka- diatas dinegeri ini ataupoen bangsa kami
taan dari seorang assistent demang pada itoe, beloemlah
tjoekoep mempoenjai
saja kemaren di Prapat waktoe saja hen- rechtsgevoel, perasaan adil jang haloes
dak datang ketempat . ini memenoehi dan moelia itoe.
panggilan Groote Rapat.

Toean-Toean Hakim-jang terhormat!
Kalau bisa hendaklah poela saja memkan
an
Opstel jani
rkepala ,, Vergeten Jubile's
(pag. 25):"
Wij Nederlanders toonen
dikwijls en hoog
Ikkeld
rechtsgevoel
Zouden er geen termen gevonden kunnen
worden om een deel van dat rechtsgeyoel
ter beschikking te stellen van de vijf en
veertig millioenen Nederlandsche onderdanen in het Verre Oosten ?"

mg 2 ada n0ganaja anak Belan- peringatkan disini apa jang
jan
berkenderaan sepeda oleh Prof. Na
nga TA

telah memoekoel seorang Boemipoetera
nama Amat, djongos dari sekolah H.I.S.
di Tjihapit (Priangen) dengan racketnja, karena ketika ia liwat tidak dikasih
4
sebagaimana mestinja.
Amat jang mendapat loeka begitoe roepa dengan auto roemah sakit dibawa keospitaal Rantjabadak. Kabarnja keadaan
Ootaknja, ada mengoewatirkan. (K. P.)

Toean Voorzitter, Toean sebagai seurang Nederlander jang mempoenjai ontwikkeld rechtsgevoel, sebagai kata Prof.
Snouck Bugronje itoe, saja hadapkan

pu
,,Persatoean”.
Ik

(Samboengan kemarin doeloe.)
(Penoetoep.)
Tambahan disini saja madjoekan poela soeatoe keterangan apakah sebenarnja
jang dinamakan kedjahatan terhadap paPa sesoeatoe kekoeasaan atau madjelis
oemoem

Toko

THE ROELAM «COMPANY
Willisstraat No. 23

itoe.

Menoeroet boekoenja Mr. Cassutto deel
Il biz. 158 waktoe memperbintjangkan
pasal artikel 207 dari W. v. S. ,De
misdrijven tegen het openbaar gezax
dragen het gemeenschappelijk kenmerkt,
dat daarin gelegen is een openlijke ongehoorzaamheid aan of tegenwerking van
de Overheid“ artinjaj. dinamakan kedjahatan terhadap pada kekoeasaan oemoem
dan madjelis oemoem mestinja haroes mengandoeng pengertian oemoem dalam mana ada dinjatakan soeatoe peri lakoe jang
berterang-terang oentoek djangan toendoek pada atau oentoeck melawani jang
berkoeasa.
Saja madjoekan ini pengertian, ialah
soepaja Toean-Toean Hakim selidiki hal
saja menoelis itoe artikel, maksoed hendak

maoe

merintangi

atau

soepaja

Ta

lihat

Tea

.

sadja

kita

.
oom.

menjenangkan

-

:

diboenjikan

pesanan

dengan

hormat

dari

kita

“ Alleenige Agent Sumatra Java "“
Agent

boeat
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4b
4b
Dari pergaoelan,
4b
Dahoeloe: kalau sifoelan poelang dari melantjong,
4p
tnta di
hd
h isterinja
hampiri
4b
dia, dan memandang dengan tadjam pada tingkah
4p
lakoenja. Bila ia bertjakap isterinja mendekatkan hi4b
doengnja kemoeloet soeaminja itoe, sambil mentjioem
4b
baoe apa jang keloear dari moeloet soeaminja itoe.
Kalau moeloet sang soeami ada berbaoe alcohol,
4b
alamatlah roesoeh roemah tangga, alamatlah sang isteri
4
4
mendjerit-djerit
menjoempah-njoempah, dan mengatakan
4
soeaminja itoe moertad.
4,
Sekarang: kalau sifoelan poelang dari berdjalan-djalan,
h
4
diroemah d
lah sang isteri
piri dia, dan memandang dengan tadjam adakah tidak
4b
soeaminja itoe membawa oentoek minoeman seisi roe4b
mah sebotol anggoer. Anggoer boekan sebarang
4b
anggoer, akan tetapi apa jang dimaoeinja ialah
4p
20.00
,
4b
Anggoer-Soebija
tjap 'akar
4b
karena tjoema itoelah anggoer jang bersih, ertinja tiada
4b
bertjampoer alcohol. Karena ,Anggoer Soebija” amat
4b
banjak chasiatnja bagi seroemah tangga, baik laki-laki
baik bagi perampoean. Karena anggoer ini kemoesta4?
djabannja
soedah disaksikan oleh beberapa orang
4b
toea-toea jang soedah oezoer badannja.
4p
4b
Harga per botol f 1.4b
4 00000 00000000000000000000000
SANGGOEP
sesak,

aa

batoek

Syphilis

Telefoon

kering,

asthma,

koerang darah, demam

lama, koerang koeat kepala, sakit djantin).
Obat Mata (Oentoek segala matjam penjakit mata,
dengan obat disapoe dari loear).
Minjak ramboet (centoek memandjangkan ramboet dan menghitamkannja serta mendinginkan kepala.

S. O.K.
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MENJEMBOEHKAN :

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

(penjakit perempoean, keloear nanah darah

kctor dan perasaan tidak enak).
Obat Medjen (tjoekoep dimakan doea boengkoes
sadja).

B.F. Steinhardt Medan.

Mia

bisa selamat dari adanja soeap-menjoeap?
Lain perkara, sekalipoen saja soedah
didakwa dan dihadapkan sekarang disini
sebagai pesakitan, kalau Toean - Toean
Hakim membebaskan saja dalam perkara

hati sewaktoe

diroemah tangga masing-masing.
Tjobalah toean-toean ambil pertjobaan
kita
poenja piring njanji dari merk
Ai
ODEON tentoe tidak akan
Djoega kita ada sedia segala model
achine dari Merk ODEON jang paling
eat dipakai.
P

2

Menoenggoe

Awas!

PI at (piring) jang model baroe pakai
Electic merk ODEON jang amat santar
soearanja dan dinjanjikan oleh toekangtoekang njanji jang tersohor ditanah JAVA.
Seperti lagoe krontjong, lagoe mengadji,
lagoe jang speciaal boeat Indonesia jang

-

-

na jang berkoeasa, tetapi sebaliknja toeroet berdaja
oepaja,
soepaja negeri ini

poela,

tentoe

Awas |

saja:

sebaliknja

dan

Mana

orang menoeroet kehendak dan

tidak senyadja.
menghina.
sesoeatoe
koeasa atau madjelis oemoem di Nederland
ataupoen
di Hindia
Nederland.
Toean - Toean Hakim jang terhormat !
Saja soedah didakwa dan dihadapkan
lantaran ditoedoeh menghina sesoeatoe
koeasa.
Sebenarnja mendakwa dan menghadapkan itoepoen soedah mengganggoe kepertjajaan oemoem terhadap pada jang berkoeasa, tetapi bagaimana poelalah nanti
perhatian publiek dalam ini hal, kalau saja
dihoekoem lantaran menoelis itoe artikel
jang sama sekali tiada mengandoeng soeatoe maksoed hendak menghina siapa
sadja poen, apa lagi jang bererti menghi-

ini,

stand

dja-

toendoek pada peratoeran jang soedah
ditentoekan oleh Overheid itoe.
Saja pikir tjoekoeplah kalau ini sadja
ditimbang-timbang oleh Toean? Hakim
jang terhormat oentoek menjatakan kebersihan saja dalam perkara ini.
Toean-Toean Hakim jang terhormat!
Memperhatikan apa jang soedah saja
madjoekan diatas ini, njatalah sekarang,
bahasa

itoe

dapat dengar disana boenjinja gramophoon
jang merdoe”.
99
»Saja bersedia doeloe kakanda”

ngan menoeroetkan maoenja jang berkoeasa, ataupoen sebaliknja, soepaja lebih soeka

Tel. 1352

..Kekanda: Di Kaban Djahe ada Passar
Malam dan loemba koeda, begitoelah
ada tersiar disoerat chabar ini: Pergikah kita kesana boeat melihat keramaian
itoe ?"
.Soedah tentoe adinda, sebab THE
ROELAM COMPANY ada membikin stand disana dan saja kepingin

Pa

Tabe dan hormat dari saja
(w.g.) S.M. Simandjoentak,

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

en Drukkerij

5

Pleidooi toean Simandj

A13 TS

Persdelict

Toean-toean hakim jang terhormat!
Disini saja toetoeplah pleidooi ini deaa
pengharapan, jang tocan-tocan Hakim nanti mendjatohkan kepoetoesan jang
seadil-adilnja, jaitoe membebaskan saja
dari dakwaan dan hoekoeman, dengan
mengambil perkataan Von Ihering selakoe Symbool dari in pleidooi: ,De straf
in de hand van den staat is een tweesnijdend zwaard, dat bij verkeerd gebruik zijn spits richt tegen denstaat zelf".
Demikianlah permoehoenan saja.

Djika
toean

1135 Medan.

e151515161611516)

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

toean mentjari tabib jang dapat memberi pertolongan bagi toean.

kita ada mempoenjai soerat soerat poedjian,

rayat atau publiek

kelak lebih menaro' kepertjajaan jang menjenangkan atas keadilan dan pendirian
Groote Rapat, jang mendjadi Inheemsche
Rechtbank itoe ada soeatoe badan pengadilan jang tiada maoe dapat dipengaroehi
oleh siapa sekalipoen dalam timbangannja.
Toean-Toean Hakim jang terhormat!
Orang Belanda pertjaja dan bilang:
»De rechter wijst wel vonnissen, maar
bewijst geen diensten“ apakah kami rayat
dinegeri ini bisa pakai itoe perkataan dan
kepertjajaan atas pimpinan Toean VoorZitter seorang Belanda terhadap pada
kehakiman Inheemsche Rechtbanken itoe
dengan soeatoe perkataan dalam bahasa
negeri ini: ,Radja penimbang na manontochon timbanganna do,ndada na laho
menolong iese manang pasaoet hon tahi
ni halak".

soerat-soerat
disemboehkan

INDISCHE - HOTEL

dari

penjakitnja

jang

berbahaja,

jang

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

Inilah Hotel jang sederhana bagi kaoem
pelantjoengan jang m elaloei Sibolga.
Kamar bersih
tempat mandi menjenangkan
makanan panas
masakan modern
Bajaran sedang.
Mohd.

mempoenjai

boekti, beberapa banjak orang jang telah
berada diantara hajat dan mati.

Pasar Baroestraat—Sibolga

Beheerder:

O00000000000000000000000000000000

Seorang anak Belanda ditjari.
Politie di Bandoeng sekarang lagi men-

Manoes

18

Simatoepang.

—ijp

Kalau tidak baik ocang dikembalikan.
S. R.B. RAM — Thabib British
India Wilhelminastraat 115 Medan
Telefoon No. 1326.
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"ri
Pada

socatoe

Gedang,

simpang

jang bernama

Kota nan

Kira-kira

poekoel

setengah enam sendja kelihatan

telah

agak toea, tjelananja tjelana kehitaman jang

Tiada berapa lama kemoedian, kelihatanlah segala besar-besar raginja.

MATI
(Soeatoe

KARENA
tjerita jang

pergaoelan

LAKI-LAKI.
terdjadi

anak

negeri

didalam

telah
kapas

Sumatra Barat).
2

oleh:

Sekarang

baiklah

ninik mamak itoe menaiki seboeah roemah besar
jang beratap roembia dan bertangga batoe.
Djika kita perhatikan, keadaan didalam roemah
itoe adalah sederhana.

Didalam

di

roemah itoe, diamlah seorang iboe jang

toea,
dan ramboetaja telah poetih
koerang dari 90 tahoen.

merasai

kita tinggalkan ia dalam hal

kepada

kita, bahwa

la

mempoenjai

seorang

Kira-kira
kita

mak Sitti Anizar itoe.

poekoel
empat petang kelihatan oleh
lin jaitoe mamak Sitti jantan, beserta

pandjang

lamanja

hidanganpoen

djikanlah, sekalian ninik mamak itoe santaplah.

Setelah selesai makan minoem. dan bermoefakat

Akan

maksoed

mereka itoe tentoe tocan-toean

pembatja telah ma'ipem.

Marah

anak laki-laki jaitoe

Saidi, jang menanti kedatangan ninik mamereka

itoe doedoek, hidanganpoen

tersadjilah, semoea minoem makanlah
Selesai soedah dari makan minoem itoe, maka
sembah

kalan menoeroet setjara "adatnja.

Beberapa

ninik mamak Sitti
pintak

boleh

kehendak

tak

takoct

Djika
kepada
bentoek

itoe,

ditilik kepada wadjah moekanja, njatalah
kita
bahwa
dialah Marah Saidi, karena
moekanja
hampir-hampir
menjeroepai

bentoek moeka iboenja jang telah kita tjeritakan
diatas: akan tetapi koelit mocka Marah Saidi itoe
boerik

(bopeng)

Tjapocknja

olehmoe,—djawab

tersebab

oleh

penjakit tjatjar.

panja, apalagi ditambahi oleh ramboetnja jang telah
pandjang

hampir-hampir

menoetoepi

kedoea

teli-

nganja. Ia berdjalan menoedjoe roemah iboenja.

sipang-

hendak

mengetahoei

djoega, boekan?

Marah Saidi itoe datang dari Sarilamak, jaitoe
kembali dari keboen gambirnja, karenadisitoe ia
membocat beberapa bidang keboen. Itoelah kerdjanja
sehari-hari

Pada

hari

itoe ia bermoeram doerdja, karena se-

moeca
koelinjatak maoe kerdja sebab gadji mereka
itoe tiada dibajar toenai oleh Marah Saidi.

Setelah ia sampai dihalaman iboenja, teroeslah ia

noeng,

berlakoe,

mereka itoepoen

masing-masing.

kita tjeritakan keadaan

Sitti Anizar, marilah kita lihat dan perhatian Marah
Saidi jang akan djadi soeami Sitti Anizar itoe. «
“

topinja dihempaskannja

berkatalahia kepada iboenjat,
“Soedahkah kau masak

.Soedah,”

peroetkoe

kelantai, kemoedian

nasi oentoekkoe?

djawab iboenja dengan segera, sebab

takoet kepada anaknja

itoe.

»Ambil, lekas!" kata Marah Saidi itoe.

— kata
telah

katanja lagi

Iboenja berdirilah

akan

jang dahoeloe

dengan

iboenja,—.,karena

anaknjaitoe.
— Ambilkan
berboenji-boenji hendak
soesah pajahnja, karena

kena terdjang poela sebagai Minggoe

.Allahoeoeoe, matilah badan," —seroe orang toca
wab

seraja berdjalan

kedapoer.

..Mampoeilah, —dja-

Marah Saidi itoe.—.,hidoepkoe akan senang

Selesai soedah dari pada makan
doedoeklah bermenoeng,tiba-tiba
»Marah!, tadi
orang datang
dat
|m
"Apa?" djawab anaknja, jang
hendak

lekas

minoem, kedoeanja
berkatalah iboenja.
kemari meminangroepanja beringin

tahoe.

“Tadi ada orang datang kemari, hendak meminangmoe!" djawab iboenja.
"Siapa itoe!,terangkanlah!" djawab anakaja. ,,Entalah,-djawab iboenja,
kenal jaitoe
si
peloepa benar akoe ini,

i bapaknja ada koewa inna
iboenja seraja diten:

djoega karena hartakoe banjak, wangkoe tak dapat
dihitoeng
lagi: lihatlah ini,—katanja seraja menge-

tangnja moeka anaknja itoe. ,,Oooo, —kata Marah
Saidi,—.tentoelah anak jang laloe-laloe pergi kese-

kepada

toeng-oentoeng. ..Bila mamaknja datang kemari?”

amat dalam menambahi djelek roe- loearkan

sembah menjembah antara naik dan doedoek dikepala roemah dengan bermedengan orang jang menanti,

bermohonlah Den eketempeteia

Sekarang

kepada

lekas!,

: makan!"

Pada bahoenja terletak sehelai kain pelekat boegis,
dan ditangannja seboeah tongkat semamboe.

Dari manakah Marah Saidi itoe? Pembatja tentoe

kelihatan
poela oleh-kita
jang telah toea, jaitoe famili

disa- ninik Anizar mendatangkan

ini dan itoe menoeroet sepandjang 'adat, toeroenlah
mereka itoe, dari roemah Sitti Anizar, laloe berdjalan
menoedjoe roemah iboe Marah Saidi.

itoe soedah

kesenangan diwaktoe

moedanja, disebabkan kekajaannja.
Marah Saudi.
Diatas
roemah
itoe
empat
orang
laki-laki

bebe:
orang ninik mamak beraral
Iring-iring,
mencesjoe roemah Anizar, laloe naik dan doedoek
diroeangan tepi.
Tn
|

orang toea

bermatjam-matjam

jang sedemikian itoe, marilah kita lihat
keadaan hitoengan jang akan membawa
anak
perawan itoe, kedalam lembah azab dan sengsara.

Sedjoeroes

sebagai

Menilik kita padaair moeka orang toea itoe, njatalah

B.

»Ambillah

sekalian mereka itoepoen mengelok arah oleh kita seorang-orang toca jang beroemoer tiada pinggangkoe sakit.”
koerang dari 67 tahoen, badjoenja lakan hitam jang
» Mampoeilahkau,

kekanan, laloe masoek pada soeatoe kampoeng jang
“ Itiada berapa djaoeh letaknja dari djalan besar.

segoeloeng ocang kertag diperlihatkannja

iboenja,— ..Djika

kau

mati tiada mendjadi

kolah

tempo

hari.,,Djika itoe, makan tangan, oen-

»Baroe toeroen sebentar ini,—djawab
.—
keberatan bagikoe, karena oeang ini lebih berharga
Tetapi djanganlah kamoe perlihatkan djoega keki
bagikoe dari pada diri kau!”

Iboenja tiada mendjawab lagi.

kiranmoe itoe kepada

bahwa

Tiada lama antaranja. nasipoen dihidangkan oleh haloean."
iboenja dengan sambal lada dan oelam poetjoek
Marah

katjang.

..Mana sambal jang lain?” tanja anaknja.
»Tak ada lagi,” djawab siiboe. ..Ah tak tahoe kau
mentjari
jang lain, telah empat hari dengan sambal
lada sahadja saja makan,"— kata anaknja lagi. .Kau
terlaloe kikir wangmoe sebanjak itoe, satoe sent kau
tak maoe memberikoe, dengan apakah akan koebeli?

djawab iboenja: Marah Saidi terdiam sahadja: soe-

kalah

kamoe

Saidi

tiada

cek pengkananalan"

'

Perkawinan

8

Lima hari sesoedah memi
Marah Saidi,
akan djadi socami Sitti Matan" dan peran
itoe hitoengan soedah masoek dansoedah dipoetoes.
kan balwa perkawinan itoe akah dilansoengkag

ia menahan peroetnja asal djangan membe- tiga bari lagi.
wangnja.

itoe olehnja.

mendjawab, hanja tertawa

Oelak gelak. Sebab telah terbajang-btijang dimoekanja, at
j
tjantik molek itoe, serasa

'

landjakan

Oleh karena kelaparan, Marah Saidi poen makanlah dengan amat rakoesnja, sehingga habis nasi

orang, djika mamaknja tahoe

terlaloe....... tentoe ia berpaling

T.

(Ada samboengan).

