Hodfdredactle
MANGARADJA IHOETAN
HASSAN "NOBEL ARIFIN

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

langganan
Indonesia:
3 boclan f5,—
Setahoen f 20—
Loear Indonesia:
3 boelan f7.— ' Setahoen 28—
Pembajaran lebih doeloe.

Bajaran advertentie:
Dari I sampai 5 baris f1.50 Sekali moeat sekoerangkoerangnja f 1.50, Berlangganan boleh berdamai.
Pembajaran lebih doeloe.

Blectrische- Drukkerij & Uitgevers Mij. ,SI NAR
DELI"
iMedan. Telefoon No. 1174 Telegram adres: ,SINARDBLI"
riteitekantoor ,De Gi lobe” " Singel Singel 95 Amsterdam. Advertentie-Bureau A. de la MAR Azn. Voorburgwal — Amsterdam.
g Tinggi
— Deli.
loehd. Idris Harahap — Tapanoelistraat — Tandjong Balei — Asahan.

Diterbitkan setiap hari ketjoeali hari jang dimoeliakan oleh: Ni
Kantoor Redactie en Administratie Moskeestraat/
AGENTEN :

N.V. Reclamebedrijf ANETA Weltevreden. H. M. Noer,
Ch. Ayoeb Djabbar — Pematang Siantar.

No. 91

Lembar pertama,
(Ini hari

Bangkattanweg
Hadji Moehd.

17 Juni

Salasa

|

diterbitkan

— Bindjei.
Nasir, No. 69

"2 19 Moeharam 1349.

1

nambahnja itoe
tjoema 'sedikit.

TJATETAN.

2 lembar.)

lah

selamanja me

Banjak orang
ngaroeh segan-i

beralasan.

beroleh
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rantaraan soerat.
Didalam vergadering j. diadakan di Fort

de Kock, karena toean Soangkoepon tiada
sempat berhadir, kepada saja telah disampaikan beberapa keterangan, jang
memboektikan, bahwa tidak ada perloenja Soematera dibagi djadi tiga Provincie.
Demikian djoega di Padang, karena toean
Soangkoepon tiada sempat berhadir, beberapa banjak orang jang terkemoeka,
sengadja

mentjari

saja,

soepaja

sempat

akan memadjoekan boekti dan keterangan,
bahwa Soematera sebaik-baiknja didjadikan satoe Provincie.
Dari

sekalian keterangan

jang

disam-

paikan kepada saja. Dari sekalian hasil
penjelidikan jang saja lakoekan, saja djadi beroleh keboelatan: tidak ada perloenja Soematera dibagi djaditiga Provincie, sebaik -baiknja
didjadikan satoe.
Sebeloem keterangan-keterangan dan
hasil penjelidikan dikemoekakan, membantah atjoean toean Soangkoepon, tjara
adilnja, perloe kita oelang kembali alasan
tocan Soangkoepon, soepaja kita peroleh
pertimbangan jang djernih.
Berikoet ini, saja rakamkan dengan loekiskan, atjoe-atjoean toean Soangkoepon,
tentang pembahagian Soematera mendjadi tiga Provincie:

Perbedaan pendoedoek dan perbedaan econoinie, menjebabkan Soematera
itoe, lebih baik dibagi djadi tiga Provincie.

Djika kita hanja mempoenjai satoe
Provincie, didalam raad, kelak akan terbit tjengtjong. Orang Djambi oempamanja, akan memerloekan sadja keperloeannja, dan membelakangkan keperloean gewest lain, karena kekoerangan
pengetahoeannja tentang keadaan daerah jang

lain.

Dengan

raad Provincie akan bertempoer sadja,
dan

pekerdjaan

jang

perloe

djadi

ter-

tinggal.
Kita boekan bermaksoed akan membagi bangsa kita.
Tiap-tiap golongan bangsa itow-adal
mempoenjai keadaan dan kemaor
sing-masing.

» ma-

Maka, golongan-golongan,ping mempoenjai satoe

kemaoean,k' 43 satoekan

mereka, dan retjok djadi | ang.
Oentoek

pendidikan

pemerintahan,

ada baiknja daerah-daer' n itoe kita bagi,
dimana memoedahkan pekerdjaan.
Moerid jang banj k itoe, lebih baik
dibagi2 mendjadi beberapa koempoelan.
djoega

merintahan seperti
pada masa ini.

hal pendidikan

adanja

pe-

Soematera

Prov.

Soematera

Selatan

Perbedaan jang didapati dalam beberapa banjak Zelfbestuur-Zelfbestuur
di Soematera Timoer, mendjadi soeatoe
rintangan jang besar poela, apakala
Soematera itoe didjadikan satoe Provincie.
Ada Zelfbkstuur jang memboeat per:
djandjian dengan Pemerintah Belanda,
jang dinamakan: Politiek Contract,
ada poela jang memboeat perdjandjian
jang dinamakan: Korte verklaring.
Semoeanja mendatangkan kesoekaran, djika mesti dimasoekkan kedalam
satoe/ Provincie.

Centraal
Pemerintah

Soematera

Tengah

|

Perkera 'jang mendjadi rintangan, menoeroet p€ndapatan tocan Soangkoepon,
Soematera ini disatoekan, jaitoe:

I Prov.

II Lampong 1 Banka IN Bi
(Palembang|f T

jang penoeh

negeri.
Djadi djika Soematera didjadikan satoe
Provincie sadja, achirnja kita didalam

Demikian

(Soematera Barat) | Djambi |

ringkas dapat diseboetkan:

keadaan Soematera Timoer

oleh orang asing, djaoeh beda kepentingannja dengan Palembang jang kekajaannja tergenggam dalam tangan anak

1. Satoe daerah dengan satoe daerah
akan tjengtjong, sebab masing-masing bereboet keperloean.
2. Perbedaan jang besar antara satoe
daerah dengan daerah jang lain.
3. Tiap-tiap golongan, mempoenjai keadaan dan kepentingan jang berbedaan.
3. Zelfbestuur-Zelfbestuur j. ada memboeat perdjandjian dengan Pemerintah.
Dengan alasan ini, toean Soangkoepon
laloe mengambil keboelatan:
Maka, golongan-golongan jang mempoenjai SATOE KEMAOEAN, kita satoekan mereka, dan retjok djadi hilang.

Oetara |
IL Prov. Soematera

l Riouw J

Maka, djika satoe-satoe golongan itoe
dipersatoekan, tidak boleh tidak, Soematera akan terbagi djadi tiga Provincie.

Inilah jang mendjadi alasan tocan Soang-

koepon, mempropagandakan moelai dari
Soemlatera Timoer, sampai ke Tapanoeli,
hingga ke Soematera Barat, oentoek memProf
Andalas mendjadi beberapa
incie.

ok akan saja moelai menoendjoekLa
bahwa keberatan-keberatan " aa
So: 'ngkoepon, tidak “mendjadi rintangan
bagi
Soematera akan bersatoe.

|)

H.'N.A,

dengan

jang

lainnja.

Pekerdjaan ini berbahaja boeat orang
jang laloe lintas didjalan, teroetama orang
jang

Soeara Ramai.

mengenderai

speda.

000000000000000

Weefit Tyre

mata
satoe
salah
Ver-

ieuws yan den
ag.
F
boeat
jamak
grootnotaris-diploma Nederland dengan acadeBerikoet ini kita rakamkan ,,kopi pedas“
misch-juridische opleiding, poen diadakan
atoeran jang demikian oentoek djabatan dari Fadjar Asia:
inspectie pada Belastingdienst oentoek InDalam F.A. No. 130 kita moeatkan
dische candidaat notarissen dengan pensoeatoe perchabaran berkepala ,,Actie
didikan H. B. S. 5 tahoen.
Anti-Heerendienst
dan perhatian Ame0—
rika“,
dimana
ketjoeali lain-lainnja
Perang tanding.
adalah kalimat" ,,Roepanja ada setengah fihak Amerika jang memperTionghoa—Indonesier.
hatikan actie P.S.LI. itoe . .“

Scorang anak j. datangnja dari djoeroeGolok dan pentoeng keloear.
san Soengai Mati, hendak menoedjoe ke
Medan.
Karena melihat gelagat lemboe j. sedang
Correspondent Sinar Deli di Tebing
menggeboe itoe, stuur kereta angin ia Tinggi menoelis:
tidak dapat pegang dengan koeat, hingga
Doea malam j.I. terbit perkelahian j.
roda sebelah moeka bertjioem dengan roda
kereta itoe.
2
hebat dalam hotel Kong Seng Heng di
Anak ini dapat melepaskan dirinja Tjong A. Fiestraat T. Tinggi Deli.
dari bahaja kena giling, hanja roda kereta
Antara toke hotel dengan seorang Indoangin sebelah moeka peot, bekas gilingan
nesier tamoe hotel. Hingga si Toke meroda.
Si toekang lemboe, semakin mengken- ngeloearkan darah dibahagian kepala.
tjangkan djalannja, karena disitoe tidak
Perkelahian mana achirnja dikeroemoeada politie.
ni oleh kira2 200 orang Tionghoa demikimg
an
djoega daritpihak Indonesier datang berCandidaat notaris dan juristen.
Diwartakan bahwa Directeur
van Justitie angsoer-angsoer mendjadi banjak kesitoe.
Melihat jang demikian si Indonesier mesoedah atoerkan socrat kepada T.B.G.G.
dengan mana kepala departement itoe soe- larikan dirinja masoek kedei nasi dan seteroesnja
semboenji entah kemana. Sehingdah memberi tahoekan bahwa beliau ada
so-sah dapat moefakat dengan pendapa- ga tiada dapat ditjari oleh bangsa Tionghoa
jang
ada.
'annja Directeur van Financien tentang
hanja akan menjamakan candidaat notaDoedoek perkara sekira-kira demikian:
rissen dari negeri Belanda dengan juristen Pada malam terseboet seorang Indonesier
Eridjadi inspec- masoek bertamoe kedalam hotel terseboet,
teerend ambtenaar pada Belastingdienst.
karena disitoe banjak pelipoer hati.
Keberatannja pembesar itoe sebagai diIa masoek kedalam tidak maoe pertjoebawah ini :
ma teroes doedoek beromong dengan
Notaris-examen di Nederland itoe, te- salah seorang ,,boenga“ dihotel itoe dan
roetama
sebab dari besarnja persaingan, agak sedikit lama.
ada lebih tinggi peilnja dari pada jang dari
Karena soedah begitoe lama, toke keHindia. — Dengan menjamakan candidaat dai teroes menegor si Indonesier dengan
notaris. 'Nederland dengan juristen, maka perkataan: ,kalau ada oedji.... bajar f4.
eischnja dari pendidikan jang lebih weten- satoe malam".
schappelijk soedah dilepaskan
oentoek
Perkataan mana dapat djawaban dari
pengetahoeannja didalam praktijk.
si Indonesier: ,,tidak ada wang“.
Dengan itoe djanganlah diloepakan, bahDisini
Toke hotel djadi naik darah. Ia
wa candidaat notaris Hindia, oleh itoe akan
bisa dimenangkan pada jang dari Neder- mengoesirsi Indonesier keloear, karena
ta' berwang dan mempergoenakan: ,Ka land, oleh sebab pendidikannja jang ditoedjoekan boeat keperloean ke Hindia, me- ninabo, loe, pigi!"
Si Indonesier mendjawab poela: demireka itoe mendapat peladjaran dalam Indisch Burgerrecht dengan terhitoeng djoe- kianlah bersidjawaban, sehingga si Toke
tendangan kepada si
ga intergentiel recht dan dalam Indische mempergoenakan
fiscale wetten jang berhoeboeng dengan ndonesier. Tendangan mana dengan manis
dapat
samboetan
dari sang Indonesier.
djabatan notaris.
Dalam staat C 20 dari B.B.L. hal saSedang kedoea mereka berkelahi itoe,
manja itoe doea diploma soedah diterima orang Tionghoa
poen datang berkeroebaik, sehingga soekar dapat membelakan inoen hendak membantoe, ada jang berpidjikalau
pada lain djabatan dalam itoe sau dan ada poela jang berkaioe.
schaal djoega, membedakan tentang penDemikian djoega dari pehak Indonedidikannja.
siers datang-datang satoe, achirnja djadi
Dengan itoe persamaan tidak berarti, banjak. Oentoenglah politie segera dabahwa Belastingdienst diwadjibkan, boeat tang dan si Indonesier melarikan diri
menempatkan candidaat-notaris Hindia pa- malam itoe.
da inspectie. Dari 25 juristen jang diminLain dari pada itoe, pada malam perta oentoek Belastingdienst maka di Ne- kelahian itoe, seorang anak Indonesier
derland soedah diterima 20, sehingga me- oemoer & 9 tahoen telah nekat mentjo-
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Rerubbering Co.

Vertalernja

s. ch.

,Het

Nieuws

v.d.

Dag” terujatalah singat keliroenja, dimana perkataan kita: ,Setengah fihax Amerika” itoe disalinnja dergan perkataan Belanda: ,h alf Amerika," jang salinannja dalam bahasa.
Indonesia jang betoel-betoel ialah:
»Separoh Amerika".
:
Djadi lantaran dari koerang kepintarannja

vertaler

itoe, kalimat

,,Sete-

ngah fihak Amerika
beroebah
ma'na .,Separoh Amerika".
la menertawai kita dengan mengata.kan, bahwa seorang Professor Amerika
kita anggap sebagai setengah Amerika, doea orang Professor sebagai segenap Amerika.
Tetapi sekarang ternjatalah 3i vertaler sendiri jang koerang pandai
bahasa

Melajoe,

dan

oleh karenanja

ia

.ongeschikt” mendjadi penjalin bahasa
Indonesia-Belanda, haroeslah gadjinja
dikoerangi sepoeloeh cent saban hari.
Toch ia itoe seorang jang ,,matadoewittan” sadja!
Sekian Fadjar Asia.
Kalau orang tahoe, bahwa moelai tanggal 1 Juni trean Manoppo masoek bekerdja pada Het Nieuws, dan jsatoe diant-ra pekerdjaannja dalam koran Belanda
itoe, jalah oentoek menjalin koran Melajoe, dengan lekas kita tahoe, kemana
toedjoean Fadjar Asia.
Dengan teroes terang dikatakan, sebabnja toean Menoppo pindah bekerdja dari
koran Melajoe kekoran Belanda, jalah oleh
karena, pada koran Belanda ia beroleh

gadji lebih banjak.

Sikap ini dinamakan oleh beberapa
soerat-sverat kabar.... mata deewitan.
Dan, itoelah poela sebabnja Fadjar
Asia

menjindir,

karena Journalist

,me-

lajoe” jang bekerdja pada koran
Nieuws sifatnja mata doewitan,
baik gadjinja dipotong seketip tiap
kalau ia berboeat kesalahan.
Sebab,?,.... sebab dia seorang
mata doewitan satjtja!

Het
lebih
hari,
jang

tek 7 boeah horloge dari dalam kedai
horloge disebelah hotel terseboet.
Waktoe mana roepanja Toke kedai borloge sedang terlalai melihat kearah perkelahian dan orang berkeroemoenan. Ketika itoelah sianak
nja amat tjepat.

mentjapaikan

tangan-

Sebaik-baik habis perboeatan anak itoe
laloe terlihat oleh toko kedai horloge. Teroes tangkap

padanja

serta

menjerahkan

» pada politie.
sis
»
Hendak lari dari keboen.
0
Shanghaistraat 27
Isteri mendapat
»
(Dioedioeng Hakkastr.)
» Di Onderneming bahaja.
seorang
0 koeli contract hendakLaras,lari ada
dari keboen
ME DAN
» itoe. Maksoednja itoe diberi tahoekan0 nja kepada isterinja seorang perempoeaii
Telefoon No. 1525.
» pereman. Si-isteri tidak soeka ikoet lari
bersama dianja, karena itoe hatinja djadi
? panas.
ia tikam isterinja dileher? nja, hinggaLaloemendapat
loeka parah.
@ . Siperempocan dibawa
dalam keadaan
0 jang berbahaja keroemah sakit.
Band Boeroek
Soedah Diperbaiki
?
Koeli itoe ditangkap dan ditompangkan
Apa toean merasa senang dengan REPARATIE foean poenja band :
0 dalam tahanan.
Djangan berikan oentoek memperbaiki pada jang tiada mengerti.
»
—0—
Bawalah pada kita, dimana kita kerdjakan toeroet peratoeran Europa.
» Kebakaran di Padang Pandjang.
Memperbaiki dan Memperbaroei » Menoeroet
kawat Aneta dari Padang,
? dipasar Padang Pandjang terdjadi kebakaKita.
Itoelah Spec ialiteit
ran atas doea bocah roemah kedai sehingva
»
Band boeroek kita bisa bikin baroe.
mendjadi aboe. Apa asalnja keba0 habis
karan itoe tidak diketahoei.
kita.
Selamanja kita poenja kerdja atas djaminan oleh
»
Keroegian
ditaksir ada f 30.000 jang
an
Tanjalah keterang !!
15
? sama sekali. adl didalam tanggoenguu
.
0000000000010010000 00000000000 ? assurantie.
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telah

dinjatakan teroes terang berhadap-hadapan dalam vergadering, baik dengan pe-

Hampir mendapat bahaja.
Pagi ini beberapa orang Voor Indier,
toekang kereta lemboe di Paleisweg mendjalankan keretanja dengan kentjang.
Lemboe penarik kereta itoe, dipoekoeli
hingga menggeboe, dan berlomba-lomba

000000000000

tidak

Didalam vergadering-vergadering jang
Atjeh diketjoealikan, ertinja beydiri sendiadakan di Medan, Pematang Siantar, diri diloear Provincie.
Sibolga, Padang Sidempoean, dan pada
Pembahagian tiga Provincie seperti
beberapa
tempat
pertemoean,
toean
diatas, jang dimadjozkan oleh tocan SoSoangkoepon, teroes-meneroes memadjoe- angkoepon, didasarkan kepada hal:hal
kan atjoe-atjoean pembahagian Soematera jang berikoet ini, —(saja poengoet dari
pembitjaraannja dalam beberapa vergamendjadi tiga Provincie.
Dibeberapa
tempat, t. Soangkoepon dering)—:

boekan-juristen

ke I.

Vertaler
jang
doewitan.
Fadjar Asia ngomel, sebab
kan diatas dan mengingat keadilan, maka
Directeur van Justitie menetapkan send pekabaran dalam soerat kabarnja,
G.|disalin kedalam bahasa Belanda oleh

sahabatan, perky

Tidak ada perloenja dibagi tig ja.

Ll

dengan

PPbanjak, jang diperoleh
Dari itoe persamaan, djoega dari cann vergadering, boekan- & laat notarissen Hindia, oentoek Belasfkan kebenaran.
tingdienst
tidak akan menimboelkan kesoearanja, karena peEng berhocboeng dari per- soekaran.
W familie,
Berhoeboeng dengan apa jang diterang-

Soeara-soeara '
dalam sesoeatoe,

Soematera didjadikan
satoe Provincie.

— “Tahoen

Kota Sorga.

Politie.
Sebab banjak oeroesan dienst diperhenTandjoeng Priok, ' 16 juni
Juni. Satoe partij
Si
(mesti menang- tikan dengan hormat sebagai bg. deurwaarder pada Raad van Justitie di Medan de- batoe api gelap jang g be berasal | dari T
goengkkeroegian?
tempat diam.
Soedah sering
, soepir-soepir ngan bertempat di Laboehan Bilik H. L. Ko joemi An
,aa . Sana
Orang Tionghoa
,
Semalam tadi, kita diselakan ke Oranje
Dengan
sedikit ongkos lagi, dapatlah jang melanggar a
ditangkap oleh Siahaa n.
Selop ita
na
Diangkat mendjadi bg. deurwaarder pada memasoekkan barang
al dari padasewa Politie, dan ia di'
Bioscoop, oentoek mempersaksikan, per- dipersewakan lebih
ma sama autodibajar oleh Deli Club selama ini, n
Raad van Justitie di pe eng angga ber- melarikan diri.
toendjoekan film bitjara jang pertama kali jang
dalam Oranje Bioscoop, bagi orang ramai. jaitoe f125 seboelan. Didoegakalau soetimah.
Pemb
N. Beejd
Ikan | temipat “di Laboehan' Bilik,
auto: ir
Sebeloem waktoe film dipoesing, diloear dah didjadikan -gedoeng tempat diam, akan jangPenahan
poenja, sebab 'ketap kali ditahan | bOekhouder dari
gskas
La-| Wettevreden, 16 Juni. Ada terdengar
dan didalam gedoeng bioscoop itoe, ma- banjak toean-toeanjang soeka menjewanja. sampai 1 ar
rn
Serah Mei Sisakan Senin kabar, bahwa Kamer voor Mijnwezen
di
Lg
noesia soedah sah, dan banjak jang
aan
ita
n kabar beri- hormat sebagai bg. deurwaarder pada Raad jech toedah
setoedjoe kepada
memoetoes.
Sobat Resersioer.
tiada beroleh tempat.
boeat sama
memporstelkan
TinToean Controlei
benet telah me- van Justitie di Medan dengan bertempat producers Association di London soepaja
Meskipoen bagi Medan, film bitjara
“Noempang tanja.
nangkap seboeah
(Gerobak di Per- di Laboehan Roekoe Tengkoe Long.
boekan
pertoendjoekan jang pertama
sekoerangnja dalam doea boelan pengebaoengan pada be
I-hari f.l., karena
kali, tetapi jang teroetama mendjadi perDiangkat mendjadi bg. deurwaarder loearan timah diperhentikan.
Kedjadian ini di Pematang Siantar, ke- lari kentjang. Oleh
hatian disini,
jalah film Hollywood
pada Raad van Justitie di Medan dengan
Aneta Reuter dari Singapore menga5
pat di Laboehan
Roekoe Mohamad barkan,
saja kembali dari perdjalanan ke boek Pakam, telah
Revue, keloearan Metro, jalah soeatoe tika
bahwa satoe vergadering jang
hasil dari Metro, menjempoernakan pe- Soematera Barat dan Tapanoeli, menoe- pada si Chauffeur
Joenoes gelar Soetan Baroehoem, adjunct sangat ramai dikoendjoengi “oleh orangHoekoeman ini o!
kerdjaan film bitjara jang soelit, jang pada djoe ke Medan. Poekoelnja, jalah poekoel
djaksa pada Landraad di Tandjoeng Balei orang Melajoe dari toekang-toekang mengbajar.
.
masa sekarang mendjadi soeatoe pekerdengan bertempat di Laboehan Roekoe. gali timah soedah ambil kepoetoesan
Sekarang pihak Eli
rauto jang njata
djaan jang sebesar besarnja dalam indu- 6.40, dimoeka Orion Bioscoop.
boeat memperhentikan pekerdjaan meSaja sedang
berdiri, menanti auto, tidak tahoe
hal tangkgkap
t
strue film.
gambil timah itoe sekoerangnja boeat
boelan. Kedoea perkara diminta soepaakan membawa saja poelang ke itoe, tidak soeka terima autonja ditahan
Tentang Hollywood Revue, soedah jang
Dari
medja
Redactie.
.
ja Kamer voor Mijnwezen beremboek
moelai dari poekoel!9
pagi sampai poebanjak sekali dibitjarakan didalam pers Medan.
la- mendapat roegi,
dengan Regeering soepaja hari kerdja
seloeroeh doenia, hingga tidak ada soeatoe
Seorang jang poera2 membodohkan diri,
Waktoe penangkasatoe minggoe ditetapkan enam
bahagian " dari
film itoepoen jang tidak
H. b. H. Asahan: dari isi Sinar Deli toean dalam
datang menghampiri dan bertanja: ,saja p
Wautonja ada mem- akan mengetahoei, bahwa Sinar Deli ada mem- hari. Ketiga: soepaja
Sin Prolkoers Asdikenai critiek, dan tidak poela sebahapang ke T. Tinggi poenjai Correspondent di Pematang Siantar, Tebing Sociation memboeat
satoe rantjangan
giannjapoen jang tidak dihoedjani poedjian. permisi tanja toean, apa gedoeng ini bawa mogatan
Tinggi, Bindjei, Pangkalan Berandan, beberapa tem- boeat tjara mendjalankan pembatasan itoe
Gen
M0.-,
Bian pat
b
R. apa tocan. tahoes poekoel. be- 10
, Tapanoeli, Soematera Barat,
Djokjaoentoek
-selama
dalam
tiga -boelan peControleur menjoerdeh penoempang karta Betawi, dan beberapa tempat lagi di
'itoeran, soesoenan dan sifat diri sipemain, tapa bioscoop ini main, apakah barangIndonesia
njetopan itoe berlakoe,
itoe mesti pindah keauto lain, sedang
semoeanja menoendjoekkan, bahwa peker- kali poekoel7
?“
Den Haag, Berlijn, Mesir, Malaya, toean pesewanja jang manoeroet keadilan mesti riksaDi sadja
djaan menjempoernakan film bitjara, soedalam Sinar Deli toean sendiri kelak
Sebeloem saja sempat menjahoet, orang dibagi doea, tidak diambil poesing.
PEMBOEKAAN VOLKSRAAD.
dah hampir kepada achirnja.
tahoe, b#hwa diloear Indonesia. poen Sinar D ePedato Gowverneur Generaal.
Hal ini, oleh Eigenaar auto akan me- li ada mempoenjai Correspondent.
Oleh Oranje Bioscoop, film ini dina- itoe memadjoekan pertanjaan lagi: ,toean
Oepatjara pemboetoet |
dja hidjau
ganti
makan Kota Neraka, karena didalam- djangan salah sangka, saja heloem
S
ja itoe, telah kita atoer, sebeloem Sinar
kaan.
keroegian
kepada
ambtenaar
itoe.
penoeh gambar dari pergaoelan, hidoep pernah
datang
di Pematang
Deli diterbitkan, hingga ketika soerat kabar kita
o—
Betawi, 16 Juni. Wali Negeri melakeloear, barang sesoeatoe soedah ada'kelengkapan.
di Hollywood. Penghidoepan, pergaoelan, Siantar, saja ini baroe sadja datang
Djika pada sesoeatoe tempat kita beloem mem- koekan
Candidaat Gemeenteraad.
pemboekaan Volksraad dengan
roemah tangga, semoeanja didasarkan kedari Tandjoeng Balai, beloem pernah kenal
poenjai Correspondent, djika ada jang memunta
Doea partijChristen dan kita setoedjoei poela, tentoe kita soeka mene- dihadiri oleh manoesia jang penoeh dipada kepelesiran hidoep, hingga menertribune boeat publiek dan tribune boeat
Batak.
rimanja.
djoenkan manoesia kedalam kesesatan, Siantar."
leden Volksraad. Pemandangan dalam roehingga Hollywood dinamakan Neraka.
Orang jang datang bertanja seroepa ini,
Dalam perkara memadjoekan Candidaat
Bajaran? Tentang ini, dengan soerat tertoetoep angan
itoe menarik hati, disebabkan
Bagi kita kota itoe dinamakan: Kota disepandjang djalan, ada sadja setiap-ha- Gemeenteraad, dalam pergaoelan Christen boleh kita beri keterangan.
pihak Boemipoetera jang berhadir memaSorga, sorga didalam film doenia, karena ri, hingga saja tidak oesah goegoep, dan Batak, soedah terdjadi doea partij.
kai
pakaian
kebesaran, diantara mana ada
tjara hidoep jang digambarkan didalam film memberi ia keterangan sepoeas-poeasnja.
Selain dari jang soedah dikabarkan, setoeroet Mangkoe Negoro, regent-regent,
itoe, mengingatkan kita kepada loekisan
dimadjoekan poela oleh soeatoe
Habis perkara bioscoop, beliau mema- karang
Zelfbestuurs
dan teroetama Kepala-kepala
kitab agama, jang membajangkan sorga djoekan pertanjaan, dalam fasal jang ke- partij Batak jang lain, toean-toean jang
anak negeri dari Djawa dan Tanah
pada hari kemoedian. Dan, barang siapa, doea: ,saja tanja, apa toean ini tidak bi- berikoet ini:
Seberang.
Dan
lagi disebabkan pakaian
jang menerdjoenkan hidoepnja kedalam asa tinggal di Pematang Siantar.
Arsjad.
uniform dari pihak militair dan pakaian
sorga doenia, achirnja
ia akan sampaiH. Sitompoel
Tidak“
serta
perhiasan
dari
njonja-njonja Boemikesan neraka!
Bag. Sodjoeangon
INDONESIA.
»Barangkali tocan dari Medan“ —katanja
—o—
poetera dan Eropah, teroetama oleh keM. Djamin
peela
dengan
tjerdik
tapi
bodoh
—
,agaknja
datangannja
Volksraadsleden,
Edeleeren,
Toean De Waard tidak djadi candidaat.
Noerngali
Aneta Radio.
toean dari Sinar Deli?“
Wakil-wakil Pemerintah, Consul-consul
” Dalam
soerat2 kabar Belanda soedah
Tentang
toean Djanin, lebih djaoeh
'Congres Bestuur Boemipoetera.
aja"
loear
negeri,
kepala
dari
Departement
tersiar boeat pemilihan tahoen ini, toean
(Samboengan kemarin.)
Man bila balik ke Medan? Tidak kepada kita dikabarkan, bahwa oleh kadan wakil pembesar tinggi dari bahagian
De Waard akan dimasoekkan dalam lijst akan bermalam disini? Saja kenal Hotel rena toean Soeis mentjaboet namanja
Tentang oentoeng atau roegi boeat satoe kehakiman.
pemilihan.
dari
lijst
Gemeente
Kies
Comite,
maka
jang baik!“
lain, spreker menimbang bahwa
Mengingat keadaan toean itoe, selama
nama toean Soeis diganti dengan nama sama
15”, millioen mesti diemigratie itoe lebih mengoentoengkan ke»Balik malam ini djoega“.
ini terpandang satoe lid jang paling djemtoean Djanin.
tambah belasting.
pada orang2 jang pindah itoe dan laloeia
SO
pol dalam Gemeenteraad, soedah sepan»Wah, toean soesah barangkali dapat
mengoeatkan
soepaja
dibangoenkan
satoe
aa,
16 Juni. Wali negeri telah
tasnja orang tidak
loepakan kepadanja. auto. Di Pematang Siantar biasanja kaDari anak pindah kebapak.
LN
Iksraad. Ia berbiti
c
issie boeat
peladjari soal koloniTetapi sajang, kabarnja toean itoe soedah lau malam, djarang ada auto. Kalau toeDenda Sperak.
satie.
memperingati tentang masa dalam kesoemenjatakan tidak soekanja lagi toeroet an minta auto Siantar, toean tentoe terbajar
Landraad kemarin memeriksa perkara
berdoedoek di Gemeenteraad.
Sampai disini diadakan pauze, oentoek sahan ini, jang membawa keberatan kemmahal. SajapernahdariPematang seorang Indonesia nama Moesa jang diabali kepada oeroesan oeang negeri. Oleh
Siantar menjewa
autoke
Me- doekan oleh Amat, sebab perkara tikam. memberi kesempatan boeat bersedia kepakarena kesoesahan ini sekarang Regeering
Consulaat Tionghoa.
dan f 30“.
Asalnja,
pada 1Mei boelan j.I. anak da toean2 jang hendak memboeat debat. sendiri terpaksa menahan kenaikannja beToean Chen Chin Sing leerling consul
»Begitoe mahal ?“
Moesa berkelahi dengan anak Amat,
Raden Djobei, demang dari Moeara E- landja keloear negeri. Boeat maksoed ini
dan tocan Goon Koon Lee kanselier TiWah, toekang sewa sewakan auto di sehingga anak Moesa:loeka bibirnja dan nim , menerangkan, bahwa berhoeboeng
boekan sadja Regeering menimbang akan
onghoa disini suedah terima djabatan pa- Siantar potong leher, toean, apalagi kalau bertjoetjoeran darah.
dengan
gal
ja sebagai
asi
japaimaksoed ini dengan memboeat
da tanggal 13 boelan ini.
orang baroe seperti toean".
Malamnja Moesa mendatangi Amat ke- demang, 'kolonisatie Kota Boemi tidak ber- beberapa peratoeran terhadap golongan
20
roemahnja, menjoeroeh Amat soepaja me- hasil baik dan perloe orang-orang jang djadi pegawai,
sehinga
penghematan pada
Perkelahian di Pematang Siantar.
Saja pandang orang ini dari oedjoeng ngadjar anaknja.
pendoedoek kolonisatie itoe dipilih. Lagi overheidsdienst boleh tertjapai, dan sebaPagi kemarin, menoeroet kata Deli djari kakinja sampai oedjoeng ramboetnja,
Amat laloe poekoel anaknja
didepan poela kolonisatie-kolonisatie orang Djawa liknja regeering memikirkan djoega soepaja
Courant, di Pematang Siantar terdjadi sambil menjindir: ,,toean baroe sekali ini Moesa, laloe tanja pada Moesa, apaia soe- itoe dibawah penilikan oleh kepala-kepala pekerdjaan pemerintah jang penting oensatoe perkelahian antara doea orang toe- datang di Siantar? Begitoe lekas toean dah poeas.
orang Soematera.
toek kemadjoeannegeri tidak terhalang.
kang djoealan. Jang seorang menikam tahoe keadaan disini ?"
Beloem lagi dapat penjahoetan, Amat
Pangeran Bakeri, president dari Pasirah
Regeering berpendapatan, bahwa oenTentoe sadja ia goegoep.
moesoehnja dengan pisau belati dibelakang
laloe adjak Moesa pergi melihat anak
Bond
di
See
ba
Selatan
mempertahantoek menjempoernakan ini, hendaklah di»Toean baroe sekali ini datang di Sian- Moesa itoe bersama-sama, kalau perloe
kira-kira ditentang boeah pinggangnja.
— ,,tetapi soedah biasa soepaja Amat boleh bajar lagi pembeli kan soepaja dilokaskan kolonisatie Djawa boeat rantjangan begrooting jang tjotjok,
Jang kena tikam itoe didalam keadaan tar", —tanja saja lagi,
di Soematera Selatan, dimana ada kekoe- jang mana saldo dari belandja bersih tijang membahajakan. Sipenikam soedah di- menjewa auto dari Siantar ke Medan ?” obatnja.
tahan.
Entah karena apa, ditengah djalan tim- rangan koeli-koeli,teroetama oentoek mem- dak akan djaoeh bertambahnja dari pada
—0—
Kalau ia ada mempoenjai boeloe jang boel perkelahian, sehingga Amat dapat boeat djalan-djalan kolonisatie itoe mesti tahoen jang berdjalan, hal mana sesoengberhoeboeng dengan marga.Ia oendjoekkan goehnja tidak dapat kedjadian, kalau titebal seperti ajam, tentoe disemboenjikan- loeka diroesoeknja
Oepatjara pemboekaan batoe
sebelah kiri, seakan
kolonisatie di Palenibang jang sekarang dak dengan djalan menaikkan penghasilan,
nja kepalanja kedalam boeloe itoe, sebab kena barang tadjam.
peringatan atas mandiang njonja
ada 5000 orang Djawa pendoedoeknja jg. sedapatnja memberatkan belasting, jang
Ps
. »tangkap nomor.”
Landzaat.
Poetoesannja Moesa didenda f 5.—
mempoenjai sepotong tanahnja sendiri dan berlakoe dalam sementara sadja.
—0—
Kemarin pagi dengan dihadiri kira-kira
kerdja sebagai koeli mengerdjakan djalan
Dengan
tidak memberi tabik,
enam poeloeh orang toean-toean dan
beliau
Mr. Soemantri.
Regeering berharap bahwa keadaan ecodengan
mendapat oepahjang bagoes.
njonia - njonja
Eropah,
kebanja- mengambil ,langkah seratoes”
nomie j. soesahini tidak lama akan berdjaHet Nieuws mewartakan, perkara toean
kan dari pihak planters soedah dilakoeOranx2 Djawa itoe
diterima baik oleh lan, sebab dengan djalan j. sekarang divoorMr. Koesoema Soemantri sedikit waktoe
Ganggoean dari Rechercheur jang memkan oepatjara pemboekaan batoe peringapendoedoek. Bestuur mehyangkat seorang stelkan soepaja dinaikkan tjoekai barang
lagi baroe dapat dipoetoeskan.
tan
atas koeboeran njonja Landzaat di- poenjai kwaliteit seroepa itoe, amat banjak
Raad van Indie sedang asik menelaah menteri boeat mengoeroes hal perkam- masoek, belasting pentjaharian, belasting
iperdjalanan.
kerkhof Pematang Siantar.
soal-soal jang berhoeboeng dengan per- poengan mereka itoe, tetapi tentang ini Vennootschap dan bea zegel dagang, jang
Sebagai soedah dikabarkan, biaja oendjadi timboel beberapa
perselisihan dePatoet! Toean Koesoemo Oetoyo per- karanja, sesoedah itoe baroelah pemerin- ngan kepala2 anak negeri, (sehingga lebih mana dengan djalan itoe akan dapat
toek mendirikan batoe peringatan itoe
bertambah penganan negeri dengan
nah berteriak dalam Volksraad: ,,pakailah tah dapat mengadakan kepoetoesan.
adalah hasil pendapatan jang dikoempoelKenaikan jang demikian
Voorstel soedah dimadjoekan, ia haroes baik tidak diadakan kepala boeat mereka 15", millioen.
Rechercheur
jang
berkwaliteit
baik
!“
kan oleh comita dari njonja-njonja kaoem
itoe sendiri, meskipoen orang2 Djawa moe- tidak lama akan berdjalan, diharap tjoema
diboeang,
tetapi
kemana
hendak
diboeang
H.
planters di Deli ini jang soedah dapat medah dimasoekkan pada angty negeri.
dalam beberapa tahoen sahadja.
beloem tahoe.
ad
ngongkosi batoe peringatan itoe dengan
am
Spr. berpendapatan, bah kepala anak/
Pengharapan2 jang dekat dan menim- '
Pelanggaran auto.
sempoernanja.
»Akoe tidak lagi : itoe perempoean!“
negeri itoe memberikan hal
epada orahg bang keadaan kas negeri banjak koerang
Seorang penompang
Jang memboeat pedato ialah toean doPada tanggal 14 jang telah laloe, Sinar Djawa itoe seroepa dengan haknja anak menjenangkan dari tahoen2 jang soedah,
terpaksadikoedoeng
minee Blanson Henkemaans, diatas nama
negeri itoe sendiri.
Perse sihan tidak
sebelah tangannja. Deli, mengabarkan soeatoe penikamanj. pernah terdjadi dengan oran Djawa jang maka Regeering akan mengoerangi beDemes Comite.
terdjadi diperkampoengan Deli Mij. Medan.
landjae loear biasa, tetapi akan didjaga
Toean itoe memperingati hal kematian
Kemarin Landraad memeriksa perkara
tinggal dikolonisatie itoe, baikfgoen dengan soepaja
Kerapatan
dengan
di
voorzitteri
oleh
Pd.
kepentingan
oemoem
seperti
njonja jang sangat mendoekakan itoe, hing- seorang soepir auto, nama Ngo Djit Sin,
J. Moelia T. Seri Mahkota, memoetoes- manteri mereka itoe. Kolonigatie di Pa- membeli tanah2 partikelir dan pemboekaan
ga menjebabkan timboelnja gerakan dari jang pada 17 Dec. 1926 telah melanggar
lembang ada ma'moer dan segtosa.
kan
dengan
tjara
damai
sadja.
djalan
ditanah
Seberang
tidak
diperhentipihak njonja-njonja toean keboen mendi- seboeah auto jang berdjalan didepannja
Dimoeka persidangan
sang soeami,
Toean van der Plas membitjayakan ten- kan kalau tidak karena terpaksa.
rikan satoe comite goena batoe peringat- pada djalan antara Medan — Tand. Momentjeraikan isterinja, dan berkata kepada tang pengalamannja dengan pdmindahan
an terseboet.
rawa, K.M. 5
Penjerangan koeli2.
laki-laki contranja itoe, kalau engkau orang2 Banda jang lebih
dah) dipindah
Sesoedahnja toean itoe bitjara pandjang
la dipersalahkan tidak merem autonja soeka mengawini perempoean ini, kamoe kan
dari pada orang Djawa. SeYama paklebar, laloe seorang diantara njonja-njonja
Tentang penjerangan-penjerangan koeli
saan beloem lagi terdapat kepada orang akan diperiksa lebih teliti : sebab sekarang
jang hadir itoe tampil kemoeka seraja me- pada mestinja, sedang ia haroes dipan- kawinilah !, saja tidak keberatan.
Ada pertanjaan voorzitter, soekakah si- Djawa, maka hasilnja boeat men'indahkan soedah bertambah sedar xoeli-koeli conletakkan satoe karangan boenga keatas dang mesti lihat auto itoe dimoekanja.
itce menjebabkan seorang laki-laki mengawiai perempoean itoe. Si sekoempoelan besar orang iote ge akan tract itoe akan dirinja hingga dalam pracbatoe
peringatan itoe.
'Kemoedian ada Pelanggaran
Tionghoa penompang dari autonja sendiri laki2 mendjawab : ,,tidak.“
terdapat.
tijk tidak boleh diloepakan. Dalam tahoen
beberapa orang lagi jang menjerahkan patah sebelah tangannja sehingga oleh
ga.
Sekarang siperempoean telah mendjaToean Abdoel Kadir, demam dafri Bintoe- ini, barangkali pada pengabisan zitting ini
Diatas batoe peringatan itoe jang ter- dokter terpaksa memotong tangan itoe di djanda.
akan dimadjoekan satoe rantjangan koelie
han Bengkoelen, menerangkan
boeat dari pada marmer, ada kedapatan sebelah
Ordonnantie jang baroe dalam mana diiat Bengkoelen soed#fi biasa den
toelisan jang boenjinja:
Karena terang
salahnja ia dihoek
pikirkan djoega keperloedh peroesahaan
Djawa jang pindah itoe, Disana tj
1
boelan
pendjara
dan
dilarang
1
tahoen
.
Idengan berdasar kepada poetoesan Kamer
»Hier rust onze lieve vrouw, Goverdina,
tidak boleh kerdja- djadi soepir. Tetapi Pegawai
Negeri. nah dan kekoeatan2 baik dari loe:
tanggal 12 Juni 1924 tentang penghapoeJohanna Landzaat-van .Rijnberk.
Mereka mesti mendjadi orangltani, ba- san Pocmie Sanctie jang memang satoe
Utrecht 18 Juli 1901 — Parnabolon 6 rijbewijsnja tidak ditjaboet.
roelah kolonisatie itoe berhasil deniyan baik. pekerdjaan jang sangat roemit. Peratoeran
Juli 1928."
Ditarik kembali kepindahannja dari Ke- Regent Betawi tidak ingin akan satgoe
com- perdjandjian kerdja (arbeidsoverdenkomst)
—0—
pahiang (Benkoelen) ke Gantoeng (Billi- missie boeat
DARI PERGAOELAN.
jari hal koloni
itoe, dan perloeasan peratoeran boeat Assisten
Deli Club maoe disewakan.
ton) tw. beambtelichter, Adab gelarSoe- sedang perkara itoe soedah berd
se- akan dimadjoekan djoega.
Oleh
B.
dan W. memporstel kepada
perempat abad lamanja.
Dalam kitab-kitab ada kita djoempai soeatoe per- tan Malano.Raad soepaja perdjandjian penjewaan de- cempamaan,
bahwa hidoe
p itoe sebagai bermimpi,
Extremisten dihangan Deli Club itoe dihabisi, disebabkan
Pertjobaan kolonisatie itoe dal
Dipindahkan dari Kepahiang ke Gank
dapan hakim.
oeroesan roemah itoe tidak terpelihara esok loesa kita kekoeboer.
toeng, Anwarbeij, beambte jang baroe di- hoen 1906 dan 1912 itoe hanja mal
“Tindakan
hakim
dan. politie t
dengan semestinja.
nja oentoek mendapat perbaikan
Peroempamaan ini, tidak boleh lagi dipakai oen- angkat mendjadi tw. beambtelichter.Perdjandjian
penjewaan itoe berlakoe toek za mansekar.
kepada Partai Nsional Dane menga
dalam
uah bebanag, Pemeriksaan lebih
ditaboeat setahoen. Sekarang ada haknja burhabisan
tahoen
jang laloe, menjebabDiangkat mendjadi tw. beambte pega- ada perloe. Tanah-tanah jang loe
Barang siapa jang hidoep didalam zaman ini, ia daian
nah Seberang itoe berkehendak
gemeester boeat mefhetjahkan perdjanberlakoenja
pemeriksaan
jang
teliti
lepada
di
Medan,
Nehang
Si
pang,
parbermimpi, ada harapan orang itoe
sketab
tentang penggeledahan-penggeledahan
roedjian itoe.
8
orang-orang pekerdja.
ticulier disini.
Taman Bidadari Doenis.

Telah divoorstelkan soepaja gedoeng
Deli Club kepoenjaan Gemeente itoe diperbaiki
danditambah mendjadi roemah

Auto Sewa

Chabar Kawat.

dilakoekan dengan lekas didalam tempoh
jang ditentoekan adalah soeatoe keperlocan oemoem.
Satne porstel boeat mengoebah ini
dalam tempoh lima tahoem, soedah ditolak dengan 20 lawan 17 -soeara, jaitoe
sesoedahnja dilawan oleh wakil-wakil
Regeering, diantaranja ialah dr. Moresco,
begitoe djoega toean Thomas, jang mana
mereka itoe menerangkan, bahwa soerat
paksaan seroepa itoe menjoesahkan bagi kepoetoesan-kepoetoesan.
Boeat memberi kepoetoesan perkara
Satoe voorstel dari pemerintah India
ini diserahkan oleh Regeering kepadaha- Inggeris soedah diterima, soepaja Raad
kim jang berhak boeat oeroes perkara itoe. van Beheer dari Arbeidsbureau menimbang
Sesoedahnja itoe perloe diterangkan, dapatkah dalam lima tahoen ini dihapoesbahwa Regeering akan menghormati ke- kan kerdja paksa itoe. Dr. Moresco, kapoetoesan hakim itoe. Djikalau kemoedian
ternjata perlde Regeering mempergoenakan haknja sendiri oentoek mendjaga keamanan ia akan mempergoenakan kekoeasaannja menoeroet artikel 35 dan berikoetnja dalam Indische Staatsregeling.
Hak kekoeasaan ini ia djalankan apakaKehilangan 1 Grant Radja No: 94 ddo.
la sesoedahnja poetoes perkaranja mereka jang sekarang akan dihadapkan kepa- 8 December 1898, atas nana MOENAH,
letaknja
di Tandjoeng Moelia. Siapa-siapa
da hakim memboeat actie baroe jang membawakkan ia boleli ditoentoet hoekoeman, dapat atau simpan itoe/ Grant, mintak
diserahkan
di Kantoor Kerapatan Medan,
Kemoedian baharoelah Wali
Negeri
menjatakan pemboekaan Volksraad zitting dalam tempo 90 hari dari tanggal hari
boelan
pemberi
tahoean ini, bila lewat
kedoea belas kalinja.
Hempoh itoe akan dik eloearkan Grant
Duplicaatnja,
sedang
jang hilang itoe
NEGERI BELANDA.
9
tiada disahkan lagi.
1
mah dan pemeriksaari tentang boekti-boekti jang 'terkoempoel. Pemeriksaan ini berlakoe amat lama sekali, sebab berhoeboeng dengan boekti-boekti jang banjak
diterima. Achirnja beroelah dapat diselesaikan sehingga sekarang Regeering soedah 'dapat tahoe, bahwa pemimpinmimpin perkoempoelan jang Arahas dalam
preventief itoe soedah terang bersalah
melanggar artikel 169 dan 153 bis dari
Wetboek van Strafrecht.

oem-kaoem madjikan dan oetoesan dari
Pemerintah Perantjis dan. Portoegis tidak
setoedjoe. Mereka menimbang patoet dalam 20 tahoen lagi,
Dr. Moresco menerangkan, bahwa penghapoesanlpekerdjaan2 jang tidak membosankan itoe boleh dihapoeskan, tetapi pekerdjaan-pekerdjaan oeroesan desa ' beloem lagi.
Hadji Augus Salim menerangkan, bahwa
pekerdjaan desa ada diloear armendement.
Ia mendesak kepada commissie itoe soepaja
djangan terlaloe lama mengambil tempoh,
disebabkan nanti boleh djadi terlambat:
sebab 'djikalau begitoe nanti tentoe penghapoesan itoe 'akan terdjadi dengan setjara kekerasan.
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pekerdjaan paksa bagi inboorlingen menerima soeatoe fasal perdjandjian, dimana dinjatakan bahwa penghapoesan jang

Made

Baroe”

bij Indonesier

poenja

itoe ?

,Anggoer Oesiat”
P. Noerdin

P. Minding

Soengei Mati No. 111
Medan
Chasiatnja

10 matjam.

Harganja tjoema f1.Beli banjak boleh berdamai
Pesanlah

Hamzah

pada:

ea

J

Emmastraat

No. 52
Medan
dan pada jang
MENGELOEARKANNJA
Pesanan dikirim rembours dan bajar sendiri

Kring"

Love, Ukelele Ike, Lon
Poedjian

Sedia
jang

hawa

jang

dan

serta

tempat
dapat

segar.

dalam

mn

13

bahagian

djoega

banjak

tersedia

tjet

Menoenggoe

dengan hormat!

serta

ada

dan Europa disini tak termoeatkan.
tambahan,

hari

Minggoe

tronton Ladies

(Pertjintaan

PArTeAN

dengan

Soedah datang lagi
sendjata api:

Lagoe

min132

CURVES
dalam

Circus)

CLARA

Didahoeloei

THAT

Senapang boeroeng
besar dan ketjil

angin:

kelak.

programma ini. Dan

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.

Wonion on Bore PArTEau.

Senapang

didahoeloekan

15 Juni 1930, dan seteroesnja.

DANGEROUS
PATTERN.

PARTY

oleh

IN

PERSON

Disini penonton dapat dengar bagaimana MISS BOBBY AMST dengan
Mr. PARAMOUNT
menjanjikan THAT
PARTY IN PERSON
en
HUNGRY WIMMIN.
Saksikanlah ini Programma jang loear Biasa,
Semoeanja Film Bitjara

B. S. A.

dan ORIGINAAL 4'/," dan 5//,"

0000000000000001000000000000000
Sediakanlah Vergunning

Sedia

roepa-roepa

model

Inggeris,

Djerman,

000000000000 0000

Dan

George K. Arthur dan lain-lain.

kabar di Java

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

Moelai harga dari
f2,— sampai f4,—
boeboek,
bermatjam - matjam
warna, boeat tjeloep kain-kain
soetera dan baldoe dan kain jang
lain
- lain.

Chaney,

semoea soerat

teratoer pendja-

bersih

Noeraka)

meDELI-BIOSCOOP

Hotel

kamar-kamar

gaan

Revue"

tjerita dan segala keterangan lebih landjoet ada dilain
talah di gedong kita hari tanggal mainnja ini film.

Malam.

5 meniet dari station
Hiittenbachstraat No. 6 B
Medan.
Telefoon No. 271

menginap,

134

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

FILM SHANGHAI.
STANDARD

sengit !

John Gilbert, Norma Shearer, Joan Crawford, William Haines, Buster Keaton,
Karl Dane, Marion #Davies, Conrad Nagel, Charles King, Anita Page,
'”Bessie

Moelai

Station

Bill“

Gambar Bertjakap di

(Kota

Pertoendjoekkan

Besok

Buffalo

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

Ini Malam.

.Kunst

tersohor

Bertambah
perdjoewangan serta peperangan.
semoea 1! bagian.

»Hollywood

, Terdiri

Tamboesai

hebat !

tjerita serie

Bitjara — Menjanji Muziek — Tari dan Menari.
film besar Tjap METRO GOLDWYN jang terkenal disini, film tjap SINGA

Bioscoop

Ini Malam.

5/6 dari

Moelai 16 Juni dan malam berikoetnja

Geschikt oentoek : kaoem saudagar, ambtenaren dan toeristen.
Bertempat ditengah kota, bajaran senderhana, pakai waterleiding,
133
dan penerangan electrisch.

Orion

series

Oranje-Bioscoop

en BILJART.

tjap: KAPAL TERBANG
Keloearan :

Samboengan

Dengar dan Lihat!

- Padang.

an

-

Love)

»Berklahie bersama
Lebih

sedjati

apa

HERSHOLT

tjerita.

Tambahan

GD

RESTAURANT,

JEAN

Pemoeda mempoenjai onderwijs kawin sama perempoean
kampoeng, dan isteri MODERN jang kawin dengan lelaki bertopeng Moderne, kedoea belah pihak berharga datang menjaksikan ini films.
Gadis dan pemoeda taroh kata jang berperasaan kemadjoean
ini zaman Moderne tjoba-tjoba oedjie perasaan dengan ini Film

128

Pasar Djawa

&

Moderne"
(Modern

JUNI sementara

5—. caca.
HOTEL - PASISIR

CRAWFORD

,Kawin

—.

18 dan 20

KATHRYN

oleh :

Dalam tjerita sepasang penganten baroe berperasaan KOENO,
tetapi kawin setjara MODERNE, bolehkah mereka hidoep manis?
lihatlah ini tjerita:

000000000000000

HOTEL,
»Pendapatan

dimainkan

Beheerder dari Maatschappij terseboet
memberi tahoekan, bahwa berhoeboeng
dengan mengerdjakan pekerdjaan pada salah satoe LEIDING besar dari Water|leiding, maka pembahagian air di Medan
da tanggal

17 & 18 Juni '30

berhentinja Universal mensadjiekan berbagai-bagai “Alm
MODERNE jang perloe diperbandingkan oleh
Isi Doenia, ini zaman, boektienja:
Satoe film MODERNE,
Nikahan
tjara Baroe, Perkawinan zaman ini loh!

Maatschappij

Disiarkan oleh Djaksa Kerapatan Medan
TENGKOE HADJI ZAINOEDDIN.

can

— Advertentie.

Tidak

keloearan:

Amerika dan Belgie

Medan's
Telef. 20

Warenhuis
Medan.
0

“

MAOE SENANG dan TERPELIHARA

Minta sadja

telefoon

No. 1121.

sewa
Disana toean-toean dan intjek-intjek bisa dapat Auto Atjeh,
Tapanoeli,
jang speciaal boeat berangkat ke - Padang,

Brastagi dan Kaban Djahe.
Siang malam tidak ada balangan dan
dipertjaja karena memake Systeein hati-hati:

chauffeurnja boleh
dan dari sewa kita

reken moerah.

Menoenggoe

Autoverhuurder'j
130

dengan

hormat,

,,DE VOS“

Bindjeiweg No. 1

:

0000000000000 000

tentang

Bioscope

Selasa & Raboe Tanggal

Ajer Beresih

Medan, den 16 Juni 1930"

Pekerdjaan paksa.
13 Juni.
Commissie

Geneve,

Royal

00000000000000100000000000000

Advertentie

MOHAMMADAN

RESTAURANT
No. 40

€ In AS

HOTEL

TS 0000

TN MM
Awas! Batja Teroes,'

Toko Katja Mata

Moskeestraat

jang

FIRMA HADJI MOHAMAD TAIB & SONS
Medan
Paleisweg Soekaradja.
Telf. 1119.

Belawan
Atapweg
Telf. 42.

|
»
»
|

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.
Menoeggoe dengan

hormat.

dan

mentah

nangkan
83

Air Lemon,

sedia

seteroesnja. Kamar-kamar mandi,

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

Telegram adres:
ISHAK ISMAIL
22

@ “S.H

(hoeroef

Arab

jang

terang)

isinja: meriwajatkan tatkala wafatnja
NABI MOEHAMMAD
SAW.,
Disoesoen dengan sadjak jang teratoer,
oleh
ahli
sja'ir
,,Malim
Moehammad
Alinoeddin”, (ahli Mandailing).

Tebalnja: 43 moeka, harga dipostdrukwerk:
f0,69
Remboursaangeteekend::

£1—

San

aan

:

1

aa 0 44 Ga

200
TAN

adres

ah 24X...

»Sja'ir Islam Berkaboeng”

batikhandel

Menoenggoe
dengan hormat

Inilah

Tepekongstraat
telefoon 1248
u4

No. 15
Medan.

ada

Cheong

jang

Swee

DELI

gambar.

Gr

M5

—

na
ini?

,

K.

62

NAITO.

3 Prins Hendrikstr,
Ea

Bana

B. BAROEMOEN van WELTEVREDEN.
REPARATIE ATELIER:
HET BESTE
PA
a

Tel. No. 1177. Medan

4

GOEDKOOPE EN VLUGGE
LAN Ya III
Ti

Ea

Sie2—
Mesin Toelis, Graphotipe, Addressograph,

Gramophon en Edison Dick. (met electrische
kracht of Zonder) enz.
Rool (getah) Mesin Toelis jang toea bisa
dibikin kembali baroe.
lam Afdeeling
Oostkust van Sumatra bisa terima Abonnement
dora
membersihkan dan memperbaiki Mesin
(Toelis.
N. B.
Djoeal
hands, sekarang

dan
beli Mesin Toelis
sedia djoeal Mesin Toeiis

tahoen, Lijst Mentijp 10 djaribeladjar sendiri

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

3
Maa

F

Pa
PA

AA

A3

-

Pal

Adres:

slaseN

SA ARTINYA

B. BAROEMOEN, Oudemarkstr. No. 59 Medam

'

Tn

Pesenan banjak dan sedikit, kami terima dengan senang hati.

Goentingan atau potongan

»C

0

pakaian jang paling bagoes dan netjis, tjoema didapat

EL

RNF

pada:

D”

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

pekerdjaan rapi dan bagoes.
Ditanggoeng pekerdjaan kita
- mejnenangkan publiek. Persediaan besar dari: Jas Hoedjan (waterproof), Kraag dan dassie leher, let

»—w—
L

dam lain-lain.

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
KESAWAN

00000

88 MEDAN

2de
2de

hands merken, RE!
TON, ROYAL OLI— VER, LINDETEVES,CORONA, EDIAL dan
Machine Giling padi. Kita kasihGrantie satoe

00000

&
»
6

dan 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:

MEDAN

atau

Dan bisa beli banjak
atau sedikit pada kedei

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

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

dan

ada

tjonto

SENG & Co.
Mata

Luitenantsweg 24. Tel, No. 1297
7
M g DAN
n

Apa

PERKAKAS ADJAIB.

Adres

lampoe

pot boenga. Djoega bisa bikin
segala barang dari tembaga menoeroet
model
jang disoekai
orang jang pesan asal sahadja

riboean

priok,

000000

Katja

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

menjediakan

talam,

Toko

000000000000000000

Pajoeng soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak
matjam jang lain.
Mode paling baroe.
Harga moerah, barang bagoes.
Menoenggoe dengan hormat,

Julianastraat 99
MEDAN
—
Membikin dan sedia bermatjammatjam barang dari tembaga seperti

soetera.

kasaran.

GohKims Co.

kemedja

Dasi dan sapoetangan, serban oentoek Hadji, saroeng
Samarinda, saroeng Batoe Bahra, saroeng Djokdja.

dan

TEMBAGA

anak.

haloesan

a.s...

TOEKANG

pada: TOKO HADJI ISMAIL Oudemarkstraat 2 Medan
Ada sedia mendjoeal Petji tempahan, teroetama potongan Thamrin dan Soekarno, jang orang soekai zaman sekarang,
Djoega lain-lain potongan, badjoe anak-anak, topi anak-

batik

?..—...

EBUROPA

kain

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.

es

matjam

KARBAU

000000000000000000

MINANG

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

Dari mode

»
4

tocan dengan hormat,

KIE HOEI

Pa

Makan

peng-

Menoenggoe kedatangan toean-

menje-

0 c..—...
4 aa
0

Roemah

terang bisa kita djamin
dengan
katjanja sehingga

lihatan
Peda
kala.
Siapa-siapa toean-tosan jang
penglihatannja koerang terang,
kita soeka
tolong pereksa
dengan
tiada
memoengoet
ongkost.
.

Satoe ,Roemah Makan jang paling bersih di Medan.
.
Mempoenjai Pelajan jang radjin dan mengerti terima segala tetamoe.
p dan
ti
pen
gi
tempat
Sedia kamar-k
dapat angin baik. Makanan saban waktoe dapat jang masih baroe. Minoeman dari
Soesoe

termasjhoer.

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

TELEFOMN

266

»

n

-

Sinah Deli:
No. 91

Salasa 17 Juni 1930

—

19 Moeharam

1349 Tahoen ke I

LOETJOE.

Pertjatoeran,

Bandingan

advertentienja

kalau ia ketahoei dekat
laise.
Toko-toko

atau ada ma-

lndonesia dan Tionghoa,

ada jang menjetop

advertentienja

sama

sekali diwaktoe malaise, atau diwaktoe
kabar terdengar bakal ada malaise.
Soeatoe perbedaan jang djaoeh benar.

pasang advertentie

tempat

karena

Peroesahaan

besar

ketjil

dimana-mana

kapitalnja.

dan

tengah-tengah

tidak bisa pasang advertentie itoe, atau
daan itoe ?
terlaloe sedikit. lantaran tidak tjoeOrang
Europa diwaktoe malaise koep modalnja.
djoesteroe mesti besar reclamenja, m eReklame soeatoe obat djoega boeat
Apa

sebab? Dimana

lawan

penjakit

letaknja

malaise,

perbe-

sebab recla-

melawan

pergi

penjakit

malaise,

tapi tjoema

me artinja memperbesar omzet bagi firma-firma
jang besar sadja, jang
atau pendjoealan, dan bagi orang Eu- besar kekoeatan (weerstand)nja. Tapi bagi
ropaadalah onkost advertentie itoe soe- peroesahaan ketjil dan tengah, reklame
dah termasoek dalam begrcoting, sebagai itoe tidak akan banjak menoeloeng, sebagadji directeurnja sendiri.
gai mana manoesia jang kocrang makan
Kalau verkooper atau directeur mesti dan
koeroes itoe gampang terkena pemendapat gadji tetap, mesti poela njakit dan meninggal dan obat mana
tetap itoe onkost advertentienja.
djoega tidak memberi pertoeloengan jang
diharapkannja.
Toko Indonesia dan Tionghoa angKoerang besar djoega pemandangan
gap oemoemnja itoe ongkos adverten- B.T. jang berkata, 'verkooper (pendjoeal)
tienja sebagai extra uitgaven ..,..se- atau directeur firma besar mendapat gabab itoe baroe sadja pasar moelai gon- djih tetap dalam tempo malaise ini. Datjang, lantas tjaboet advertentienja.
lam tempo malaise ini oemoemnja gadji
Siapa disini paling tjerdik?
pegawai dipotong, sedang sebagian
dari kaoem boeroeh dilepas. Selain
Tentoe sadja orang Europa, sebab
itoe siapa maoe hidoep didalam malaise, dari itoe, directeur dan sementara pegawai tinggi lantaran malaise, tidak akan
ia mesti berani teroes memboeat
menerima presenan
(tantiemes) sebareclame.
gai biasanja.
Ini ada perkataan dan keboektian
Dengan roepa-roepa ichtiar ini, ongkos
jang benar.
Bintang Timoer menoelis seperti firma bisa dikoerangkan.
Soedagar Indonesia dan Tionghoa jang
diatas roepa-roepanja memang soedah
mengalami,
jang sekarang banjak toko ketjil dan tengah-tengah tidak bisa mengIndonesia dan Tionghoa tjaboet aliverteru hematseperti firma besar. Direkteur atau
pegawai jang haroes dipotong belandjanja
tienja.

djoeal

mentjari

dan

banjak

sekali pe-

sama

peroesahaan

ketjil dan

tengah-tengah ter-

MAOE

hoe, dalam peroesahaan ketjil dan tengah2

kepoenjaan Indonesia dan Tionghoa, kapital dan ongkos hidoep hari-hari ditjampoeradoek. Mereka itoe hidoep dari pendapatannja sehari-harinja. Apabila pendapatan
ini moendoer, tentoelah mereka
itoe mengoerangkan belandjanja jang dikiranja
tidak begitoe perloe jaitoe sepertinja

advertentie

itoe.

Karena

doer hasilnja, mereka itoe mendapat kejakinan,

itoe

advertentie soedah

tentoe

tidak

bisa

djoesteroe

membesarkan

sadja

Soedah

tentoe

tidak

telefoon
Calcuttastraat No.

dengan

1324
12 — Medan.

Menoenggoe

dengan hormat,

AUTOVERHUURDERIJ

MACHMOEL

pp. H. HASJIM.

boeka

TOKO

Eigenaar:
No. 578

Baroe
dari soetera

Selimoet,
“

111

a

BOMBAY

L. H. MAHTANI
MEDAN
Hindoestraat No. 25

Lampekap
Kemedja

kemadjoeannja, hoekoem-hoekoem itoe

dak

terima
soetera

nanas, segala

f3,—

tikar-tikar dan

kain

4
matjam

soetera

#3.—
oekoeran,

pake

matjam-matjam

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

ambil poesing

jang dibikinnja.

pada

Dan

ti-

korban-korban

hoekoem-hoekoem

kemadjoean inilah Rajat Indonesia haroes
selidiki betoel, soepaja bisa tahoe ke m ana arahnja kemadjoean pergaoelan hidoep sekarang, apa ia akan bertambah
sempoerna hidi
ja ataukah bertambah
sengsara.

soetera

Shanghai

no.

Saroeng
oemoe,:
Saroeng
perkodi:

af 10.-f 15.-

1 :

f 180.- t 200.

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

Kita menoenggoe pesanan pertjobaan jang lekas dan diminta djangan loepa
tocan-tocan

toeliskan

dengan menoeroet harga jang terseboet di SINAR

Langganan

DELI.

SETIA harga dan pembajaran boleh berdamai.

-

Ja
MESKIPOEN

——
HARI

PANAS

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

Dari

,,Adams

Chiclets”

of

,Tutti

Fruitti“

(Goela

karet).

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

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

CHEWING

GUM

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

indonesia.
Raden

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

atau zonder kraag

Hoekoem-hoekoem kemadjoean dalam
pergaoelan hidoep lebih koeat .dari pengharapan dan kemaoean manoesia. Dalam

dari

Boeat didjoeal lagi:
nan, seperti diatas djoega no. 1: perkodi
.- f 500.- danf 600.-

bisa

nesia.

Samarinda

f 20.- f 27.50 dan
f 35.—

reklamenja.

Inilah sebabnja tidak karena ia orang
Fropa,
tapi karena ia besar kapitalnja.

bitjara

Harga boeat pakaian:
Saroeng

djatoeh lagi. Tapi apakah toean Parada
Harahap berani tanggoeng 100 procent
kebenarannja beliau poenja nasehat itoe?

BERANGKAT ! 1

Mintak

Telefoon

tidak bisa

meng
gkan lagi kepadanja.
B. T.
toelis, orang Europa
diwaktoe malaise

Berastagi, Kabangjae. Atjeh, Padang dan LI.

Baroe

moen-

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.

bereb oe-

Dalam teripo malaise sekarang, dengan
reklame atau tidak, perniagaan dan peroesahaan ketjil dan tengah kepoenjaan Indonesia dan Tionghoa akan banjak sekali jang djatoeh dan remoek.... karena
tergilas oleh roda konkurrentie, jang dalam tempo sekarang berpoetar lebih keras sekali dari pada biasanja.
Dalam tenipo malaise iniverarmingsproces
(kemadicean ke kemiskinan
berlakoe lebih tjepat dari pada tempo
biasa.
Djoerlah orang jang terpaksa mendjadi kaoem boeroeh axan bertambah dengan tjepat.
Begitoelah pengharapan toean Parada
Harahap akan bisa membikin koekoeh
kedoedoekan kaoem — tengah Indonesia
mendjadi sekoekoeh-koekoehnja, sekarang
ternjata tidak lain tjoema
gelemboeada, karena mereka itoe biasanja ngan saboen belaka.
Dalam toelisan ini B.T. dengan tidak di- tidak
poenja direkteur dan pegawai, tapi
Inilah doeloe sebeloemnja petjah
sengadjanja membenarkan sama se- tidak
didirekteurinja dan pegawainja krisis soedah kami ramalkan dalam toelikali segenap pemandangan kami, bahwa semoea
dalam tempo malaise
perdagangan dan sendiridengan familinja. Kita semoea ta- san kami tentang soal kaoem-tengah Indodesak lebih doeloe. Doeloe B.T. pandang
tempo malaise amat baik bagi orang Indonesia boeat reboet ant ero import dan
export. Sekarang praktijknja memboektikan, malaise itoe malahan menoempas peroesahaan Indonasia dan Tionghoa,
jang kebanjakan tidak begitoe besar kapitaalnja itoe.
B.T. berseroe, soepaja orang Indonesia
mengambil toeladan bangsa Tionghoa,
jang katanja aktief itoe. Sekarang ternjata, itoe ke-aktief-an tidak begitoe banjak
goenanja bagi kaoem soedagar Tionghoa
Dalam madjalah ,,Ostasiatische Rundschau“ kami membatia, di Pontianak, Tjirebon dan
Palembang
ada
semen-

seteroesnja.

menang.

itoe

BOORHAN

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

kepadakaoem pen-

B.T. bertanja: ,Siapa disini paling tjerdik 1“, jaitoe
fasal pasang reklame
atau tidak, itoe.
Pertanjaan ini gandjillah adanja. Tjerdik
atau tidak tjerdik disini tidak djadi pertanjaan. Jang djadi pertanjaan jaitoe: Soedagar
dan Tionghoa jang ketjil
dan 'tengah-tengah itoe bisa ataupoen
tidak memasang advertentie itoe. Dalam
oeroesan ini boekan ada soal ketjerdikan,
tapi soal kekoeatan, jaitoe kekoeatan
jang berasal dari kapital itoe. Soedah tentoe soedagar Indonesia dan Tionghoa ini
maoe tjerdik, tapi kalau tidak ada kapitalnja, maoe apakah mereka itoe?
»Sebab itoe siapa maoe hidoep didalam
malaise, ia moesti !berani teroes memboeat reclame," toelis B.T. Menoeroet
logikanja pikiran ini, asal
soedagar
Indonesia dan Tionghoa itoe teroes pasang
mereka

G.

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

dimana

tan pembeli. Dalam pereboetan ini firmafirma besar sadjalah jang biasanja bisa

reklame,

V.

TOKO SAROENG TENOENAN ASLI
P.ssarstraat 79—81
MAKASAR
Post Box 72.

djoeal. Dalam tempo malaise kaoem pen-

tara
soedagar
Tionghoa tidak bisa
membajar pindjamannja, jang sedjoemlah
beberapa djoeta goepiah.
Apakah jang akan kedjadian sesoedahnja malaise?
Sesoedahnja malaise peroesahaan-peroesahaan jang besar mendjadi tambah
besar poela. Inilah oemoemnja, karena
dalam tempo malaise ini terdjadilah.perantara
a per
Dengan advertentienja jang banjak itoe,
maka peroesahaan besar bisa mendjoeal
lebih banjak dari pada peroesahaan ketjil dan tengah-tengah. Peroesahaan besar bisa

sekarang

beli oemoemnja

pada:

,ini . tjoema akal | FE

perniagaan tidak terganggoe, dan tempo
malaise sekarang?
Dalam tempo biasa itoe kaoem pem-

dalam malaise.

disoerat kabar,

Eropah

dapat

sadja, soepaja dipilih

kembali mendjadi ..... lid Volksrand,”

kekoerangan Kapital.
Apakah
bedanja tempobiasa,

(Oleh Corr. 5.D. di Berlijn).

banjak

Moesa

Hanja

roesahaan bangsa Eropah jang haroes Yan
boet
semoea reklame daris.s., karena...

kedoea.

Dari sementara nomer dari Bintang
Timoer dari boelan April j.l. kami koetip seroean dibawah ini:
Bandingan.
Diwaktoe malaise.
Toko-toko Europa, baik Importeurs,
maoepoen Winkeliers, bertambah

'berpendapatan:

kantjil toean Ali

Di

Lembar

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

Toean Alimoesa, ketika verlof kekampoengYadi Tapung ik dengan soeka-soeka ia men“so... Soepir motor gerobak.

kraag

warna.

Saleh ahli gambar
jang terkenal.

Toean G.BJ. van Heuven menoelis
dalam De Indische Gids soeatoe
peringatan bagi Raden Saleh, djoeroe
gambar

jang tersohor.

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

Dikampoeng Bondangan, bilangan Buitenzorg (Bogor) ada sebocah koeboeran
jang boleh dikatakan terlantar dengan
pakai batoe jang dioekir dengan toelisan:
Raden
Saleh.
Djoeroe gabut dari Seri Padoeka
Kangdjeng
Radja Wollanda, Ridder der
orde van de Eiken kroon, Coinmandeur
met de Ster der Frans Joseph Orde,
Ridder der Kroon orde van Pruisen Ridder
van den Witten Valk:
Meninggal di Bogor, 23 April 1880,
L
loeh tahoen jang laloe.
Raden Saleh, djoeroe gambar bangsa
Djawa jang meninggal doenia 50 tahoen
jang laloe. Raden Saleh Sarif Bastaman

kos pembesar itoe jang paling agoeng |
Waktoe ia masih tinggal di Frankrijk
di Indonesia. Ia barangkat ke Holland ia dapat ketika toean tinggal beberapa
pada tahoen 1830, djadi dalam oesia 26 |boelan di Algiers, dimana ia perhatikan ketahoen, bersama familie De Lenge.
Jadaan
penghidoepan dipadang
pasir
Atas poedjian G. G. radja Willem | dan |(Woestijn).
belakangan Willem II telah lindoeng|
Dimasa itoe ia membikin beberapa piraden Saleh dan dibawah pimpinanaja goera besar sebahagian besar mel
t.t. Kruseman dan Schelfhout ia membi- | perkelahian heibat antara binatang2 boeas

ada

kin banjak

begitoe

hingga

dihargai oleh bangsa Belanda,

namanja masih

djadi

peringatan

TOKO
AUW
SEN G-MEDAN
Bykantooren : ' Weltevreden Telf. 132B.
Soerabaja
2572N.

kemadjoean dalam ilmoe meng- | dipadang pasir

itoe.

gambar.
atoe pigoera dengan memakai
Beberapa
tahoen kemoedian raden Dn
dood" (Mati stan hidoep) sekin (Weltevreden) sampai dikasih nama Saleh atas ongkos radja Belanda telah |. karang masih
ada di Rijk museum di
Reden Salehlaan.
membikin studie dinegeri asing. Antara A esrerdam dan meloekiskan doea &kor
Ia terlahir: di Semarang pada th. 1814 satoe
dan lain ia beladjar di Dresden singa mengeroeboengi satoe ekor kerbau.
dan ada toeroenan familie regent. Di- 5 tahoen dan
dimasa itoe ia mendjadi
Lain
pigoera menggambarkan seromwaktoe masih moeda sekali
ia soedah ber- wewna jang dihormati di-kraton-kraton bongan koeda jang didi sangat terkedjoet
gaoel dengan bangsa Belanda. Sementara
iserang olel
a singa. Keboeasan dan
ia di Betawi selaloe datang diroemah in- an, grootbertog, Sean Koba
sifat aoes darah dari doea binatang itoe
specteur van Financien De Lange,adal-l: |dan ri
toekang
gambar
bangsa
Indonesier
ini.
vegan
Sa,
Ta
Nana jang merah
kunstschilder Payan telah mengasih les
ade Saleh berdiam
perti
ri
membikin
orang
Merasa
dalam menggambar padanja.
Belakangan re
Sioega | boeloe badan berdiri melihat
manda
Gouwverneur general v.d. Capellen jang di Paris.
an pakaiannja setjara orang
binatang boeas ini jai media Denga
ja.
Ini ada pengoenMenaroh perhatian besar pada orang Timoer ia membikin lebih ketarik lagi.
moeda ini telah menjoeroeh raden Saleh Orang pandang ia sebagai poetera radja
(Lihat samboengan di pagina IV)
beladjar lebih djaoeh
di Holl. atas ong- Djawa sadja.
di

Betawi

dan

satoe straat terletak di Tji-

R.v.). Padang.
Corr. Sinar Deli menoelis:
Seorang pendoedoek kampoeng Hoeta
Sibodak (Mandailing) nama Kari Sjamsoeddin, beberapa tahoen j. laloe meninggai
doenia, dan meninggalkan. seorang isteri
dan doea orang anak perempoean jang
dibawah oemoer, djoega beberapa bidang
sawah. Kari Sjamseeddin jtd. tidak mempoenjai familie rapat dikampoeng itoe
ataupoen dikampoeng lain.
Beberapa tahoen sesoedahnja K.Sj. meninggal itoe, maka timboellah perkara
pada anak isterinja K.Sj., karena seorang
pendoedoek dari kampoeng lain nama Manjampak, mengakoe berfamili rapat dengan
K.Sj dan mendakwa isteri K.Sj. Pendek
tjerita perkara, kedoea belah pihak samasama memakai pokrol, dari pengadilan
bawah di Kota Nopan sampai pada pengadilan tinggi R.V.J. Padang. Moedahn dengan bantoean K. K. Hoeta
Sibodak Dja Mandoroen, jang mengatakan
harta poesaka itoe ialah kepoenjaan anak
isteri K.Sj. dan tidak ada sedikitpoen kepoenji

Mani:

k,

maka

menanglah

anak isterinja K. Sj. di Kota Nopan, begitoe djoega di R.v.J. Padang, sesoedahnja pihak Manjampak apel. Sesoedah
isteri K.Sj. memegang vomnis dari R.v.J.
maka merasa senanglah soedah, karena
tak ada lagi jang dipikirkan boeat niengganggoe harta poesaka itoe.
Sekarang tiba poelalah waktoenja, K.K.
Dja
Mandoroen jangtadinja djadi saksi
boeat membantoe istetinja K. Sj. sehingga
menang, soedah menjoesoen soerat pengadoean dan menjerahkan pada Landraad di
Kota Nopan, bahwa semoeanja harta poesaka mandiang K. Sj. itoe, adalah kepoenjaan K.K. Dja Mandoroen.
Sama-sama
ditoenggoe kepoetoesan
dari
Landraad Kota Nopan, apamemoetoeskan setjaraadatkah atau setjara oendang Gouvernement.
—0—
Ketjilakaan auto.
Pada hari Senin tanggal 2 boelan ini
soedah terdjadi ketjelakaan auto j. hebat
didjalanan Lb. Aleeng Sitjintjin S.W.K.
hingga soepir darikenderaanitoe karena
1
dapatkan loeka jang begitoe
soedah dikirim keroemah sakit Militair di
Padang boeat dirawat. Doedoeknja kedjadian itoe adalah
kira-kira begini:
Seboeah auto Fiat jang moeat beberapa penoempang maoe pergi di Bovenlanden sementara satoe auto Chefrolet datang dari
djoeroesan Bovenlanden maoe ke Padang,
setahoe

karena apa

soedah

bertoebroek

antara satoe sama lain. Selainnja kedoea
auto itoe mendapat kebanjak penoempangnja banjak poela jang mendapat loeka tapi jang lebih berbahaja ialah soepir auto
Fiat nama Taib.
Sesoedahnja dilakoekan pemeriksaan
teroes Taip dengan pertoeloengan kepala
pemerintah ditempat itee dikirim keroemah sakit

di

Kajoe

Tanam

tadi

dari sini

dikirim lagi ke Militair Hospitaal diPadang
boeat dirawat lebih djaoeh sedangkan
siapa jang bersalah dalam penoebroekan
ini tentoe nanti akan berboekti atas pemeriksaannja jang berwadjib.(P.S.)
AO
Openbare lezing dikantoor Bestuur
Menggala, tentang perhitoengan
tjatjah djiwa 1930 dan
erfpacht.
Pada tanggal 29 Mei 1930 djam
9 pagi
telah diadakan oleh kepala negeri Menggala openbare lezing dikantoor M
L
dihadiri oleh Penimbang2 goeroe2 serta
segala ambtenaar2,
baik dari dalam atau
dari loear kota jang banjaknja lebih koerang
250
orang.
Pembitjara
jaitoe
p. t.
.
Menggal
n
pendahoeloean — pembitjaraan
beliau
itoe menerangkan tentang pemerintahannja soeatoe Mij. jang hendak memboeka
peroesahaannja didalam daerah Menggala
jaitoe diantara kampoeng Goenoeng Terang dan P. Dewa Mesoedji (diantara
soengai Toelang Bawang dan soengai
Mesoedji) jang hendak memakai tanah
sebahagian

ketjil sadja jang beloem tentoe

kepoenjaan atau haknja rakjat, sebab Mij.
ini bekerdja dengan
h
beb
soemoer sadja jang mana didoega didalamnia didapati soemoer minjak tanah.
Demikian djoega beliau menerangkan dengan sedjelas-djelasnja bahwa rakjat ta'
oesah koeatir tentoe Mij. itoe tidak akan
me
haknja rakjat.
Djoega

terpaksa

kiranja hak

rajat itoe

akan diroesakkan maka hak akan diganti

oleh Mij. dengan harga jang patoet, dan
ka'au sampai terdjadi perkara, maka ha-

nanti.

Dan barang siapa
jang dengan sengadja akan memajahkan sitoekang menghitoeng dan didapati keterangan pengitjoehnja maka orang itoe akan mendapat hoekoeman dari-pemerintah, Demikian djoega
barang siapa nanti jang kedapatan jang
terpandai dalam segala penghitoeng itoe
nanti akan mendapat gandjaran dari Pemerintah dengan dianoegerahi satoe certificaat jang berwarna bagoes sekali. Nah,
kita oetjapkan selamat kepada jang mendapat diploma itoe nanti. (PF. Sumatra),
—0—
Tetamoe agoeng.
Hari Djoemahat j. I. telah sampai
di Palembang
Prins Mangkoe Negoro
sama Ratoe
Timoer dan pengikoetnja.
Koempoelan tetamoe ini, telah membikin pesiaran kesana sini, koendjoengi
Pladjoe, melihat-lihat keadaan roemah sakit disepandjang soengai Moesi dan
lain-lain.
Dalam koempoelan itoe, antara lainlain ada terdapat Raden Ario Prof. Dr.
H. Djajadiningrat rector magnificus pada
rechtshoogeschool di Weltevreden bersama isterinja, patih, dan secretaris Prins
Mangkoe
Negoro.
Rombongan itoe bakal mengoendjoengi
Selatdjaran dan pergi ke Kolonisatie I.E.V.
di Gisting, kemoedian kembali ke Betawi
(H.D.)
—9m—

hidoep, disana
,
Tempat lahir poetera dan poeteri.
Ajoehai hatikoe bimbang,
Djika koelihat koepandang-pandang,
'anah Deli tanah garang,
Tidak poetera bertanah ladang,
Hanja hidoep menoempang-noempang,
Ditepi tanah koeasa orang.
Bangoenlah adik, bangoen djiwa,
Bila kau tjerdik, wahal njawa.
Bila sedar,

Didalam

bila nirwana.

doenia, negeri jang fana,
H.

Person bikin lebih ag
perkoendjoengannja itoe, oleh sebab itoe, nabi itoe
akan berangkat pergi ke Syrie.
—0—
Sepoeloeh mati, doea poeloeh lahir.
Orang
Barat mendoega pendoedoek
Tiongkok antara 400 atau 450 millien
orang. Ini djoemlah jang besar masih sangsi
betoel tidaknja: karena bertahoen2 Tiongkok berperang atau dalam revolutie, banjak
jang tiwas djiwanja, soedah tentoe djoemlah rajat itoe misti koerang? Seperti dibenoea Eropah sehabisnjaperang 1914—
1918 rajatnja djadi semangkin koerang
djoemlahnja dari doeloe, karena banjak
orang jang mati dimedan peperangan
oentoek negerinja. Sebaliknja pendoedoek
Seorang Perempoean ditjentjang Tiongkok, boleh djadi bertambah, kita
oempamakan ada seorang jang mati tetapi
mati.
20 baij Tionghoa jang dilahirkan.
Hal ini memang bangsa Tionghoa
Oleh soeaminja sendiri.
terkenel mempoenjai banjak familie, seperti
kawan-kawan
kita sekolah doeloe di Java
Corr. Sinar Deli menoelis:
Pagi2 poekoel lima dengan mendadak atau banjak sobat-sobat jang lebih moeda
lagi
dari
kita,
pebila
toelis memberi tahoe:
telah datang seorang Alas pada kantoor
Politie Koetatjane menjerahkan sebilah ini tahoen mengabarkan soedah kawin
dapat
Belitar,
Solo,
Madioen, Toeloengpisau, jaitoe memberi tahoe jang bahasa
dia telah silap karena telah mentjentjang Agoeng, Kediri, Soerabaja etc. dan lain
tahoen
mewartakan
soedah mempoenjai
akan isterinja.
Hal ini segera
disoesoel
kebetoe- anak dengan selamat.
Bolehkah
kita
katakan
ia bekerdja
lan
telah terdjadi perkara jang ngeri
itoe. Didapati isteri jang dapat tjelaka itoe boeat patria? Menoeroet pemeriksa'an
tjatjah
djiwa
di
Tiongkok
djoemlah
pendalam keadaan pajah./Beberapa loeka2 terdjadi, pada sepoeloeh djari tangannja dipo- doedoek ada seperti berikoet:
tong2 demikian djoega pada bahagian ba- | Tchili
29 mill. 400.0000
dannja. Beberapa pertanjaan dimadjoekan | Mandchouri
Tah,
Ipada

itoe.

Ja

djawab

de- | Sh

3
26,
24,

534.000

silaki2 itoe, dipaksa oleh familienja serta | Kiangsu
penghoeloe kampoeng, perkawinannja ba- | TChekiang

22,
1.

380.000|
800.000

Apa

ini di

hah

L

tar

dari

orang toeanja, atau bagaimana kita tidak
tahoe.

Baroe ini kali kita dengar orang kita
disini menjedekahkan anaknja kepada
orang lain.

Loear-Negeri.
Nabi perempoean.
Correspondent

dari

,United

Press“

di

Jerusalem mentjeritakan bahwa dikota itoe
telah sampai Aimee Mc Person, berasal
dari Los Angeles, jang menjeboetkan dirinja sebagai Nabi perempoean. Ia ada
dikawani oleh gadis-gadisnja dat 64 pengikoet-pengikoet. Jang paling oetama ia
berboeat, ialah membeli pakaian Arab.
Ss
dahnja berpakaian demikian, ia mengoendjoengi Bethanie dan Via Dolorosa.
Berhoeboeng dengan kedjadian itoe, soeratsoerat kabar di Jerusalem soedah menimboelkan kegemparan besar tentang kabarannja masing-masing berhoeboeng dengan
keterangan-keterangan
jang dikasihkan
oleh nabi perempoean itoe tentang oeroesan politiek. Pada orang-orang Arab ia
goembirakan pergerakannja bangsa Arab
itoe dan pada bangsa Jahoedi ia tjeritakan
tentang kebangsaan Jahoedi jang baroe.
(Zionisme).
Correspondent itoe telah mengikoet
pada Aimee Mc Person ke Minara
David,

kim Landraad jang menimbangnja. H.P.B.
bertanja kepada rajat jang hadir apakah
ada keberatan atau tidak. Rajat djawab
tidak ada keberatan, asal sadja tidak
mengganggoe kesenangan rakjat. Sesoe- dimana ia mendapat lihat orang-orang
dah hal ini dibitjarakan maka diteroes- Arab
jang poelang dari pesta nabi Moesa.
kan tentang tjatjah djiwa. Beliau me- Nabi - baroe terangkan bahwa iapoenja
Ki
if
,
kan apagoenanja perhitoengan itoe
hkan
nada
3
oleh pemerintah dan mene- p
poenja impian dalam
rangkan poela apa goenanja nomor-nomor penghidoepannja. Lebih djaoeh ia terangkan bahasa ia pertjaja pada antero
roemah dalam tiap-tiap kampoeng.
Demikian djoega beliau menerangkan Kitab Indjil, jaitoe bagian jang baroe
dan
lama, dan boekanlah sebagaimana
dengan sedjelas-djelasnja tjata m
i
staat2 jang akan dik
nanti
oleh lain-lain orang jang hanja pertjaja seperiodeteller, dan tiap2 periodeteller itoe bagian sadja.
:
.
toelah p
di J
nanti akan dapat besluit dari beliau. Demikian djoega rakjat jang ditanja oleh pe- soedah perintahkan soepaja Aimee Mc
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Kouantoung

BOELANWEG,

Dari
Dahoeloe : kalau

MEDAN-DELI

(O.K.S)

pergaoelan,
sifoelan poelang
elai dari melantjong,

dia, dan memandang dengan tadjam pada tingkah
lakoenja. Bila ia bertjakap isterinja mendekatkan hidoengnja kemoeloet soeaminja itoe, sambil mentjioem
baoe apa jang keloear dari moeloet soeaminja itoe.
Kalau moeloet: sang soeami ada berbaoe alcohol,
alamatlah
roesoeh roemah tangga, mna sang isteri
di,
pab-nj
h,
dan
mengatak
-djerit
soeaminja itoe moertad.
Sekarang : kalau sifoelan poelang dari berdjalan-djalan,
sang

h

isteri

piri dia, dan memandang dengan tadjam adakah tidak
soeaminja itoe membawa oentoek minoeman seisi roemah sebotol anggoer. Anggoer
boekan sebarang
anggoer, akan tetapi apa jang dimaoeinja ialah
..
.
,

Anggoer-Soebija tjap 'akar

.

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

Harga per botol f 1.00000 00000000000000000000000
SANGGOEP

MENJEMBOEHKAN :

Paris Beauty (menjantikkan moeka)
Syrup Sohbet Djiwa (sakit batoek, dada, napas
sesak, batoek kering, asthma, koerang darah, demam
lama, koerang koeat kepala, sakit djantin).
Obat Mata (Oentoek segala matjam penjakit mata,
dengan obat disapoe dari loear).
Minjak ramboet (centoek memandjangkan ramboet dan menghitamkannja serta mendinginkan kepala.
Syphilis (penjakit perempoean, keloear nanah darah
kctor dan perasaan tidak enak).
Ona
Medjen (tjoekoep dimakan doea boengkoes
sadja).
1

2,

Djika toean dihinggapi oleh sematjam penjakit, djangan
toean toenggoe penjakit itoe sampai mendjadi besar.
Segera toean mentjari tabib jang dapat memberi pertolongan bagi toean.
kita ada mempoenjai soerat soerat poedjian, mempoenjai
soerat-soerat boekti, beberapa banjak orang jang telah
disemboehkan dari penjakitnja jang
berbahaja, jang
berada diantara hajat dan mati.

Kouang Si
8,
Yunana
8.
Foukien
300 .,
Dan djoemlah lain-lain provincie seperti Shansi, Honan, Shensi, Kansou dan
Koeitchou

I ALMANDILI

NAWAW

PADANG

79,
2,

padanja.
Houpeh
Orang lain meanggap sebagaimana itoe| Anhoei
djoea, karena siperempoean nikah dengan | Kiangsi

Korban itoe segera dibawa kehospitaal |
Koetatjane,
tetapi baroe beberapa lama |
ia telah meninggal. Tentoe sadja taki2|
itoe tak loepoet dari pada masoek boei
Gowvernement.
—0—
Seorang anak disedekahkan?
Orang toelis kepada Pertjatoeran.
Pada beberapa hari jang laloe doea
orang soeami isteri jang berasal dari Baroes,
soedah menjedekahkan seorang anaknja
jang beroemoer kira-kira 6 boelan kepada
seorang temannja jang tinggal di Langsanaweg
Sibolga atas permoepakatan
kedoea belah pihak sadja.

TOKO- OBAT: & AGENT MECCA GANGERS
S, M

38,

ngan soeara j. poetoes2: ,,saja diikatnja ser- | Sztkhouen
ta ditikaminja karena saja tikaktjin
ta| Hounan

roe djalan kira2 doea boelan.

000000000000000
000000000000000000000000000000050

Harta poesaka poenja oelah dari
pengadilan bawahan sampai ke

00000000000000

TANAH AIRKOE,

riodeteller itoe nanti ta'oesah koeatir padjaknja akan dinaikkan kata beliau melainkan teroes terang sadja mendjawab segalap
j
kang
gitoeng itoe

000000000000 00000000000000000000 “0

Sumatra.

beloem

diperiksa betoel tetapi

ditaksir masing-masing tidak koerang dari
55 millioen pendoedoek: djoega dibagian
Mongolie, Thibet, Szoungarie dan
Turkestan Tionghoa ra'iat Tionghoa disitoe
kira-kira ada 27 millioen orang. Djika
djoemlah ini kita reken sama djoemlah
terseboet diatas, kita dapatkan satoe totaal 461 millioen pendoedoek. Sebagai
penoetoep tjatjah djiwa rajat Tiongkok
ini sendirian sadja
poenjai djoemlah
lebih
g
banjaknja dari pada antero
rajat Eropah dikoempoelkan djadi satoe,
maka dari itoe Ex. kaiser Duitsch Wilhelm II pernah katakan: ,,bahaja koening!
Melihat djoemlah manoesia jang paling banjak itoe adalah di Asia, tetapi
bangsa koening sebetoelnja boekan satoe
bangsa jang soeka dengan peperangan,
teroetama bangsa “Tionghoa lebih soeka
dengan perdamaian dan keadilan.
Menoeroet , Memorial diplomatigue di
Parijs“ kira-kira ada 88.310 orang asing
jang berdiam di Tiongkok, kita bertanja:
rapa mereka sebagai tetamoe atau toean
roemah? Masing-masing poenja rol bertentangan dari hak pertocan (exterritorialiteit), j. itoe kadang-kadang mendatangkan
kerewela. (P. Men.)
—0—
Spion bangsa Italie ditangkap.
Parijs, 13 Juni. (Aneta Radio). Soeratsoerat kabar memberitakan, tentang soeatoe penangkapan, diperbatasan FransItalie. Pakan itoe terdjadi di Vertigmilia. J. ditangkap seorang Kolonel bangsa Italie, nama Fortunato Volle, j. disjak seorang spion. Persangkaan itoe telah terboektitatkala dilakoekan pemeriksaan soerat2nja. Didalam soerat2 itoe kedapat:
boenji j. menerangkan tjara bagaimana,
soepaja watas Frans dapat Ciperkoeatkan.
pa—
Pergerakan di Indo-China.
Parijs, 13. Juni (Aneta Reuter). Didalam
persidangan Kamer, Pietri, Minister van
Kolonien menerangkan. bahwa roesoehroesoeh jang baroe kedjadian di Indo
China, tidak lain sebabnja, dari karena
asoetan propaganda Communist.
Perkoempoelan Communist, mempoe-

Oleh sebab itoe, djika toean, atau familie tocan,
atau kenalan toean, bila dihinggapi penjakit,
diselakan akan datang mengoendjoengi
18

€mmmmmma3gp Kalau tidak baik ogang dikembalikan.
S. R.B. RAM
— Thabib British
India Wilhelminastraat 115 Medan
Telefoon No. 1326.
Regeering, didjadjahan Perantjis, akan
bertindak dengan sekeras-kerasnja, boeat
menghapoeskan actie kaoem bolsjwiek,
didalam djadjahan Frans.
Sikap jang akan diambil Regeering, ialah berlakoe keras terhadap kepadaleidernja, dan berlakoe sabar kepada pengikoetnja.
Kesoedahannja ia berkata, bahwa keadaan Perantjis di Indo China, telah diharoengi oleh bermatjam2 hal.
Aixen Provence, 13 Juni (Aneta Radio)
Hof dari Appel, menghoekoem Ludangh
Balenh jaitoe Secretaris Generaal daripersekoetoean koeli bangsa Annam di Marseile, 2 tahoen pendjara dan didenda 500
Francs, karena melakoekan propaganda
Communist di Indo China.
Borges, Secretaris Generaal, dari persekoetoean anak boeah kapal dari Marseile, dihoekoem

6 boelan

pendjara,

OPNEMER - TEEKENAAR
&

ARBEIDSKANTOOR
Moskeestraat No. 25
MEDAN
Telefoon No. 1633
Menerima

dan mentjari:

Pekerdjaan Mengoekoer Tanah
dan memboeat Kaart, serta Gam» bar-gambar Roemah.
,
Sanggoep
djaan bagi
g bekerdja.

mentjarikan pekerorang jang soeka

Menoenggoe

dengan hormat,

M. ARIF

dan

denda 100 Francs.
Parijs, 13 Juni (Aneta Radio). Tanggal
4

“dezer,

oekan pembitjaraan

debat

darihal jang kedjadian di Indo China.
Berthon,
kaoem C'
i
p
h

test, tentang

orang-orang Indo aa na dilakoel
oleh politie.
Minister Pietri, menjatakan, dengan pandjang lebar, bahwa dilndo China, haroes,
bekerdja dengan tjara baik-baik dan sekali
kali tidak
boleh memboeat keonaran. Dia
berkata akan melakoekan ini haroes dilakoekan pembantrasan dengan spoed,
akan memberi gandjaran kepada orang2
jang memboeat riboet.
—0—
Pikiran Monseignour Bouter
njai kekoeatan, jang tjoekoep, ia memdari hal Britsch Indie.
poenjai oeang, akan mendjalankan pengaAmsterdam, 13 Juni (Aneta). Monseigroehnja. Toekang-toekang propaganda
itoe, diperintah dengan keras oleh chef- nour Bouter, bischop dari Nellore, menenja.
Perkoempoelan
itoe — berkongsi rangkan didalam pertjakapan pers, orang
dengan
Hoofdk
Cc
i
li
di/Christen,
dan orang Islam, tidak soeka
Canton.
dengan gerakan Gandhi. Oleh sebab itoe

tidak

dikoeatiri,

kaoem

Katholiek,

akan

diantj

bahaja. Djoega kedoedoekan
pagi
Christen, tidak akan
jam
bahaja. Pe
kan-pergerak
itoe hanja melawan kerafjaan Inggeris,
dan boekan melawan orang Europa.
pang
Kaoem Communist orang Belanda.
Den Haag, 13 Juni (Aneta). Sesoedah
pengikoet-pengikoet Lou de Visser, pengikoet-pengikoet Wynkoop, - kalah soeara Wyakoop berangkat ke Berlijn, boeat berbitjara dengan oetoesan
Moskou.

jang

Menma badan

Sena

Den Haag, 13 Juni (Aneta). Didalam
doenia saudagar getah, petjah kabar, sauGagar-saudagar getah bangsa America
mentjoba memboeat contract, dengan
orang jang bertanam getah.

13

|

ADVERTENTIE

40

Toko Bombay Besar

terima lagi:

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

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

Ketjap Tjap Matahari

,ODEON '.

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 !!

dikepala

botol.

ana

TEPEKKONGSTRAAT.

2. Pakai toetoep lak merah'di
kepala

botol.

,

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

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

WENG
Toapekongstraat

meja h JJ

54

Kleermaker Balistraat No. 6.
Telefoon No. 1426 -o- Medan
- Deli,
—5——ww

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

dengan hormat.

000000000000

motor

dan

pendjoeal

Tjarilah

arlodji

HAN

14

merk

Roskoph

SENG & Co.
Telefoon 755 Medan.

Oudemarktstraat 53,

Telefoon Nos. 403 & 567.

jang toelen.

kita poenja adres:

Ii
KATJA MATA

dan barang klontong
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!!
2

Mae tjantik?
Maoe gaja?
Datanglah di Calcuttastraat No. 3I - Medan

tidak

oesah

keloear

oeang.

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

MN

boleh

Menoenggoe dengan hormat.

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

Bl

GLOBE

BAROE!!

Moelai boeka

Menoenggoe dengan hormat,

11 Juni 1930

sSOO TOW

Deli"

Toean dan njonja maoe tjoetji atau

30

4

Medan.

Moskeestraat 57,

segala

Menjediakan

— Tjobalah bikin —
perhoeboengan dengan
Drukkerij

Sinar

GRAMAPHOON, Edison, Bell, kita ada sedia, Roepa-roepa timbangan dan takaran serta oekoeran. Persediaan besar dari perkakas

TJIN TONG & Co, Msrisvaat No 2— MEDAN

0000000000000000000

WAHID

kita sediakan

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

TOKO

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

ABDUL

voetbal dan kniedekker jang
oentoek toean
- toean.

pakai,

toean

SENG

MEDAN

16

I

Ipa an

Jahg poenja fabrick

Oeoneoeronnenn
00000000000000000000000
@ 8

IVENG SENG |
Mertua

1. Pakai toetoep kaleng merah

apabila

kaoes

Han

merk

jalah

a
1a
LL

Pakailah

termasjhoer teroetama di Soematra Timoer
——

Baroe

Batjalah !

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

(empat poeloeh -tahoeri)

Eigenaar: R. OEDOEMSINGH
Bangkattanweg No. 83
Bindjei.

Kaoem sport !

Tendanglah VOETBAL merk CHAMPION dan MATCH-

BARANG

(BOEKAN

tjeloep pakaian? Kalau djaoeh datang
di

BARO E

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.
Menoenggoe

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

dengan

hormat.

THE GLOBE WASSCHERIJ 42
s1

Sebelah

Luitenantsweg
Rojal

Bioscoop.

foeanper-

“bera -

hal pileg pezmg

kepa

la gon

sekali.

perdjalanan

Balsem
badjoe.

90 4 SL
000

Dalam
sedia
tong

senang

Lekas

pa Semainlobal

Gasak boeatmengjarya
loean, bocafmmenghu
Garkan ongih Ge

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

0000 -.mumo

ralat NO
Ikkeim,ojangan

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

selaloe

tjap Boelan

dalam

misti
kan-

maw

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

Harga 1 potje f 0.25
Hoofddepot:”

L

THAI

FOO

SENG KIE

Telefoon No. 789, Postbox No.
Mendjadi

Agent SATIJRIN

- Dispensary

ot

POO

114, Kesawan No. 61, Medan.

dh NN ebona naa

bikin perhoeboengan
Tanja keterangan pada
SUMATRA GRAMOPHOON COMPANY
Oudemarkitstr. 2 Medan.

Telegram dres Sumatraphoon.
Di kita poenja Toko, bisa beli dengan Huurkoop (ansoer)
GRAMOPHOON
merk jang terkenal dalam pergaoelan
doenia dagang, ia itoe, merk ODEON, dari harga jang
semoerah moerahnja, sehingga harga jang setinggi-tingginja.
Tiap-tiap beli satoe mesin, dari seharga f 100.- (seratoes)
keatas dapat 5 bidji Plaat extra, lagoe lagoe boleh pilih, menoeroet sekehendak Toean-toean, Modelnja kita tanggoeng me-

njenangkan

bagi

perhiasan roemah

tangga.

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

dengan
'Oean poenja

Menoenggoe dengan hormat.

Sumatra Gramophoon Coy. Tel. 1452 Medan.

letter mas boeat lelaki dan letter perak boeat peredipi: 8 £ B3

Sub agent: S. PALAR. Aloer Gantoeng 4 Pangkalan Brandan.

JI

Keno

ameana

00

mua

00000

»

»
»
£
&

Dengan adanja soentikan, berhoeboeng
dengan pestbestrijding, maka banjak orangorang desa jang tidak soeka memberitahoekan pada jang berwadjib, djikalau kematian. Demikian djoega: jang telah diperboeatoleh doea orang andjengan atau
kijai. Sebabnja tidak lain, melainkan karena takoet
disoentik.
Sekarang, begitoelah kabar jang boleb
dipertjaja, kedoea kijai itoe seorang bernama Oedi, andjengan Tjikonjang, Sekarwangi, onderdistrict Malambong, dan Kijai
Tjipoeroet, Legok, desa Tjisitoe, onderdistrict Malambong (Java) telah ditjaboet
besluitnja. (S. P.)
—0—
Commissaris hampir dikerojok
soldadoe.
Waktoe sedang terbit kebakaran di
Senen, Betawi commissaris politie dari
sectie 6 datang dengan pakaian biasa.
Seperti biasa kalau terdjadi kebakaran
publiek banjak menonton dan politie boeat

(2 ALKISSAH 2 |
MATI

(Soeatoe

KARENA

tjerita jang
pergaoelan

terdjadi didal

3

pesanan

3

za.

poen

tjobalah adinda panggil!"

segera

oleh

boeat

ia

dari

Gantang Beras berikoet kikis kajoe dari:

soeaminja,

kami me-

anakanda, sebab itoe dengarlah

1,

2,

5

8 MEME

Liter.

000000004 006
000000000m0

bisa

peroleh

dengan

lekas, tjoema dengan mengirimkan:

Pengharapan besar bagi toean, djika toean memesan lot pada kita, sebab
loterij jang laloe kita djocal 997 diantaranja 50 loten- jang dapat prijs dari
f10.000.—
f5.000.— f1.000.— f500.— f100.— f50.-— dan f25.—
Ini kali besar sekali harapan jang djoega prijs lebih besar, bisa diperoleh dengan perantaraan
h-soedah paling banjak pembeli dari kita ji
boekti liat jang
beroleh prijs, dan:
menjebabkan perhatian publiek lebih besar pada kita, dari antero INDONESIA. sampai di
MELAKA dan INDO CHINA kita beroleh pesanan. Rahasia dari jang beroleh
prijs dipegang
tegoeh, soepaja djangan menjoesahkannja, dari ganggoean....,. tetamoe ocang en wakil pers.
Kalau ingin menoeroet djedjaknja toean-toean jang telah beroentoeng itoe. maarr..........
silakan dengan
eka kecaanja mengatoerkan pesenan, soepaja djangan kehabisan. Bereboet
orang membelinja, sel
makloemlah tahoen 1930 ini sangat soesah, tidak
harapan
boeat djadi kaja, selain membygli lot dari kita.
nga
-.
2g

kita

walaupoen

berdiam diri.

tentang

»Djika tiada demikian, tentoe

dimasoekkan

kedalam

kan Ona Ke
boenda
akan
“Idisoerau Tandjoeng

adres

02000000040

apa sekalipoen.

kita mendapat dosa

Toehan,
dan orang jang
soeaminja tiadalah akan

Sjoerga,

jang

specialist

boeat

HARNAM SINGH &

LOTENDEBITANT.
SONS

23

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

1135 Medan.

besar dan dimarahi 2
ta' menoeroet perini

jang mana

pada

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

»Djadi wadjiblah siperempoean itoe hormat dan
Chidmat kepada soeaminja, serta menoeroet barang

,

agama,

'",,

Besarnja f2.000.000.— dan disediakan oentoek Candidaat 1074 Toeantocan jang gentleman sedjoemlah f1.000.000.— jang dibagi dengan:
f 150.000.—f 100.000.— f75.000.— f 50.000.— f 25.000,—
f10.000,— f5.000.— f-1.000.— enz. enz. sampai f 25.—

antaranja,
lah iboenja dengan
»Apabila
seorang anak perempoean, sebagai
soeara jang lemah lemboet, katanja: aa nakkoe ananda nekncnag Ank, telah dipersoeamikan, maka
Nizar! Sebab anakanda kami panggil, jaitoe akan
etika itoe, tanggal
kewadjiban iboe bapa kepada
kan
soeatoe nasihat kepada anakanda, jang anak itoe, dan tertang9oenglah kewadjiban kenada

zaman dan peratoeran

.

Djoega bisa dibeli satoe-satoe bidji.
Tjanting Minjak dari: V,, 1, 2 Deciliter.
Oekoeran Kaen-kaen, Meteran, matjem-matjem dan ada djoega jang
bisa dilipat ampat.
Boewat orang jang akan mendjoewal kombali dengan membeli
banjak-banjak bisa dap: at oentoeng baik dari
potongan harga moerahan.
19

Firma

Telefoon

itoe, seraja

000000000000

000000000000
8 MMO

Selaloe ada persediaan tjoekoep roepa-roepa:

Timbangan Kajoe memake piring tembaga:
10, 15 dan 25 Kilo.
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.
dari pada besi semoea:
Timbangan Medja Ideaal dari
pada besi djoega pake batoe25 Kilo.
berkisar-kisar, medjanja ketjilan:
Timbangan Besar merk Amerika Fairbank: 200, 250, 300 Kilo.
Timbangan boeat Maas berikoet batoe-batoenja: 250, 500, 1000 gram.

»Loterij Besar” baroe
»Bataviaasch - Kinderziekenhuis” Weltevreden C.s.

toekang-

596556050
Sa F5

nja

MEDAN.

(belakang toko Bombay Besar)

S. O. K.

27

itoe wadjib atas

29

$
Terdiri
dari
tahoen
1927.

Postwissel f11.35.- oentoek pembeli: 1 LOT

|

kami rasa nasihat

No.

LIE

Telefoon No. 998.

Toean

B.F. Steinhardt Medan.
Huttenbachstraat

HAP

Pachtstraat

Pesanlah

Agent

kawin

ja

23

dinjanjikan

hormat

dengan

»Anakkoe Nizar!—kata iboenja lagi. —..Adapoen
kita hidoep diatas doenia ini, haroeslah menoeroet

katanja: ..Baiklah kita beri tahoe Anizar,
bahasa

merk

Kekajaan, Kesenangan, Keberoentoengan! emz.

Alleenige Agent Sumatra Java

ii

- Tiba-tiba berkata Malin Sampono kepada Rapiah,

“Toko TIMBANGAN

000000000000 sama
002000000000 anu

Lj

Menoenggoe

galah perkataan

hari

dan

D.mm 0 000000000000

kita,

Maka pada hari itoe kira-kira poekoel empat
petarg, doedoeklah Rapiah dengan Malin Sampano
memperbintjangkan

» 00000000000

Me

peredaran
beakag tpkap

55

iboenja itoe, mocka Anizar apa perintahnja, asal perintah itoe tiada melampaui
mendjadi poetjat: karena ma'loemlah ia rasanja akan
Toehan kita, artinja tiada menjalahi atoeran
maksoet. dan toedjoean perkataan boendanja itoe, perintah
agama.
dengan darah jang berdebar-debar didengarnja djoe-

Sumatra Barat).
oleh: B.

2

itoe 1?"
»Soedah tentoe adinda, sebab THE
ROELAM
COMPANY ada membikin stand disana dan saja kepingin
lihat itoe stand dan tentoe sadja kita
dapat dengar disana boenjinja gramophoon
jang merdoe”.
99
»Saja bersedia doeloe kakanda”

toekang njanji jang tersohor ditanah JAVA.
Seperti lagoe krontjong, lagoe mengadji,
lagoe jang speciaal boeat Indonesia jang
menjenangkan hati sewaktoe diboenjikan
diroemah tangga masing-masing.
Tjobalah toean-toean ambil pertjobaan
kita
enja piring njanji dari merk
ODEON tentoe tidak akan menjesal.
Djoega kita ada sedia segala model
Machine dari Merk ODEON jang paling
koeat dipakai.

njampaikan kepada
hai anakkoe!"

anak negeri di

kah aa kesana boeat melihat keramaian

Awas! Ig

soearanja

mana

LAKI-LAKI.

GOS

Tel, 1352

»Kekanda: Di Kaban Djahe ada Passar
Malam dan loemba koeda, begitoelah
ada tersiar disoerat chabar ini: Pergi-

Plaat (piring) jang model baroe pakai
Electic merk ODEON jang amat santar

1

gistratie.

Ge

Awas!

H6

batja tidak loepa, bahasa mengoeboer mait
haroes rapotkan pada jang berwadjib, jalah

loerah, kepala desa atau kepala onderdistrict, berhoeboeng dengankeperloean re-

MA

ab

Semoea pengharapan :baik selama
ia
hidoep, maoepoen sesoedahnja
ia
'me-

Willisstraat No. 23

00000000000

,NIO TAIANG SENG"

en Drukkerij

THE ROELAM COMPANY

meormaker & Cacar” SALON IDONESIA

JS”

ninggal doenia datang dari fihak Europa.
(D.M.)
—0—
Besluit dan mait.
Sebagaimana pembatja soedah mengetahoei, maka banjak diantara kijai-kijai
atau
,andjengan-andjengan“
mendapat
besluit dari regent. Begitoe djoega pem-

PBB Toko

€£. 00000600

mendjaga djangan terbit 'perkara tidak di-| marahannja dimana hampir sadja terbit
(Samboengan dati belad II pagina I).
kalau tidak
t datang podjoekan dari pergoelatan boeat hidoep ingin melakoe pan pendjagaan disakitarnja. | keriboetan,
terseboet soedah berada |litie opziener. Ia ini memberi tahoe pada
didalam rimba dengan tidak mengenal padaCommissaris
Idadoe
itoe,
kalau
mereka
rombongan orang2 militair, siapa|rombongan sol
perasaan kasihan
lagi.
berhadapan sama chef dari sectie 6.
Poen binatang matjam jang terdapat di karena terlaloe mendesak dikalangan jang
Djawa sering diboeat tjonto oleh raden dilarang, publiek masoek soedah didorong
Dengan perkataan achirnja koempoeSaleh akan tjiptakan satoe pemandangan soepaja meminggir.
lan
itoe bisa djoega diberi perinmengagoemkan ataw mengerikan.
Dengan tibatiba salah seorang
militair tah dan moendoer sebagai jang diminta.
memegang
padanja.
Ia
itoe
oendjoek
ke-|(K.
P.)
Satoe tjontoh dari kebagoesannja gambar-gambarnja jang ia ambil tj
ja-dari penghidoepan dalam hoetan besar adalah pigoera ,,Boschbrand“ (Kebakaran
HALO!
HALO! — HALO!
JA?!
hoetan). Disitoe terlihat beberapa banSaudara dimana tempatnja.
.
teng dan seperti antara api jang berkobarkobar. Orang bisa menampak bagaimana
binatang-binatang itoe ketakoetan pada
Batik Handel & Ketoe Oedeng
j
kematian. Sekalian binatang itoe mesti
Medan.
Wilhelminastraat 105
ilih mati antara apiitoe atau djoerang
lain- tjoeram sekali.
Toean-toean saja soedah sedia Kleermaker, boewat sedia pakean dan
(melantjong).
Diberbagai-bagai museum di Duitschlain keperloean bekerdja dan boewat plezier
land orang dapat melihat gambar-gambar
rapi
pekerdjaan
moerah
Baasnja djempolan dari tanah Djawa, harga lebih
bikinan djoeroe gambar ini jang pandai sesekali dan lekas siapnja Menoeroet toean-toean poenja soeka potongan
kali.
lain-lain.
dan
Modern, dan tjara Djawa Beskap, Takwo, Djokja
Sesoedahnja berdiam kira-kira 20 tahoen
i
kalian
leden
dari
ker,
Kl
Soeda h disahi
p k dji
di Europa, raden Saleh kembali ke DjaPerdamaian voor het Ini. PERSONEEL D.S.M. $
C.V.V.
wapada th. 1851 didalam oesia 47 tahoen,
Afdeeling Coiffeurs:
dengan
membawa isterinja seorang perempoean Belanda
jangkaja. Ia tinggal
jang soedah terkenal segala Bangsa, pekerdjaan rapi
pangkasnja
'Toekang
Mi Tjikini, Weltevreden, dimana ia berdan lekas mendjadikan tang sama toean-togan jang soedah datang. Pemdirikan seboeah gedong jang modelnja ia
Haarwater Eau de Ovidan modern. Extra
bajaran moerah, tempat bersi
bikin sendiri menoeroet ia poenja kesoenine en Eau de Portugal dan lain-lainnja.
kaan dan ketjotjokan sama pekerdjaannja.
Dimintak
dengan hormat toean-toean
Pekarangan
gedong itoe ada sangat
loeas dan belakangan sebagian dari per131
poenja toendjangan semangatnja Indonesia.
karangan
itoe ia berikan pada bestuur
Dengan toean poenja toendjangan rame-rame mendjadi
Planten & Direntuin.
HIDOEP SAMPOERNA
en SOEBOER
Gedong itoe sekarang masih djadi hoofdSaja hargakan setinggi-tingginja:
gebouw dari roemah sakit Diaconnessen
dan hormat saja
Wassalam
goeBesar
Oeang
jang terkenal.
Soedah sedia Loterij
MISRADHIE, Eigenaar.
Setelah ia bertjerai dari isterinja, raden
nanja Bataviaasch Kinderzie kenhuis harga IMAM
KASAN
Postkirim
lekas
Saleh
kawin lagi dengan seorang gadis
a f11.35 toecam-toean
Baas Kleermaker
wissel djangan sampai ajal (telat). Kalau
dari familienja prijaji Solo.
Wilhelminastraat 105 — Medan.
ajal belinja harga dikasih naek.
Dengan
isteri jangmoeda itoe raden
Saleh tinggal di Bui
g dekat Tjisedane, belakang hotel Bellevue.
Poen di Indonesia, raden Saleh tidak
SEPATOE
berhenti menggambar. Selainnja ia pandai (Gore
menggambar binatang, ia membikin pemandangan alam diladang. Lebih djaoeh
ia paham ilmoe membikin portret.
Kesawan No. 79 — Tel. 663 Medan.
berdiri moelai 11888 — 1930.
Bersama isterinja kedoea ia pergi ke
Europa. Sesoedah tamat mengoendjoengi
Selamanja menjediakan sepatoe-sepatoe
negeri itoe, ia kembali dan tetap tinggal
jang soedah siap dan menerima tempahan.
“di Bogor.
Segala matjan potongon iang terbikin
dari koelit Europa kita bisa terima.
Achirnja ia meninggal pada tanggal 23
Dan menerima pesanan dari loear kota. "
April 1880 ditempat itoe.
Tiga tahoen berselang, jalah pada th.
1883 Koloniale Tentoonstelling di Amsterdam, gambar-gambar bikinannja raden
Saleh sangat digemari oleh semuea orang
jang mengoendjoengi tentoonstelling itoe.

melainkan ditempat-

pacen

masih teringat oleh
-goeroe jang bertjerita
Tato
lama ini. (..Bahwa
dibawah telapak kaki soeami-

-|
Sjoerga
etahoei, | nja.”) .Oeh sebab toe, Ga

«Lain

ama

40000000000

.Ampoenilah anakanda!—kata Sitti Anizar.—
Menoeroet pengetahoean anakanda jang pitjit ini,
boenda
memanggil anakanda, ialah akan mengabarkan, bahwa telah sepakat ninik mamak dan ajah Diah
sebh itoe, jaitoe mempetbocbrengkan
boenda, akan mempersoeamikan anakanda dengan, silatoerrahim antara laki-laki dengan perempoean.
sepatoetnjalah orang jang akan mendjadi
Marah Saidi
jang kaja raja itoe, »Djadi
sawahnja bertoempoek-toempoek, kerbau dan dja- laki isteri itoe, mengetahoei dan mentjintai satoe
winja ta' terhitoeng banjaknja, ladang gambir la- sama lain, soepaja sampai maksoet nikah itoe, dan
terbawa segala sjarat? jang telah boenda
dang
ach banjak benar, soesahlah boenda
i.
menerangkan satoe persatoe kepada anakanda apa
lagi ia potnah, tentoelah nanti dibelakang hari segala
kekajaan itoe djatoeh kepada kita, alangkah senangnja

dari pada itoe, maksoet
dan toedjoeannja

hati iboe bapak dan anakanda mendapat socami

jang berharta banjak itoe!”
Mendengar perkataan boendanja jang itoe, Anizar
bertambah poetjat, seram segala romannja, pekak
telinganja serasa disambar petir. Oleh sebab itoe,

dengan air mata jang berlinang:-linang. mendjawablah

bentjana.

“

»Tambahan poela tjobalah boenda fikir, tentoelah

ngar,
Dean selsjah
bodaaa te
»Kerap kali anakanda

Ba

sa

Pata,

ia dengan soeara jang tertahan-tahan karena kesedihan hati,katanja:

belah pihak.

»A
lah
ajah,
fkanlah boenda,
anakandi
«
anakanda, sebabnja
lara
hendak mendjawab sekadar perloe, menoeroet pen- itoe, karena koerang kesetiaan salahMey
mal
boenda, soepaja dapatan anakanda jang bodoh ini!"
nja. .
anakanda kelakoean sematjam
itoe.
Keloearkanlah anakanda!-kata boendanja, —djika itoe
. sebab jang memakai
sifat itoe
benar
Kami
tompang
djika
salah
kita
bocang.”
ini, karena anakanda beloem

ra

berdiri dan pergi kebilik

»Akan sekarang
bersocami, maka kewadj
anakanda, ialah memoeroet perintah dan mehentikan larangan ajah dan
boenda.

nang

agama

. jang

mana

selama

pakaikan dengan sempoernanja.

-

ini adalah

anakanda

soedah kedalam hati sanoebat

kan

ta"

loepa rasanja seoemoer hidoep. ,.Akan tetapi

.Boenda mengoetjapkan sjoekoer kepada Toehan
Raboel'alamin, jang telah memberi anakanda sifat

pada fikiran anakanda, hal anakanda
ini adalah
sebagai kata orang toea-toea. ..Bagai memakan
..malakomo,” djika dimakan bapak mati, ta" dimakan

|jang baik

iboe mati, manalah jang akan anakanda toeroet?"

itoe: moedah-moedahan

terpakailah

hen-

|daknja oleh anakandasampai anakanda bersocami
selama hidoep.

(Ada samboengan).

