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P soeal
perkara” jang
lah pasti, jalah :
Dibawah
Provinciealeraad
akan didirikan poela beberapa raad-raad,oentoek mengoeroes satoe-satoe daerah jang
ketjil.

Pada masa ini, dalam beberapa daerah
ketjil, raad-raad

seroepa

itoe, telah

ON Eh

msterdam. Adver
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Prima
Ja
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:jan,

didjoempai

ini:
Lapan Rea
ja jang pemoerah (c

il. Kedoea: Orang kan). Ketiga: Orang ber-

“ilmoe. jang mengamgikan “ilmoenja.

Ahloe''akal.

La

aman

kaboet,

oentoek

ngan Soemat
2. O!

kepenti-

sar.
h-daerah itoe me-

annja,

meski ke 'edOakai
&e kota Provincie
roenkan poesaka kepada kemanakan.
itoe djaoeh, tidak mendjadi socatoe rinTentang perbedaan pengertian dan tangan, dan tidak poga akan melalaikan
peladjaran, boekan sedikit poela bedanja. oeroesan.
Berapa
djaoeh
beda ontwikkeling
H. N.A.
orang Minangkabau dengan Pasir Pangarajan.

Oleh sebab itoe, didalam pembahagian Provincie jang akan dibangoenkan
itoe, mesti disatoekan bangsa-bangsa j.

Pertja

Timoer.

Salah

seorang

diantaranja

meminta,

soepaja di Minangkabau akan didirikan
satoe raad sadja, sedang iang seorang
lagi meminta, soepaja didirikan doea
raad, jaitoe: oentoek Padang Hoeloe dan
Padang
Hilir.
Tentoe sadja, oentoek membagi Socmatera Barat mendjadi doea bahagian,
pada ketika itoe, jaitoe 12 tahoen jang
laloe, ada

dirasai

soeatoe

Minangkabauraad

perbedaan

Provinciealeraad
Tapanoeli

Selatan

ke-

perloean dan kepentingan.
Provinciealeraad
Akan tetapi, karena dorongan zaman,
pada masa ini, perasaan berpetjah-petjah
Loekisan ini, soeatoe oempama, bagaiitoe soedah lenjap, dan keperloean soea- mana golongan-golongan jang ketjil itoe
toe daerah dengan daerah semakin rapat dikoempoelkan dalam daerah satoe raad,
dan semakin sama.
jang berdiri dibawah Provinciealeraad.
Perdjalanan economie dan kemadjoean
Raad jang berdiri dibawah Provinpengetahoean dan pengertian, jang telah ciealeraad ini, ditanah Djawa dinamai:
melenjapkan segala perasaan berpetjah REGENTSCHAPSRAAD.
belah diantara pendoedoek anak negeri.
Oleh karena di Soematera tidak ada
Perasaan bersatoe, perasaan soeatoe Regentschap, djadi kita mesti mengoem- golongan jang sama
golongan itoe, daerahnjn semakin lama poelkan golongan
semakin loeas, telah dinjatakan oleh toean keadaan dan kepentingannja. Koempoelan
Ibrahim gelar Soetan Goeroe, Demang ini nanti akan beroepa soeatoe Regentt/b di Sibolga, didalam vergadering jang schap seperti di Djawa, dengan mempoenjai soeatoe raad, jang berhoeboengan
diadakan disana.
Berikoet ini, saja rakamkan sebahagian dengan Provinciealeraad.
pembitjaraan toean Soetan Goeroe:
Lebih djelas: Provincie Soematera itoe,
akan terdiri dari beberapa daerah jang
Jang dinamakan Minangkabau, jalah: bersatoe.
Sebelah Selatan berwatas dengan:
Hasil dari soesoenan jang seroepa itoe,
Doerian ditakoek Radjo, Sialang balan- akan menolak keberatan toean Soangkoetak basi, Tandjoeng Simalidoe ...
pon, peri hal:
Sebelah Oetara berwatas dengan:
1. Perbedaan kepentingan dan keperSikalang Air
is.
Sebelah Timoer: Siak Indra Poera loean socatoe daerah dengan daerah jang
lain.
(riak nan berdaboer).
Sebelah Barat: Pasir nan Pandjang
Oleh karena soeatoe daerah jang sama
(pantai laoetan Hindia).
kepentingan dan keperloeannja soedah
Inilah jang dinamakan
Minangkat
dip
kan, dan di
oleh raadnja
Dan jang dinamakan bangsa Tapanoeli sendiri-sendiri, djadi perbedaan antara
itoe, jalah selain dari Watas Tapanoeli socatoe daerah dengan daerah jang lain,
jang ada sekarang, dapat djoega dima- tidak mendjadi rintangan.
soekkan moelai Taloe, Pasir Pangarajan,
Bagaimana Soematera Timoer akan
dan sampai ke Asahan.
retjok dengan Palembang, sebab masingPenghidoepan, adat-adat, bahasa dan masing mempoenjai raad sendiri
lain-lain, di Taloe, Pasir Pangarajan, akan mengoeroes kepentingannja, jang
sama dengan orang Tapanoeli. PendoeSoematera Timoer, oempamanja, medoek Asahan, banjak jang berasal dari ngoeroes sendiri daerahnja, dengan tidak
'Tapanoeli, oleh sebab itoe, dapat poela ditjampoeri oleh Palembang.
daerah jang bermarga amat loeas
Djadi, didalam
soesoenan jang demi-

djadjahannja.

Daerah-daerah
amat djaoeh bedanja

.

kian,

Provinciealeraad

itoe, hanja

soea-

bermarga itoe, toe badan, jang berdiri diatas segala dapenghidoe- erah, mendjaga djangan sampai kalang

Weefit Tyre

00000000000

pendirian

satoe Minangkabauraad, maka telah terdjadi soeatoe pertoekaran pikiran antara
toean Abdoel Moeis dengan toean Soetan
Moehammad Zen.

Soecatoe

riwajat

telah

kedjadian

bebe-

rapa hari jang liwat. Seorang Belanda
mempoenjai njai bangsa Indonesia. Perempoean ini berpakaian tjara perempoean
Europa. Sinjonja (?) maoe melihat oentoeng.
Sitocan tidak pertjaja noedjoem jang sedemikian. Sinjonja meminta kepada sitocan sovpaja maoenja itoe ditoeroet.
Achirnja sitocan terpaksa menderoetkan
maoenja sinjonja.
Setelah sampai keroemah tk. noedjoem,
laloe sinjonja mengatakan maksoednja. Si
toekang noedjoem memboeka ramalannja
dan mengatakan pendapatannja. Sekarang
noedjoeman scedah selesai dan sitoekang
noedjoem,
meminta
f 25.—
tetapi sitoean
gitoe banjak.

keberatan
membajar
Poelang dari roemah

beitoe

ditengah djalan kedoeanja tjektjok, sehingya terdengar kepada orang. Hal ini diketahoei
oleh
toekang noedjoem terseboet.

Besok

sendiri

ke I.

paginja tatkala sinjonja datang
— mintak dinoedjoemkan,

toekang

noedjoem tidak maoe lagi, karenakatanja
ia soedah mendapat maloe, dan menerima
pembajaran sedikit.

Soeara Ramai.
Pasirah disangka Prins.
Siapa sangka, didalam alam Indonesia,
jang poetera-poeteranja soedah sedar,
masih ada seorang Pasirah di Palembang,
berkemaoean,

kalau orang datang

meng-

hadapnja, mesti djongkok?
c
Kalau ada jang menjangka: tidak,
persangkaan itoe salah. Correspondent
Han Po di Morara Enim menoelis kepada
soerat kabarnja sebagai berikoet:
Kemarin pagi dipelataran Hotel Senang disini, ada banjak sekali orang
Priboemi jang pada doedoek bersila
dihadapannja seorang Priboemi lain
jang doedoek dikoersi.
Lantaran kebetoelan Prins Mangkoe
Negoro ada di Palembang, kita djadi
mendoega oran jang doedoek itoe ada
prins terseboet, kerna sikapnja orang2
jang bersila dibawah ada taro hormat
locar biasa besarnja pada orang jang
doedoek dikoersi.
Tapi setelah kita dengar bitjaranja
itoe orang

jang doedoek

dikoersi

pake

accent Palembang,kita baroe tahoe bahwa
doegaan kita itoe kliroe. Pada salah satoe orang jang ada diholel kita menanja, siapa

itoe toean.

Djawaban dari orang jang kita tanja,
membikin kita tahoe, bahwa itoe toean
jang dihormati loear biasa oleh pendoedoek ada Pasirah dari doesoen Benangkat, onderafdeeling Lematang Ilir.
Kita ampir tidak pertjaja dengan
itoe
keterangan, karena amat gandjil
boeat ini djaman masih ada itoe adat
menghormat
jang keliwat dari mesti
pada

satoe

pasirah,

tapi orang

mene-

tapkan
keterangannja, malahan orang
bilang. itoe pasirah memang ada mempoenjai kebiasaan begitoe, siapa-siapa
jang tidak maoe bersila dihadapannja,
djangan harap bisa bitjara padadja.
Demikian
jang ditoetoerkan -oleh,
Correspondent Han Po.
Sering terdjadi, soedah timboel perka-

293
ra
jang tiada sedap, antara seorang
masoek keboen.
koelit
poetih, seperti tocan keboen,
Denda 25 perak.
besar
ia taroeh diroemah saudaranja di
dengan seorang Indonesier jang terPagi ini seorang Benggali nama HarTebing Tinggi. Beberapa saat sebeloem
boekanja.
ini ia berdjoempa dengan seorang Tiong namsingh dihadapkan kemoeka LandHoa ditengah djalan. Orang Tionghoa rechter, karena diadoekan oleh t. keboen
Oleh karena biasanja koeli - koeli
itoe mengadjak ia soepaja soeka mendjadi Medan Estate.
»mendjongkoki” sang toean keboen, kerap
Harnamsingh disalahkan melepaskan! kali sang toean merasa tidak enak
njainja, dan katanja poela ia mempoenjai
tiga boeah kedai jang besar-besar, seboeah doea ekor lemboenja kedalam keboen, badan, djika seorang loear datang mengbengkel
besi. Sesoedah itoe oleh orang sehingga meroesakkan tanaman.
hadap kepasanja, dengan berdiri Iceroes,
Sebagai saksi didalam perkara ini, di. dan enggan djongkok dilantai.
Tionghoa tsb. ia diadjak keseboeah kedai
kopi, dimana mereka minoem- minoem. hadapkan seorang Assistent dari t. keboen
Pernah kedjadian, soedah terdjadi riboet,
Hoedjanpoen toeroen, hendak poelang ber- terseboet, dan selainnja beberapa orang
sebab seorang toean keboen, menjoeroeh
djalan kaki tidak dapat, oleh sebab itoe Indonesier.
Saksi-saksi tjoema melihat lemboe itoe seorang jang boekan koelinja mesti
orang Tionghoa memanggil sado, akan
masoek kedalam keboen, dilepas atau djongkok. Dan, jang disoeroeh djongkok
dinaiki oleh kedoeanja.
tidak, oleh jang poenja mereka tidak tahoe. tidak maoe mendjongkok.
Setelah sado sampai, siorang Tionghoa
Menoeroet keterangan pesakitan lemboe
dengan tiba-tiba naik kesado :itoc dan ia itoe dilepaskan orang dari kandangnja,
Indonesier jang tidak djongkok itoe
tinggal. Sesoedah hoedjan berkenti, ia
siapa jang melepaskannja tidak ia tahoe. boekan leider. Boekan lid P.N.I. Boekan lid
tinggalkan kedai kopi itoe, dari sitoe ia
Pesakitan,
dipertahankan
oleh Mr. P.S.I. Boekan poela seorang jang terpeladatang ke Soeka Radja.
Romme. Mr. Romme, memboeat pertaha- djar tinggi.
Ia mendapat djawaban dari orang ber- nan, bahwa lemboe itoe selamanja didjaTetapi dia tidak maoe djongkok. Djadi
djoealan, mereka tidak talioe dimana ada ga dengan baik dan diikat, akan tetapi
roemah kosong, dan sesoedah itoe tidak masa itoe dapat lepas, tentoe ada orang artinja, perasaan orang Indonesia sendiri,
diketahoei lagi kemana perginja perem- jang melepaskannja jaitoe orang jang hen- dengan tidak dipengaroehi oleh siapapoen
(joega, memandang mesti djongkok berpoean terseboet.
dak bikin soesah kepada jang poenja.
Nasib perempoean seperti inilah jang
Landrechter memberi kepoetoesan, Har- bitjara dengan orang lain itoe, adalah
biasa membawa kaoem iboe kedjoerang namsingh didenda 25 perak, atau toetoep Soeatoe kemestian jang menghinakan.
pelatjoeran.
5 hari.
Seorang letter zetter Sinar Deli akan
memperlihatkan
sikap jang menantang,
000000000000000 000000000000000 djika ia dipaksa mesti djongkok berbitjara, dengan seorang jang berpangkat.
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ena Pena

dibitjarakan oentoek

Orang kabarkan kepada kita, di Soeka
K dja, seorang perempoean jang berasal
dari, Voor Indie mendjalankan praktijk
in de noedjoemkunde.
Sepandjang tjeritera ia seorang perempoean jang boleh dikatakan djempolan
didalam pengetahocan noedjoem.
Perkakas jang dipakainja, hanja kartoe
sadja, Dari itoe ia dapat mengetahoei
nasib baik boeroek seseorang. Beberapa
orang jang pertjaja kepada tahjoel memandang perempoean itoe seorang keramat, dan tidak loepa minta tolong kepadanja kalau ada sesoeatoe hal jang ia
ingin tahoe.
Pembajaran tidak ditentoekan. Perempoean tsb. tidak mempoenjai speciaal
tarief oentoek pembajaran. Jang ditetapkan
hanja f 25.
bocat sekali noedjoem.
Perempoean pelatjoeran djoega tidak loepa
melihatkan oentoeng kepada perempoean
tsb. Bangsa perempoean jang sebagai
itoelah, jang banjak mendjadi tetamoenja.

didoenia

:

Tan

Tahoen

tenoeng.

8 jasa.

Voorburgwal — Amsterdam.

enamamaga

Noedjoemkunde atau ilmoe

-kara

sama hidoepnja, keperlocannja, adatnja
beberapa
lamanja didirikan, seperti di
dan peladjarannja.
Padang
Sidempoean dan Padang Pan.
djang,
jaitoe onderafdeelingsraad. Leden
Erti pendapatan tocan Soctan Goeroe.
Membetoelkan kesalahan.
raad ini terdiri dari Kepala-kepala Anak
Negeri (Negerihoofden, Koeriahoofden), jalah: golongan golongan jang sama keDidalam rubriek Pertja Timoer, jaitoe
pentingannja, sama adatnja, sama ketoe- soeatoe perkabaran jang berkepala, ,, Bekas
dan wakil-wakil pihak koelit poetih.
Boleh djadi, tatkala raad ini didirikan roenannja menoeroet riWajat, mesti dikoem- koeli jang mengembara" dikoran S. Deli
masa doeloenja, maksoed pemerintah oen- poelkan dalam satoe Provicie.
jang terbit kemarin terdapat soeatoe ketoek mengadakan soeatoe pertjobaan sahaSajasetoedjoe golongan go- salahan.
dja, apakah raad jang sedemikian itoe soe- longan jang sama itoedipersaKesalahan itoe sebagai berikoet: ,,jang
boer hidoepnja dalam pergaoelan anak ne- toekan, tetapiboekan
dalam djoega boleh dikata sebagai keoentoengan
geri atau tiada.
satoe Provincie, tetapi dalam da- onderneming jaitoe 4 X 30 X —f 3600.Boleh djadi, hanja socatoe pertjobaan, erah satoe raad, jang berdiri
Sebetoelnja: 4 X 30 « 30 — f 3600.—
karena raad-raad itoe, didapati hanja di- dibawah Provinciealeraad.
Perkataan itoe terdapat antara 52 regels
tengah-tengah Tapanoeli dan Soematera
Betoel satoe-satoe golongan jang besar, dari kepala.
Barat sahadja. Pada onderafdeeling jang
terbagi poela didalam beberapa golongan
oma
lain-lain, tidak ada didirikan.
jang ketjil, tetapi bahagian-bahagian jang
Perkara
jang
membawa
kedjoerang
demikian,
tidak
meroesakkan,
dan
tidak
Djika kelak Provincie Soematera didipelat:ocran.
rikan, maka raad-raad itoe, jaitoe
: onder- poela mendjadi halangan akan bersatoe.
»Adakah
roemah
kosong
disini,
boeat
Betoel
Tapanoeli
jang
besar,
terbagi
afdeelingsraden Padang Sidempoean dan
Padang Pandjang, akan diloeaskan daerah- poela mendjadi Tapanoeli Oetara dan Ta- tempat saja menompan j barang semalam ?“
Tanja seorang perempoean kemarin sore
panoeli
Selatan.
Betoel
Minangkabau
terbanja, dan wakil-wakil jang doedoek didagi poela mendjadi Padang Hoeloe, Padang kepada toekang djoe alun, jang berdjoealan
lam raad itoe akan diperloeas.
dimoeka kedai S. Radja.
Sampai kemana loeasnja daerah, raad- Hilir dan Kwantandistricten. BahagianOrang-orang
jang berdjoealan itoe
raad, jang berdiri dibawah Provincieale- bahagian ini dapat dipersatoekan.
raad ini nanti, kemoedian hari boleh
Persatocan jang saja maksoed, soesoe- sama heran mendengaskan dan menanja
bagaimana halnja.
dipertimbangkan, jaitoe: menoeroet per- mannja berikoet ini:
Perempoean itoe bertjeritera sebagai
loenja dan menoeroet kepentingan jang
berikoet:
sama dari sesoeatoe daerah.
..
la baroe ditjeraikan soeaminja, dan baTatkala dalam tahoen 1918, didalam
rang-barangnja didalam sebocah koffer
Volksraad

|

aan

Provincie. -

2

Nan

Chamis 19 Juni 1930 —

ke ——
Tidak ada perloenja dibagi tiga.

ss

jang

TEA

?

satoe

1.

Moebd Nasir, No. 69 Nada

Tn
7
(Ini "hari ditecbitkan 2 lembar.)

Soematera didjadikan
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(Dioedjoeng Hakkastr)

Demikian perasaan jang soedah hidoep
dalam perasaan orang Indonesia. Akan
tetapi heran! perasaan ini, tidak ada pada
Pasirah jang ditoetoerkan olehH an Po.
kan

MEDAN

Heran! Pasirah itoe tidak mengindahperasaan bangsanja sendiri!

Kalau djaoch dari tempat jang ramail ,. .

Telefoon No. 1525.

Soedah Diperbaiki

Band Boeroek
Apa

toean

Djangan
Bawalah

merasa

senang

Memperbaiki
Itoelah

Band

boeroek

Selamanja
5

dengan

REPARATIE

toean

poenja

band ?

berikan oentoek memperbaiki pada jang tiada mengerti.
pada kita, dimana kita kerdj#kan tocroet peratoeran Europa.

dan

Memperbaroei

Specialiteit

kita

Kita.

bisa bikin baroe.

kita poenja kesdja atas djaminan
Tanjalan keterangan !!

00000000000000100

oleh kita.

00000000000

Malam bagi orang toea.
Taman Siswo.
Petang Sabtoe malam Minggoe dihad 'p:
ini, Taman Siswo akan mengadakan pe'temoean antara orang-orang toea moerid
dengan goeroe-goeroe sekolah itoe.
Tempat pertemoean: digedong Taman
Siswo Djalan Amplas, poekoel 7.30.
us
Gang Mantri djadi Mantrilaan.
Tentang Gang Mantri
soedah
banjak diperbintjangkan da
soerat
kabar ini, tadi malam oleh Gemeenteraad
soedah diambil kepoetoesannja.
Gang Mantri itoe soedah ditoekar
dengan Mantrilaan.

Tapi setjara keadilan, dengan djalan begitoelah baharoe diperoleh keadilannja.
Djikalau jang menimbang itoe terdiri
dari pihak jang mempoenjai tanah djadjahan sadja, tentoe akan terdapat soeara
dari sebelah.pihak Nuata dalam hal ini|
Standaard ada
bersifat menjebelah.
Dalam. pertempoeran antara dr. Moresco
dengan Slim. Salim
ditoendjang oleh
Vernon, wakil dari Regeering Inggeris.
Segenap commissie itoe menjetoedjoci
akan amepdement Salim.

Miemberi kesempatan berboeat

memyai #koop mendjadi perhatian pihak
Kedoea adatoean Bangoen Naspetjaboel.
ramai.
tion gelar Soetan
Kali Radjo,
Didenda 75 perak.
Semendjak beberapa
malam Oranjepe- satoe Klerk Postkantoor Medan.
Seorang Tionghoa elgenaar Hotel di Be- noeh sesak oleh mebaca desain M5 lagi lebih mengetawakan, dan saja
Congres Bestuur Boemipoetera.
lawan, hari ini dihadapkan kemoeka hakim taan, bahwa film bitjaradalam negeri ini,
, Medan. pocaja orang, mes
Congres Regentenbond jang diseboet
Lang,
tjoekoep digemari oleh pendoe- lajoe madara gilaan
raad, karena disalahkan ,,memberi pan
"3
djoega Sedio Moeljo, jang dihadiri djoega
kesempatan
kepada
orang
lain
berboeat
88k.
Indonesier saja batja, ini
oleh beberapa Bestuur Boemipoetera dari
pekerdjaan tjaboel",
Oranje Bioscoop tidak' lama lagi akan toean ada dicandidaatkan oleh Midderibahagian Tanah Seberang telah berlakoe
Didalam hotel orang Tionghoa terseboet, mempertoendjoekkan film bitjara jang stands-Comite, jang terdiri dari beberapa
dalam
gedoeng Kunstkring di Jakatra,
tinggal doea orang perempoean Indonesier kedoea, jaitoe: Broadway, Evelyn Brent, orang cranie.
,
moelai tanggal 13 dezer sebagai soedah
(Djawa) jang berpakaian setjara baboe Glenn Tryon, Merno Kennedy, T.E. JackDeli ada terlaloe gila, boeat cranie'trakita moeat dalam kabar kawat koran ini
sadja. Eigenaar hotel djoega mengatakan som, Robert Ellis, Otis Harlan dan bebe- nie tempatkan dirinja dalam nama Mi dbeberapa hari laloe.
bahasa kedoea orang perempoean itoe, rapa banjak bintang-bintang jang terkenal, denstand. Orang pakai nama M i dDari pedato toean besar G.G. ternjata
Broadway, soeatoe film jang - sampai
Gemeenteraad Medan. bekerdja dalam hotel sebagai baboe, dan
dengan tidak mengerti makbetapa besar kegirangannja, disebabkan Vergadering
tioekoep menggemparkan Europa dan denstand
|soedn ja.
Tadi
malam soedah dilangsoengkan mendapat gadji f12.— seboelan dengan
bestuur Boemipoetera, tidak sadja katanja,
Amerika, Ditanah Djawa film ini dimaEdeleer Djajadiningrat, jang bikin stumemerloekan kepentingan dirinja, seperti vergadering Gemeenteraad dengan diha- makan.
Pada soeatoe hari politie mengonder- soekkan kedalam kalangan kelas satoe.
die ka Europa boeat studie Middenstand,
gadji-gadji dll., tetapi mereka banjak mem- diri 7 orang leden Eropah, seorang lid
boleh ketawa dengan ini lakon Deli.
boeang pikiran diloear dari pada peker- Tionghoa toean Jap Soen Tjhai dan doea zoek kedalam hotel terseboet, kedapatan
Royal Bioscoop.
kedoca
perempoean itoe sedang mainFasal itoe middenstand, biarlah djadi
leden Boemipoetera toean-toean
djaannja jang dimestikan sehari-hari jang orang
main dengan doea orang laki-laki didaMoelai
tanggal 21 boelan ini, dalam ketawaan-ketawaan tapi lebih mengetas
berhoeboeng dengan kepentingan oemoem Arsjad dan Noerngali.
Royal Bioscoop, akan dimainkan film bisoe wakan lagi, orang soedah candidaatkan
G.G. mengakoei tidak dapat kerdja senDiantara
segala punten dari agenda, lam kamar jang berlainan,
Keadaan jang sedemikian membocat dari Metro, jalah: Ia theboerkan dari dalam sadja siapa jang paling banjak bitjara dadiri kalau tidak dengan bantoean bestuur dari
No. 1 sampai II, diteriima dengan
politie haroes mengonderzoek lebih dja- Peperangan, dengan Eleanor Boardman lam satoe vergadering, tapi tidak
pikir,
Boemipoetera bersama-sama.
tidak oendian soeara.
oeh, dan hasilnja kenjataan, perempoean dalam Hoofdrol.
apakah itoe orang sanggoep doedoek di
Oetjapan ini tentoe membesarkan hati
Memperbaiki gadji itoc diperdagangkan oleh cigenaar Hotel
Gemeenteraad.
Inilah
soeatoe
film,
jang
memberi
soeaBestuur Boemipoetera itoe, akan tetapi
toean G. Vos dari terseboet,
toe pertoendjoekan, bagaimana seorang
Dengah begitoe Indonesia maoe Zelfbagi kita tentoe telah mengetahoei djoega,
f250 mendjadif400.
Landraad — memoetoeskan,
.
mendenda gadis, telah mentjeboerkan dirinja kedalam standig?
sesoeatoe soal oeroesan negeri, memang
Dalam agenda fasal I1, terseboet ten- cigenaar itoe 75 perak.
medan
peperangan perdjoeangan djiwa
Terlaloe gila!
,
selamanja perloe dengan bantozan pegam—0—
tang
memperbaiki
gadji
tocan
G.
Vos
oentoek membela bangsa dan tanah airSaja tidak salahkan pada toean Svewai Boemipoetera. Djadi boekan sekarang
nja,
chef Werkplaats Gemeente,
Kenderaan setan, dititi jang sempit.
leman dan Bangoen, sebab toean-toean
sadja Regeering bekerdja begitoe.
Perbaikan itoc akan didjadikan dari
itoe- doema, dicandidatkan, tetapi itoe
Orion Bioscoop.
Beberapa hari. berselang doea boeah
Tetapi haroes djoega dinjatakan kegiraomite?
:
auto telah berlanggar didalam sebocah
ngan, karena oetjapan demikian soedah f 250 mendjadi 400 seboelan.
Pembatja kita jang keloepaan meme- Hen
Tocan Slager, wethouder menoendjang titi antara Bindjei, dengan Diski.
M.. ASTRO.
dilahirkan dihadapan madjelis congresitoe,
riksa advertentie, diselakan memperhatikeras
soepaja
gadji
tocanG.
Vos
selakoc
Didalam
—
pemeriksaan
perkara
ini
satoe tanda jang G.G. sekarang soeka
kan advertentie Orion Bioscaop, teroetaKita mocatkan toelisan tocan M. Astro
main kartoe terboeka dalam hal ini. Sa- chef werkplaats mesti dinaikkan, Beberapa Landrechter poesing kepalanja, karena ma mereka jang menggemari sport.
toe tanda penghargaan kepada pekerdja- alasan ada dimadjoekan toean itoe, teroe- scorang saksi orang Europa main tjakap
Dalam soerat-soerat kabar, ramai di- dengan tidak merobah apa-apa.- Red.
tama dioendjoekkan tentang besar peker- poetar balik.
an bestuur Boemipoetera.
bitjarakan perkara pertandingan Flftal Sin. Deli.
djaannja dan membawa banjak keoentoeSesoedah keterangan doea orang soepir, Loh Hoa dari Shanghai, jang memboeat
Moesa dan Gembong, didengar, diperiksa perdjalanan di Djawa dengan mengalahDalam congres ini dibitjarakan pasal ngan kepada Gemcente.
Sedjak dari oeroesan memperbaiki me- doea orang saksi, seorang bangsa Indo- kan beberapa banjak club-club disana.
kolonisatie Djawa di Soematera Selatan.
Tentang ini soedah kita bitjarakan pan- sin-mcsin potong roempoet dan tjang- nesia dan seorang orang Europa.
Bagaimana mainnja? Siapa jang ingin
Keterangan saksi bangsa Europa, ber- akan melihat, diselakan malam ini ke
djang lebar dalam hoofdartikel Sinar Deli koel-tjangkoel serta Jain-lain perkakas
Mm
boelan jang laloe. Tidak ada disinggoeng- besi jang dipergoenakan oleh Gemeente kali-kali dib4ntah oleh Voorzitter, karena Orion,
singgoeng perkara penghapoesan Poenale jang katanja ada terserah kepada toean boekan jang berhoeboeng dengan perINDONESIA.
Deli Bioscoop.
Sanctie berhoeboeng dengan pemboekaan itoe, dihargai sebagai soeatoe pekerdjaan kara ini fa terangkan. Dimasa kedoea
Soentikan limpa dan paroe-paroe.
motor itoe bertemoe didalam titi, sitoean
kolonisatie itoe. Dengan begitoe orang jang banjak membawa keoentoengan.
Moelai malam ini Deli Bioscoop meToean Slager sebagai pembesar pada sendiri berkata: ,bang soepir haroes moesing film bitjara ,,The Big Party",
Bandoeng, 18 Juni. A.l.D. kabarkan,
mempoenjai faham, kolonisatie jang diD.S.M.
dapat
mempersaksikan
dari
petenang pikirannja“, dan ia berkali-kali dengan Sue Carol dalam hoofdrol, terban- bahwa soedah divoorstelkan kepada hoofdmaksoed dalam congres itoe boekanlah
berhoeboeng dengan penghapoesan P. S. ngalamannja dalam oeroesan D.S.M., bah- memberi tanda, soepaja motor djangan toe oleh beberapa banjak djempolan tari kantoor Dienst Kesehatan soepaja dilakoekan soentikan limpa dan parve2 arang
tetapi semata-mata karena memikirkan wa pekerdjaan chef dari werkplaats itoe berlanggar.
dan dansa.
kesentausaan
hidoepnja
Boemipoetera ada memang berat.
Landr. maoe mendapat
keterangan
Socatos drama dalam koto New York mati, berhoeboeng dengan banjak pengaAchirnja tocan itoe menerangkan bahwa siapa jang salah, dan jang betoel dalam jang mendjadi pokok pangkal dalam tjeri- doean2 dari kepala2 pemerintah daerah
Djawa jang soedah berlebih-lebihan itoe
dan dokter2 Gouvernement tentang koebseat ditanah Djawa, hingga soesah pekerdjaan tucan G. Vos itoe haroes perlanggaran ini, tetapi senantiasa men- ta ini.
rangnja bantoean dan koerang senangnja
mendapat tempat tanah peroesahaan di- dibajar kepadanja dengan berpadanan. dapat djawaban: ,bang soepir haroes
Sebab
itoe
pembitjara
kocatkan
socpaja
pihak Boemip
waktoe
melakoel
sana. Sedang sebaliknja bererti poela
tenang pikirannja",
pemeriksaan terseboet.
gcena
memadjoekan
Soematera,
jang permintaan bocat menaikkan gadji toean
Dipanggil masoek seorang politie, jang P egawai
Negeri.
G.
Vos
itoe
diterima
baik.
banjak mempoenjai tanah kosong.
menangkap perlanggaran ini, ia disoempah.
Receptie Hoofdvertegenwoordiger B.P.M.
Sesoedah tidak ada jang bitjara lagi
Sesoedah itoe ia menerangkan pengeBetawi, 18 Juni. Kemarin telah dilan15!
million akan di- tentang ini, laloe diadakan pembitjaraan tahoeannja. Pertanjaan Landr: apa ia ta- Justitie.
soengkan receptie pertama kali oleh hoofdtertoetoep, dimana segala toehoorders hoe lebar dan pandjang titi itoe ia tidak
naikkan dari bea.
Diangkat mendjadi Landrechter di Pe- vertegenwoordinger B.P.M. mr. Sandkuyl
den
pers
disoeroeh
keloear.
tahoe.
Dalam pedato G.G. pemboekaan Volksmatang Siantar, Mr. N. M. Vellenga, ta- jang menerima tetamoe bersama sama njoLama benar berlakoe pembitjaraan ini,
Perkara ini soeatoe perkara jang maes- dinja wd. pekerdjaan itoe.
raad tanggal 16 boelan ini, ternjata Renjanja, diantara mana ada toeroet leden
geering hendak menaikkan roepa-roepa menjatakan banjak timboel debat. Kira- sjkil, soenggoehpoen hanja soeatoe pelangdari Raad van Indie, kepala2 dari Deparbea soepaja diperoleh sedjoemlah 15 sete- kira 3 soekoe djam baroelah diboeka garan sadja. Oleh sebab itoe Landrechter Financien.
tementen, diensthoofden, consul2 dan chef2
Idem mendjadi wd. algemeen ontvanger dari firma2,
ngah
millioen, goena mentjotjokkan be- kembali, laloe diadakan oendian soeara. dengan fiscaalnja, pergi memeriksa retemAchirnja permintaan itoe ditolak dengan pat perlanggaran itoe, dengan menaiki 4e. kl, Boerhanoeddin, tadinja commies
grooting tahoen 1931.
NEGERI BELANDA.
seboeah auto. Bagaimana poetoesnja nanti pada 'sLandskas di Medan,
Oentoek menoetoep djoemlah ini akan 9 lawan 1 soeara.
Jang
setoedjoe
tjoema toean Slager dikabarkan.
Dipekerdjakan pada 'sLandskas di Fort
diambil dari kenaikan belasting pentjaConferentie Arbied di Geneve.
sadja.
bni
de Kock algemeen ontvanger 3e. xl. E.
harian belasting dagang bea zegel.
Den Haag, 17 Juni. Soerat kabar
Beberapa
punt jang lain, diterima
Ginzel, tadinja ad,unct ontvanger voor de
Kampoeng Petisah Hilir diperbaiki.
Kenaikan belasting dalam ketiga matjam
Standaard
memoeat satoe hoofdars'Landsmiddelen
pada
ini
katanja tjoema oentoek sementara baik dengan tidak dioendi soeara.
“
Gouvernementmem- perceptie van
tikel tentang pembitjaraan di Geneve
Jang lama mendjadikan perbintjangan,
waktoe sahadja.
beri bantoean f 30. 'sLandskas di Medan.
dalam
soal
kerdja
paksa dan meneDibantoekan pada Inspecteur van FinanDari pada masing-masing pertambahan ialah tentang punt 15, dari hal mempercien le kl, Hoofd
der Inspectie Medan, amb- rangkan tidak baiknja dibitjarakan soal
itoe, soedah diatjoe-atjoekan boeat kenai- baiki dan mempersewakan tanah lapang
itoe,
sebab
pertama
karena wakil-wakil
Dengan
besluit
Gouvernement
tanggal
tenaar ter beschikking Mr. W. F. Prins
kan belasting pentjaharian akan diambil sport di Parkstraat.
Diantara pembitjara memadjoekan pen- 12 Juni 1930, soedah diberi keizinan dan Mr. A.H.G.Evers, tadinja dibantoe- jang tidak mempoenjai tanah djadjahan
2 millioen sahadja.
toeroet
memberi
kepoetoesan
dalam hal
kepada Gemeente Medan akan memakai
Djoemlah jang 2 millioen ini kalau di- dapatannja bahwa tanah lapang itoe per- ocang sedjoemlah f30,000 oentoek ong- kan pada Inspecteur van Finincien le ini dan kedoea disebabkan soesoenan
kl, Hoofd der Inspectie Weltevreden.
poekoel rata kepada pikoelan masing- loe diperbaiki oleh Gemeente. Betoelakan kos-ongkos memperbaiki
wakil-wakil itoe tidak betoel hingga
djalan-djalan
memakan ongkos, tetapi kelak
In). Onderwijs.
masing orang jang wadjib membajar be- banjak
boleh djadi membawa pembitjaraan jang
dan pemasoekan air kekampoeng Petilasting, tentoe tidak terasa amat. Banjak sewanja itoe akan dapat ditarik kembali sah Hilir.
Diangkat
mendjadi onderwijzer pada menjimpang dari pada jang dikehendaki,
boeat
pemoelangkan
ongkos-ongkos
kejang tidak akan kena, apa poela sebab
mag
openbare
Inl.
school
di
Pasirpengarajan,
Toean Visser dan njonjanja ke Indonesia,
dinaikkan pada bahagian opcenten sahadja. loear itoe.
Soeiman, sekarang hulponderwijzer di Siak
Den Haag, 17 Juni. Toean Visser dan
H.V.A. makan besar.
Sedang orang jang membajar opcenten
Toean De Waard memadjoekan pikiSri
Indrapoera.
njonjanja
Hooft akan berangkat ke Indo30 pCt. dividend.
ialah mereka jang mempoenjai pendapatan rannja
dengan pandjang lebar, bahwa,
Idem djadi wd. hulponderwijzer di Siak nesia sesoedahnja selesai perdjalanan ke
Kawat
Aneta
dari
Amsterdam
mengalebih f 6.30 setahoen.
sport itoe adalah satoe pendidikan badan
Sri Indrapoera, Boekana, sekarang onder- Karakorum, dan akan meneroeskan pelaTjoema ditakoeti kalau nanti dalam jang mesti djoega ada djadi kewadjiban barkan, bahwa djoemlah keoentoengan H. wijzer pada sekolah desa di Loeengdaneum jangan ke Indo China dan Japan.
practijk, pihak orang ketjil djadi toeroet Gemeente. Dari pendidikan badan itoelah VLA. dari bahagian keboen-keboen goela Bireuen).
Beberapa Mij. kapal menawarkan soef7.545.417 dan dari berbagai-bagai keboen
memikoel.
diperoleh kesehatan pendoedoek.
Dipindahkan dari Pasirpengarajan ke- kanja membawa mereka dengan pertjoema.
di Djawa dan Soematera ada f 12.335.940.
« e
sekolah
jang
akan
diboeka
(No.3)
di
Toean Van der Veen, berhoeboeng deKapal baroe boeat pelajaran di Indonesia.
Djadi
keoentoengan sama sekali jang
Bindjai, wd. onderwijzer, Manis Ketaren.
Volkenbond dengan kerdja paksa. ngan kesoesahan perkara oeang dimasa
Amsterdam, 17 Juni, Djeroesan HamHadji A. Salim ditoedoeh pe- ini, koerang setoedjoe kalau dari sekarang diangkoet oleh H.V.A. dari Indonesia ini
burg-Amerika tersedia lagi empat boeah
ada sedjoemlah f 19.901.354. Hampir 20
ngasoet?
mesti tanah lapang itoe diperbaiki jang millioen roepiah. Djadi ia keloearkan dikapal dari 11.000 ton boeat pelajaran
Dalam
conferentie
Volkenbond di tentoe sadja banjak memakan ongkos.
Indonesia.
vidend 30 pCt.
Geneve jang dihadiri oleh wakil-wakil
Pandjang lebar dibitjarakan tentang
New York-Bropah 5'/, hari.
arbeiders, Dr. Moresco oetoesan Neder- permintaan O.S.V.B. jang soeka menjewa
Nah, siapa tidak sajang akan Indonesia?
A
, 16 Juni. Kapal oedara kaland menjesali Regeering Nederland jang tanah lapang itoe, asal diperbaiki seba- Tanah jang dikatakan sebagai ikat pingtapult dari , Beremen“ kepoenjaan Nordtelah membenarkan toean Salim boeat gaimana mestinja soeatoe tanah lapang gang dari Boemi jang bertatahkan intan
djadi adviseur pihak arbeiders kemadjelis voetbal jang pantas.
Candidaat Gemeenteraad, deutsche Lloyd menoeroen di Schellingan zamroed.
woude dengan membawa 13 karoeng
—oa3
pembitjaraan kaoem internationaal jang
6
edactie jth
Dibitjarakan Cjoega, bahwa jang memsoerat. la melajang dalam tempah 5'/,
terpeladjar tinggi itoe.
Industrie
rubber diMalaka.
Safg kesima sekali kemarin, dapat batja djam dari New York,
Satoe koran poetih dinegeri Belanda, boeat pagar itoc sekeliling tanah lapang,
Dari Singapore Aneta kawatkan, bahwa advertentie dari Burgemeester Medan,
Perkara boenoeh,
ialah Al gemeen Handelsblad
soedah tentoe tanggoengan dari Gemeente djoega. Regeering Federated Malay States mem- jang mengabarkan candidaten boeat GeLebih djaoeh tentang hal ini, besok kita
begitoe berani mengatakan tocan Salim
Diminta
hoekoem
porstelkan soepaja disediakan 2'/, millioen meenteraad, sebab dari lijst jang begitoe
oelangi.
ada satoe pengatjau atau pengasoet.
seoemoer hidoep.
dollar speciaal boeat reservefonds, oentoek banjak, saja ada liat beberapa lijst jang
0
Ia mengatakan Geneve itoe boekan
Arnhem, 17 Juni. Permintaan hoekoemenoetoep
ongkos
melakoekan
pertjobaan
roepanja
diatoer
oleh
Comite
jang
gil
aMemperboeat djalan-djalan di
akan membawa kedamaian tetapi bakal
man kepada Jan Hoek, pemboenoeh dari
pemeriksaan dan oentoek pekerdjaan pro- gilaan.
Atjeh Barat.
menimboelkan bahaja kepada keradjaannona Tine Koperberg, ialah dengan penpaganda bagi industrie rubber seoemoemDidalam itoe lijst jang gila-gilaan, saja djara
Sepandjang kabar A.I.D., regeering soe- nja. Diporstelkan djoega akan mengangseoemoer hidoep.
keradjaan jang mempoenjai tanah djadjah memberi kocasa kepada pembesar di kat satoe commissiejang terdiri dari wa- dapat namanja doea toean, kasatoe toean EGYPTE.
han.
Soeleman
dan
kadoeatoean
Bangoen
Atjeh
akan
mempergoenakan
oeang
seDjika asoetan koran poetih ini didekil-wakil industrie rubber jang akan meToean Soeleman persoonlijk, satoe orang ——— Keadaan politiek di Egypte.
ngarkan pemerintah-pemerintah jang ber- djoemlah f 133.000 oentoek ongkos-ong- minta bantoean boeat oeroesan itoe serta
Kairo, 17 Juni. Koning menimbang
djalan dari bahagian akan mengatoer tjara-tjaranjajang akan jang saja anggap tidak koerang satoe apa,
tanah djadjahan, teroetama seperti Ing- os memperboeat
d
atas wet jang ditapi
soeara
1
did t lid Ge-|b b
geris dan Nederland, agaknja akan tarik keempat, jaitoe dari Krueng Leumajam dikerdjakan.
meenteraad, ada satoe ketawaan jang ter- madjoekan oleh Kabinet boeat pertangke-Krueng
Batee,
pandjangnja
9.8
K.
M.
—0—
dirilah mereka dari
Volkenbond di Gegoengan
atas
ketetapan
Constitutie dan
laloe menggelikan.
.
sebahagian djalan antara Lam le dengan
neve itoe.
Bandjir soepir.
Ini anak moeda, satoe leerling dari satoe satoe pemeriksaan terhadap minister-miLam Inong jang diseboet djalan kebarat.
Tentang pekerdjaan
paksa
jang diKorsi2
dan
bangkoe2
didadam
zittingzaal
kantoor
di
Medan,
selain
tidak
poenja
nister
jang
menanggoeng
pendjagaan
Semoeanja letaknja didaerah Zelfbestuur
maksoedi dengan poenale sanctie menoe- dalam Gouvernement Atjeh.
Landgerecht penoeh didoedoeki oleh poli- pengertian tjoekoep, djoega satoe anak soepaja djangan terlanggar
itoe.
roet rantjangan dalam coventie, beleh ditie2, jang ditangannja kelihatan bergoe- jang dibawah oemoer.
Kabinet menolak voorstel2 perdjandjian
Inilah bahagian jang penghabisan akan loeng2 soerat proces verbaal.
ocbah dalam tempoh lima tahoen.
Bia baroe ,kemarin doeloe” keloear itoe, Berhoeboeng dengan kesoekaran boeAda jang memporstelkan dalam 20 ta- dikerdjakan dalam djalan jang memperBeberapa orang
bang sogpir,
di- sekolah, dan oemoernja kira-kira 18 tahoen at memenoehi perdjandjian itoe, maka dapedato pemerintah ada diseboetkan
hoen baroe dioebah. Tentoe soeara ini hoeboengkan Kota Radja ke Meulaboh panggil masoek, jang disalahkan melanggar (boleh djadi koerang), oleh sebab mana, Ba
engan
melaloei
Tapa
Toean.
Djikalau
t mempertanggoehkan pemboeatan
toeroet atoeran, 'dia beloem boleh djadi
timboelnja dari pihak jang pro poenale
djalan jang terszboet soedah selesai diker- atoeran didjalan-ijalanan dipasar Ikan. lid Gemeenteraad.
oendang itoe, Kabinet merasa tidak setoesanctie.
djakan baharoelah perhoeboengan djalan
Ada jang didenda 2 perak, danada jang
Taro kata oempama boleh, dia poenja djoe dengan keperloeannja.
Menoeroet kawat Aneta kemarin dari
ke Atjeh Barat soedah selesai dan boleh didenda 3 perak.
pengatahoean tidak tjoekoep boeat doeKabinet toeroen.
Den Haag, tentang kepoetoesan pembi- dilaloei kenderaan.
05
doek berendeng dengan Mr. van der
tjaraan pasal pekerdjaan paksa itoe, meCairo, 17 Juni. Nahas Pasja soedah maLajar
poetih
djoekan
Veen
dan
Baron
D.“Mackay,
boeat
bitjapermintaan
noeroet
pendapat
soerat kabar Stansoepaja ia boleh toeBitjara,
njanji dan rakan begrooting dan berbagai oeroesan roen dari Kabinet.
daard tidaklah membawa kebaikan, sesoelit dari satoe Gemeente seperti Medan.
bab jang mengambil poetoesan itoe toe- DARI PERGAOELAN.
tari.
Cairo, 17 Juni. Kam@r soedah mengam4
roet ambil bagian orang-orang jang dari Kalan diseboet|
Maka itoe saja bilang comite jang bil poetoesan dengan soeara jang terbaFilm bitjara, bernjanji dan menari. jang
.
Na Pan pe PAN io nsihonko- me:
pihak jang tidak mempoenjai tanah djadipertoendjoekkan dalam
Deli dicandaatkan dia, ada.comite-jang gilaNana
menjokong Nahas Pasja duri
oemoernja,
.apakah
3 soedah
inet.
tik?" Kan begitoe. apa goena Pama aa Pa” Bioscoop
dan Oranje Bioscoop Medan, gilaan.

Kronis.

Chabar Kawat.

Soerat

A

Terboeka.

TIONGKOK.
Perang Saudara.

Tientsin, 16 Juni (Aneta Reuter). (Terhalang karena dicenceur) Pagi-pagi hari Isnin tatkala Hayley Bell masoek kedalam
kantoor Douane 'ia diberi tahoe, oleh
seorang Tionghoa -toekang' djaga disitoe
bahwa dienst douane itoe telah diambil
Oleh partij Shansi. Ia memvoorstel soepaja
Lenose
Simpson, diangkat mendjadi ambtenaar Douane.
Sesoedah beberapa pembitjaraan Hayly Bel, mengatakan, ia telah memboeat
peratoeran

seorang Tionghoa

mendoedoeki

Soerat2

roemah-roemah

kabar

Peking

- Moelai hari KEMIS
l

Sue Carol,

17 Juni (Aneta

AMERIKA.
Te
Oendang? tarif disahkan.
Washington, 17 (Aneta Reuter|-Resident
Sjarikat,

Hoover,

rat kabar ,Aoenir“ jang

mempoenjai

economie,

jang meroegikan

roeh Eropah,

kepada

seloe-

dan jang lebihnja kepada

Soerat? kabar tidak mengkritiek sekeras
tetapi

memintak soepaja diada-

kan persekoetoean Eropah kerdja samasama boeat economie, oentoek melawan
actie Amerika itee.

Chabar Dagang

Dan

Wisselkoersen.

10-

“ID

440m

FIRMA

Moelai

00m

Importeur PADANG.
Mendatangkan
barang
- barang jang
bergoena oentoek Indonesia dari Europa.

banjak

Italy"
sebagoes

barang-barang

lain oentoek

Sumatra

Mintalah ,perhoeboengan
keterangan Tebih djaoeh.
Oeroesan

Firma

Niagara:

TABLET

MERCK

keloearan
Barat.

Gambar Bertjakap

»Hollywood

tablet jang

obat
sakit

demam, sakit
gigi d.l.I.

Tablet ini
jang besar.

(Kota

In

satoe-satoe-

bergoena

kepala,

boeat

reumathiek,

Poedjian

di

am

djaoeh, gambar ramai:

FRANK

MERRILL

Datanglah !

Djangan

ketinggalan !

berikoetnja

Harga toeroen !
kk
DJAS HOEDJAN MERK
ADUAROCK Raincoat

Revue"

Noeraka)

Sekarang

semoea

soerat

kabar

di Java

dan Europa disini tak termoeatkan.

Terdiri dalam 18 bahagian serta ada
tambahan, didahoeloekan kelak. Lagoe
jerita dan segala keterangan lebih landjoet ada dilain programma ini. Dan min-

alah

di gedong kita hari tanggal mainnja ini film.

F 35.

tjoema

Sedia

roepa-roepa

kleur dan oekoeran

,FALCON”

WEATHERPROOF"

132

MODEL

1930

matjam - matjam

Royal

Bioscope
&

Djoemaat

Tanggal

Film

20

Juni

CCowboy penoeh perdjoewangan sengit en hebat
djago Cowboy tersohor dengan koeda poetihnja.

Jack Hoxie |
Djago

cowboy

jang

TN

paling

gagah

dan

terkenal dari

Flying

koempoelan

Kalau maoe nonton
djangan liwat ini film.

DAN AGENT
Djoega

Hoofs)

film

si GAGAK

3/4

sANTJAMAN
(The

Tel.

No.

sedia

lain

MERK

Warenhuis

20

Toean

MEDAN.

jang

paling kedjam

&

DJOTOSSAN

dari

tjerita

hendak

SAROENG
Hanja

membeli

SAMARINDA

dapat

pada:

V.

G.

A

seriefilm

SAROENG
dan

BOEGIS

jang toelen!?
JANG

TOELEN.

BOORHAN

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

TJILAKA"

Fatal

O.v.S.

MN

POEKOELAN
series

Samboengan

warna

besarnja

BOEAT

Medan's

penekattan bertitel

Terbang”

(The

oekoeran

oleh

Tierita seorang Cowboy Iblis jang kedjar moesoehnja diatas
koeda kaya djago kapal terbang derasnja, boeat bekok sekawan
Bandiet

dan

Jakc Hoxie !

»Koeda
“

19,

«

Warning)
Kita
ditenoen

Serie Baroe pakai tekst bahasa Melajoe jang penoeh Resia
pelik serta sangat hebat perdjoeangannja serta djotossannja.

poenja saroeng ditanggoeng sepenoehnja
sendiri dan barang jang toelen.

Kita

semoea djadi 10 bahagian 2 tjerita.

minta toean

soeka

ocdji

saroeng

lebih doeloe dan periksa dengan

seteroesnja.

Tjoraknja teratoer dengan pantas dan memaniskan

MAOE SENANG dan TERPELIHARA
—
Minta sadja
.

Disana

WN —

No.

telefoon

tocan-toean

dan

intjek-intjek

bisa

1121.
dapat

Auto

sewa

jang speciaal boeat berangkat ke Padang, Tapanoeli, Atjeh,
Brastagi dan Kaban Djahe.
Siang malam tidak ada halangan dan chauffeurnja boleh
dipertjaja karena memake Systeem hati-hati: dan dari sewa kita
moerah.

Menoenggoe dengan hormat,
130

Autoverhuurderij
Bindjeiweg

No.

,,DE VOS“
1

00000000000000100000000000000

jang

teliti dari kira pocnja keloearan, pesti menarik kesenangan toean

0000000004000001000000000000000

reken

Firma NIAGARA
BAKAR SHAHAB,
Directeur.

PASAR GAMBIR di Batavia jang paling belakang dan koendjoengannja RADJA
SIAM
di Batavia.

Dimainkan oleh 25 Bintang films tersohor dan 200 Nona-nona
CHORUS jang amat GENIT, teroetama:
John Gi'tbert, Norma Shearer, Joan Crawford, William Haines, Buster Keaton,
Karl Dane, Marion Davies, Conrad Nagel, Charles King, Ani'a Page,
Bessie
Love, Ukelele Ike, Lon Chaney, George K. Arthur dan Izir-lain.

rapi,

keloearan fabriek Djerman

«H.
137

adalah

sangat

Elftal-elftal di Java,
jang sama sekali telah dikalahkan oleh LOH HOA.
at ia poenja permainan jang tjepet, dan ia poenja taktiek main.

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

teratoer dan mengambil commissie paling
r
$
nja

dengan semoeanja

»Dokter jang berkelahi”

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

dan tanjalah
radjin,

HOAs“

SHANGHAI

bertanding

Lebih

O000000000000000

tempat

LOH

DARI

Sebagai extra :

Mendjoealkan barang-barang keloearan
Sumatra Barat oentoek tempat lain, dan

mendjoealkan

Sport Besar

»ELFTAL

ini

16 Juni dan malam

Tambahan

NIAGARA

mana

Film

berikoetnja dipertoendjoekkan

Oranje-Bioscoop

TT.

Advertentie.

jang

ini dan malam

Sama sekali 12 bagian.
Dengar dan Lihat!

TT. Singapore

Frankrijk

York,

INI MALAM!

Hoofdrol:

140.”4- T.T. Britsch Indie 90- T.T.
Hongkong 78.'/,.- T.T. Amoy 69.- T.T.
Shanghai 93.'/,.- Zicht Manilla 124./,.Zicht Belgi& (per Belga) 35.- T.T. FrankZicht

New

of

dipertoendjoekkan

Medan, 19 Juni 1930.
T.T. Amsterdam 100.'/3- Zicht Amsterdam 99."/.- T.T. Londen 12.10.- Zicht
Londen 12.07."/2:- T.T. Australie 11.37'/,Zicht Australie 11.35.- T.T. Amerika 249.Zicht Amerika 246. | .- T.T. Japan 123. /,.-

rijk 10.'/3.-

kota

Moelai malam

Inilah satoe Programma jang loear biasa, djangan ketinggalan ! !

Chamis

Duitsehland 95.7/,- — Zicht Duitschland
95.1,.- Zicht Itali8 13./3.- Zichr Zwitserland 48.",.- 7icht Kopenhagen 67.Zicht Stockholm 67./,.-

di

Bioscoop

INI MALAM!

doea Fox Movietone News jang paling baroe belon pernah

Nederlandsch Indische
Handelsbank. N.V.

Zicht Japan 123/,.-

kedjadian

per-

Froicois

Frankrijk.
itoe, akan

jang

ondersecretatoean

Poncet, telah menjebarkan manifest bocat mengasoed dan meminta soepaja barang keloearan Amerika diboycot.
Tindakan itoe dilakoekan sebagai pembalasan berlakoenja tarief baroe bagi orang
Amerika,

Walter Catlet, Frank Albertson, Richard Keene,
Whispering “dan Jack Smith.

»Vwices

telah mene-

hoeboengan rapat dengan

PARTY“

Didahoeloei oleh film extra jang terpilih serta bitjara:

ken oendang2 tarief.
Parijs, 17 Juni (Aneta Reuter). Satoe soeris ogroesan

drama

Reuter) Solda-

doe Tiongkok, telah melepaskan seorang
tangkapan jang dilarikan Clifford King,
dan ia diantarkan keroemahnja.

Amerika

Dixie Lee,

Satoe

Soerat kabar itoe takeet, kalau2 maksoed Hayley Bell sia-sia. Dengan keadaan jang sebagai itoe dikucatizi terdjadi
soeatoe hal jang berbahaja. Tentoe sadja
Militair haroes menoendjoekkan kekoeasaannja dalam hal ini.
Soerat kabar itoe menerangkan seteroesnja, soeatoe perkara jang sangat tidak

Peking,

BIG

sekali pemandangan jang amat bagoes pada waktoe malam. Dan kedengaran banjak muzieks dan lagoe-lagoe jang paling baroe dan merdoe sekali.

dan ,Tientsin

soeatoe kea-|

dan liat:

dengan hooffdrol :

'dikota.

menjedapkan, ialah orang Inggeris j. tjampoer dalamperkara ini, mentjoba hendak
meroesakkan
perdjalanan kerdja douane,

dengar

satoe Fox All Talking Singing & Dancing Pictures.

THE

mengabarkan hal ini socatoe keadaan jg.
penting didalam douane Tiongkok.

oleh sebab itoe perkaraini
daan jang penting.

Boleh

Dipertoendjoekkan

Orion

19 JUNI 1930, dan malam berikoetnja.

jang tjam-

poer tangan ia oesir sadja. Simpson menjahoet seorgng Tionghoa jang menoeroet pada perintah tk. periksa itoe boeat
berangkat, dengan seketika itoe djoega
ditembak mati.
Hayley Bell, mengoendoerkan perintah
nja didalam tempo 24 djam akan mendjaoehkan
crisis, sehingga ia dapat
perintah dari Shanghai.
Diantaranja itoe partij Shansi, telah

|

DELI-BIOSC00P-

mandangan,

bermatjam

m2noerve:

roepa

kesoekaan

seperti:

chocolade,

Saroeng

Harga boeat pakaian:
Samarinda dari soetera Shanghai no.

Saroeng
f 250-

i 27.50

dan

seperti
f 300.-

dan

pada pe-

sekarang: kleurnja

blauw, oemoe, hidjau,

gandaria,

f 20-

pctih

didjaman

hitam, copy,
lain-lain.

1: & f 10.- f 15.-

f 35.—

Boeat didjoeal lagi:
diatas djoega no. 1: perkodi
f 500.-

f

180.- f 200.-

danf 600.-

Saroeng Boegis pakaian Adat orang Sumatra . Roepanja hitam dan
oemoe,: df 4- f 10- f 15.- f 20.- dan f 35
Saroeng Boegis boeat
perkodi: f 65.- f 170.-

djoeal lagi: Roepanja hitam atau
f 200.- f 250.- f 400.- dan f 600

oemoe,

Kita menoenggoe pesanan pertjobaan jang lekas dan diminta djangan

loepa

dengan

harga jang

tersboet di SINAR DELI.

Langganan SETIA harga dan pembajaran boleh berdaaai.

Advertentie

RESTAURANT
No. 0

MOHAMMADAN

aa EA

HOTEL

jang.

|
$

Belawan
Atapweg
Talk 42.

Papan dan brotti - brotti dari kajoe |
Meranti dan Poenak (damar batoe)|
oekoeran

jang

oleh Fabriek N.V.S.H.M.
dengan harga moerah.
Djoega selamanja kita ada
kajoe laoet, roepa-roepa
Anak kajoe, bamboe Siam,
dan lain-lain.

terbikin

|
persediaan
oekoeran. |
atap Nipah

ti

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

!

|? ...——.&
4 sean 0

Padang.

hormat.

X4 ———.ti
TEMBAGA

GohKimsCo.

matjam

Telegram adres:
ISHAK ISMAIL
22

haloesan

,,Malim

adres

(hoeroef Arab jang terang)
isinja: meriwajatkan tatkala wafatnja
NABI MOEHAMMAD
SA.W,,
Disoesoen dengan sadjak jang teratoer,
sja'ir

Moehammad

44

aa

Inilah

Alinoeddin", (ahli Mandailing).
Tebalnja: 43 moeka, harga dipostdrukwerk : 29 aa pa
:

aa

ini?

TEE

Apa

1

Inilah satoc perkakas jang dinamakan Electro Sathy Apparapus, soeatoe pendapatan dari Mr. Noishiki Electro. ocatoe 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:

5

Mandailing

kasaran.

ada

Menoenggoe
dengan hormat.

40 0 ana

ahli

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

riboean
menjediakan

No. 15
Medan.

Cheong

»Sja'ir Islam Berkaboeng”

oleh

paling baroe.

hormat,

sahadja

batikhandel

Ga

Lujtenantsweg 24. Tel, No. 1297
MEDAN

MN

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

Dan bisa beli banjak
atau sedikit pada kedei

U4

dengan

No.

asal

Tepekongstraat
telefoon 1248

K.
G2

3 Prins Hendrikstr.

aan

0

P "3

Ma

Toelis.

N. B.
hands,

Djoeal

en

seloeroeh

TIMOER.

2de

karangan O.K. M.D. Gamboes harga F1.90.—
'Toean-toean

datanglah

persaksika

sendiri

Adres:

era Me

apa

B. BAROEMOEN, Oudemarkstr. No. 59Bolaa
|

E

paling

toea

—

L
dan

dan

pekerdjaan rapi dan bagoes,

D

pada:

99

terkenal

ATJEH

-

Ditanggoeng pekerdjaan kita

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

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
,

KESAWAN 88 MEDAN
00000

Toeiis

Mesin Toelisnja harga boleh berdame.

Kleermakerijj.

jang

Panen

Toelis 2de

tea

Jaitoe: satoe toko pakean

SUMATRA

beli Mesin

VER, LINDETEVES,CORONA, EDIAL dan
Machine Giling padi. Kita kasihGrantie satoe
tahoen, Lijst Mentijp 10 djaribeladjar sendiri

FI

Kleedermakerijj

dan

sekarang sedia djoeal Mesin

hands merken, REMINGTON, ROYAL OLI-

pakaian jang paling bagoes dun netjis, tjoema didapat

RN

Tel. No. 1177. Medan

Gramophon en Edison Dick. (met electrische
kracht of Zonder) enz.
Rool (getah) Mesin Toelis jang toea bisa
dibikin kembali baroe.
Didalam Afdeeling
Oostkust van Sumatra bisa terima Abonnement
bocat membersihkan dan memperbaiki Mesin

2

HET BESTE.:GOEDKOOPE EN VLUGG
KENA

00000

Goentingan atau potongan

NAITO.

B. BAROEMOEN van WELTEVREDEN. Sa
5—g
REPARATIE ATELIER:
Mesin Toelis, Graphotipe, Addressograph,

Pesenan banjak dan sedikit, kami terima dengan senang hati.

0

13

Toe-

MEDAN

gambar.

Swee

Mode

bagoes.

34 en Padjakgantoeng
MEDAN
DELI

pesan

atau

Djokdja.

'Adres

jang

tjonto

saroeng

lain.
Menoenggoe

jang

orang

jang

Harga moerah, barang

Membikin dan sedia bermatjammatjam barang dari tembaga seperti talam, priok, lampoe dan
pot boenga. Djoega bisa bikin
segala barang dari tembaga menoeroet
model
jang disoekai
ada

Bahra,

PERKAKAS,ADJAIB.

No.

Julianastraat 99

Batoe

Pajoeng soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak

Batikhandel merk H. ABDULHAMID

TOEKANG

soetera.

saroeng

dan

Io

dengan

000000

Kesawan

Menoenggoe

kemedja

Dasi dan sapoetangan, serban oentoek Hadji, saroeng

batik

118

en

anak.

Samarinda,

kain

Menindjau

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-

matjam

Kock,

“0 SBB

Katja Mata dan
kang Gigi.

TE

—RM—

Sedia tempat menginap, ditanggoeng
pendjagaan dengan rapi dan djoega djadi
agent Auto boeat pesisir dan barangbarang pergi ke Tapanoeli, Fort de

EUROPA

Dari mode

000000000000000000

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

Lap

000000000000000000

KARBAU

Toko

memoengoet

Ba

Makan

MINANG

termasjhoer.

Siapa-siapa toean-tocan jang @
penglihatannja koerang terang,
kita soeka tolong pereksa

|

Singapore, |

Menoeggoe dengan hormat.

Roemah

NN

Toko Katja Mata

MEDAN.

Moskeestraat

BERDAGANG
roepa-roepa

TS

Awas! Batja Te

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

EN AA

TELEFOON 266

-

Sina Deli
No.

93 Chamis 19 Juni 1930 —

21

Moeharam

LOBTJOE!
Dalam

tahoen

1901,

toean

Controleur

Baroe

Manda-

iling-Tapanoeli datang menaksir belasting ke Tano Bato.

Setelah Kepala Koeriah dan

poeng

1349 Tahoen ke I

berkoempoel,

satoe

Eigenaar:

pendoedoek kam-

persatoe

Telefoon

belastingnja

ditaksir.
Setibanja geleran pada seorang diantara orang
Jang hadir, orang itoe teroes doedoek bersila diatas medja jang ada dimoeka toean Controleur

Onderwijs dikorbankan kepada bahaja
ekonomi?
Oleh

Roestam

Effendi.

Tiap-tiap ekonomische crisis, ra'jat mesti djadi
korban,
Pemerintah

mendjalankan

onderwijspolitiek

man Van den Bosch?

za-

dari semoelanja asas politik Pemerintah
Nederland, 27 Mei 1930.
Pendjagaan Pemerintah mestilah ditoe- meadakan onderwijs di Indonesia, boedjoekan kepada welvaart negeri: politik kanlah bertoepang kepada kemaoean
keradjaan jang tiada memikirkan keper- jang soetji hendak mentjerdasOedjoed onderwijspolitiek
loean ra'jat, boekan sadja berbahaja boeat kanra'jat
negeri dan ra'jat terseboet, akan tetapi pemerintah itoe tak lebih tak koerang
kepada: ,,keperloean
djoega akan membahajakan mereka jang hanja bersandar
memerintah. Riwajat negeri Prantjis, dan groot-kapitaal dan administratienja“.
Rusland tjoekoep akan djadi tjontoh!
Dalam mendjalankan politik ini pihak
Politik welvaart itoe tiada dapat diasing- cthici roepanja terdorong theoricnja. Mekan dari politik onderwijs. Sekiranja ke- reka berperhitoengan, jang industrualisadoea ini tiada berpaoet-paoet, setidaknja tie Indonesia tentoe akan berdjalan nortentoe bergandengan dengan amat rapat maal, dan sama setindak dengan kemasekali.
oecan oemocm.
Roepanja
orang
tiada
Onderwijs politik ertinja bersifat mem- mendalami pikiran dan kehendak
pertinggikan ketjerdasan ra'jat, karena ke- Treub, Coliju, d.c.
tjerdasan semata-mata jang memboeka dan
Meskipoen voorwaarden sampai tjoekoep
menjempatkan

rajat kepada

djalan

econo-

mische welvaart.
Politik onderwijs jang sengadja ditoendjoekan kepada keroesakan
ketjerdasan
ra'jat, boekan sadja mendapat tiertja dari
pihak oemoem, malahan politik jang sematjam

itoe

menoendjoekan

,.koerang

toe-

loesnja" jang memerintah.
Oleh sebab itoe dalam tindakan ini hendaklah pemerintah tahoe benar jang akan
diperboeatnja.
Di Indonesia dalam doenia peladjaran
H.ILS. itoelah jang mempoenjai kedoedoekan, jang bererti dalam kalangan dan
perhatian ra'jat. Boekan sebab H.I.S.
itoe soeatoe instelling, jang amat sempoerna, soeatoe pergoeroean jang akan
djadi idial boeat ra'jat Indonesia, boekan.
Pikiran saja kalau H. I.S. dipandang dari
penglihatan doenia, pemerintah Belanda
sesoenggoehnja ta' perloe mengadakan
diri keloear, karena H.I.S, jang di ,,hadiahkan" mereka kepada Indonesia.
Akan tetapi oentoek
kita tentoe rata-rata mengakoe jang H.I. S. terseboet, pada masa ini dalam kalangan ra'jat Indonesia bererti ..boleh djoegalah“,
kata orang Minangkabau ,tjala'-tjala' ganti asa, sementaro toekang baloen tibo“.
Soenggoehpoen bathinnja H. I. S. itoe
meroesakkan dibelakang hari kepada ontwikkeling dan pengrasaan ra'jat, pada
masa ini lahirnja kelihatan seolah -olah
soeatoe pergoeroean emas, seperti pengharapan ra'jat jang teroetama sekali.
Apa sebabnja?
Dimoeka tahoen 1907 ra'jat Indonesia
itoe mati-hidoep, dengan sekolah Melajoe
merekalah, jang dinamakan sekarang sekolah kelas doea. Orang jang pandai berbahasa Belanda pada waktoe itoe, boleh
dihitoeng kepalanja, jaitoe anak-anak prijaji tinggi sadja, satoe tiga bidji banjaknja. Tahoen 1907 ,,activiteit” groot-kapi-

boeat

meadakan

industrie

di

Indonesia,

akan tetapi kaoem doewit sengadja merem
perdjalanan ontwikkeling negeri. Mereka
hanja mewatasi kepada apa jang sangat
perloe sadja, jaitoe mengasilkan grondstoffen jang tiada diEropah, dan mengeloearkan productiem, jang tiada moengkin dihasilkan Nederland, seperti goela
kinine, d.LI.
Industrie textiel, kunstzijde, d.l.l., kalau
diadakan di Indonesia ini bererti soeatoe
concurentie besar boeat industrie ditanah
air sendiri. Inilah kedjadian dari moelanja
jang menjebabkan
orang mengatakan
,resultaat“ H.LS. itoe bererti fiasco.
Disebelah pihak vorming dari intelectueele arbeidskrachten, dan dari fihak
lain ,menoetoeppintoe kesempatan

boeat

mempergoenakan

mereka terseboet".
Hasil pertentangan kedoea keadaan
terseboet ? Tiap-tiap tahoen ,boeroeh

terpeladjar"
itoe
Djikalau
kita
letakkan

dihasilkan
3000

oleh

moerid,

banjaknja

jang

dak
surplus.
djoemlah
jang

HLLS. tiap-tiap tahoen

dari

djoemlah

mendapat

ini 2000

perkerdjaan

(djoemlah ini tentoe makin lama makin
ketjil!) maka dalam 10 tahoen ta' koerang
10000
mereka,
jang ,,intelectueel tiada

mempoenjai perkerdjaan.
Siapa jang memandang so'al H.1.S.
itoe dari podjok ini, tentoe lebih dahoeloe
dapat

memastikan,

zonder

meadakan

onderzoek, jang instituut H.I.S.itoe tiada
akan mempoenjai ,,economisch rendement".

Indonesia.

Conferentie oelama.
Tanggal 7 dezer Regent telah adakan
biasa, Cultuurondernemingen di O.v. Su- satoe conferentie dari semoea oelama
matra moelai hendax actief menoeroetkan dari bilangan Regentschap Betawi.
Maksoednja ialah boeatadakan atoerandjedjak ,pioniers” mereka di Deli.
Pengriapan Industrie dan gr: ot-culturcs atoeran jang bersifat oendang-oendang
ini menerbitkan keperloean melocaskan berhoeboeng dengan peninggalan hartaadministratie dan handel, maoepoen da- benda dalam kalangan kaoem Moceslimin.
Sebagaimana orang tahoe, pembagian
lam bahagian pemerintah atau dalam
harta-benda tidak mensenal perwatasan,
kalangan groot-kapitaal sendiri.
jang
mempoenjzi kekoeatan seperti wet.
Administratie ini kiranja kekoerangan
Sampai sebegitoe djaoeh pembagian
boeroeh dan tenaga jang bisa dipergoedilakoekan masih menoeroet adat dengan
nakannja oentoek mendoedoeki djabatan
dibawah-bawah.
Oentoek didatangkan agama.
Berhoeboeng dengan tidak ada penetenaga dari Eropah oentoek pekerdjaan
jang moedah-moedah itoe, tentoe mem- tapan-penetapan, jang akan mengikat
besarkan begrooting bedrijf loeaz biasa. seoemoemnja, muka Regent ada minta
Mengingat keperlocan inilah maka pe pikirannja semoea oelama atau penghoemerintah bermaksoed meadakan bahasa loe. Sebagai hasilnja Regent akan maBelanda disekolah melajoe rendah, jang djoekan satoe rapport pada pemerintah
dinamakan le Inl. School. Kehasilan per- jang moeat beberapa voorstel.
tjobaan ini roepanja menjenangkan hati
Soedah tentoe jang djoega adviseur
groot-kapitaal, dan ditoetoepi dengan boeat Inlandsche Zaken akan mesti njabendera
,ethisch“
mereka menoedjoei takan pendapatannja tentang ini pada pesekali politik onderwijs terseboet.
merintah.
Doea
keadaan jang memaksa pihak
Orang harap djika pemerintah moefakat
ethici diwaktoe itoe meadakan H.I.S. Perdengan atoeran-atoeran terseboet, semoea
tama jaitoe waktoe bangsa Tionghoa dikerewelan
jang berhoeboeng dengan pemberikan sekolah rendah'berasas peladjaran
Barat, oleh Sebab desakan dan bahaja jang bagian harta-benda bisa diketjilkan djoemlahnja,
kata
Het Nws.
mengantjam dari aksi Tiong Hoa Hwee
—0—
taal
wa

Koan

di Indonesia. Industrie goela di Djamoelai
melebarkan oesahanja loear

dimasa

itoe.

Ia bererti

,politieke

capitulatie“ dari pemerintah kepada bangsa Tionghoa! Kedoea sebab peperangan
Eropah memoetoeskan kedatangan tenagaatie ke
tenaga boeat
sehingga orang terpaksa men ,teranak“
kan boeroeh terpeladjar di Indonesia dari
kalangan ra'jat sendiri. Keadaan, jang kedoea inilah menjebabkan djoega pemerintah Van Limburg Stirum memberikan beberapa perdjandjian kepada ra'jat.
Kita tidak hgndak meroenoeti "perdjalanan dari riwajat H.LS. itoe sampai kepada sekarang kini. Dengan keterangan
diatas maka njata sekali, bahwa memang

Kebanjaan

Baroe

ini, dalam

ada dimoeat

tjari

|naar

dari

lam

tempo

satoe

pelamar.

satoe

soerat

kabar

advertentie bocat men-

g oentoek

pekerdjaan

perkoempoelan

ambte-

Pro Juventute

di Malang.
Begitoelah menoeroet ,Ind. Crt” dida-

advertentie

doea

minggoe

moentjoel,

soedah

sedari

itoe

diterima

150 lamaran, antara siapa ada terdapat
assistenten-resident jang soedah pensioen,

dia orang

'kan loetjoe! !

bodoh

kata

toean

terima
warna

dan

djoega lain-lain

Harga bersaingan.

'Achirnja toean Controleur bersabda:
»Kamoe lepas dari belasting”!
»Kenapa?" kata kepala koeriah!
"Sebab

Hindoestraat No. 25

MEDAN

578

Soetera Josh& matjam-matjam
soetera bermatjam-matjam warna.

dan kepala koeriah.

koeriah, kedoeanja bersipandang-pundangan.

kedoea.

No.

BOMBAY

MAHTANI

L. H.

Baroe

Toean Controleur heran demikian djoega kepala

Lembar

TOKO

boeka

Selakan toean-tocan,

Intjik-intjik

datang

ditempat periksa.

Controleur.

Aataranja-ada banjak jang mempoenjai
soerat poedjian jang sangat bagoes dan

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

111

selainnja itoe ada jang
poenjai soerat poedjian dari resident-resident dan
burgemeester-burgemeester, dan djoega
mereka

meminta

soepaja

padanja

diberi-

MAOE

kan lagi kesempatan boeat mentjari sesoeap nasi .... ada lagi jang menerangkan iapoenja segala apa soedah hilang,
iapoenja pekerdjaan dan djoega ia poenja ....... keberoentoengan, hingga terpaksa ia mesti mentjari pekerdjaan lagi.
Perkoempoelag

soerat-soerat

Berastagi, Kabandjahe, Atjeh, Padang dan I.I.
Mintak

ini mem-

poenjai djoega beberapa riwajat penghidoepan. Ternjata ini ada soeatoe tanda
dari malaise.
—0
Itoe pemberontakan Moro.
Menjamboeng kabar jang telah tersi ir
baroe
laloe tentang
keadaan
jang
mengoeatirkan di Philipijnen (jalah pemberontakan Moro) sekarang dapat ditoetoerkan lebih djaoeh oleh Aneta bahoea
menoeroet kabaran-kabaran jang belakangan ini dari Cebu pada tanggal 19 Mei
kaoem peroesoeh Moro didalam provincie Lanao, katanja soedah menjerah pada
generaal Charles B. Nathors, chef dari
Constabulary.
Ini sangat membikin lapang hatinja fihak jang pegang kekoeasaan, sebab pada
esok harinja djam 3 malam, sesoenggoehknja jang berkoeasa itoe doega akan dilaoekan penjerangan sengit sekali oleh
kaoem peroesoeh.
Bangsa Moro kabarnja ketakoetan berhoeboeng dengan datang banjak handgra-

bitjara

dengan

1324
12 — Medan.

siang dan malam tidak ada halangan boeat bitjara. AUTO kita
semoeanja baroe dan CHAUFFE UR mem akai IJTEEM hati-hati.
Menoenggoe

dengan hormat,

AUTOVERHUURDERIJ

MACHMOEL

pp. H. HASJIM.

Ba

MESKIPOEN

HARI

—

3

@

PANAS

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

CHEWING

GUM

Adams Chiclets" of »Tutti Fruitti" (Goela karet).
Selainnja poen membikin hawa moeloet tertinggal keadaan

Dari

segar, dan

kasi

makanan

politie akan menggoenakan masin-masin
terbang djoega bocat menggamoek pada
mereka.
Sultan Mamur.
Sementara tiga patrouilles terdiri dari
15 orang dibawah vinipinannja pengoendjoek-pengoendjoek dalan bangsa Moro
telah dikirim oentoex mentjari pada sultan
Mamur.
HN
Djoega pada sukun Ganassi dilakoekan
pembitjaraan soepaja beberapa benteng
ditinggalkan jang tadinja dibikin oleh
bangsa Moro. Sultan Mamur jang setelah
terdjadi pemberontakan jang pertama mentjoba menjemboenjikan diri disarangnja
sultan Ganassi, telah ditolak oleh ia ini.
Kemoedian sultan Mamur mentjoba mendapatkan penganoet-penganoet baroe diantara ra'jat, tetapi tidak berhasil.
Sekarang ia tarik diri dihoetan-hoetan.
2G—
Orang hoekoeman politiek.
Baroe ini beberapa kaoem koelocarga
dan sobat handai dari orang-orang jang
dihoekoem dalam boei Tjipinang, telal:
mengoendjoengi mereka poenja familie.
Didalam boei itoe sekarang ini sedang
»disimpan“
kira-kira
50 orang-orang
Boemipoetra jang mendapat pendidikan
baik dan mereka dihoekoem karena perkara politiek dan spreekdelict. Tidak koerang dari 10 orang pemimpin P.S.I
djoega sedang dihoekosm dan kebanjakar
dari bilang Priangan Celebes dan Sumatra.
Seorang pemimpin P.S.I. dari Sumatra
dan seorang lain jang dihoekoem sebab
perkara politiek, kemarin pagi telah boleh
poelang sesoedahnja disoeroeh kerdja 1

djoega

didalam

banjak bantoean menghantjoerkan makanan-

peroet.

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

djalan

memakai

CHEWING

GUM

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

lamanja disitoe.

Diantara orang jang dihoekoem, didalam boei itoe terdapat djoega toean Samoedro, leider dari P.K.I. jang dihoek
20 tahoen dan lebih djaoeh seorang bekas wedana

jang

djoega

sebab perkara politiek.

dihoekoem

T dioeal di:
toko p'
en drank
6 dan 20 cents sadj ja.
si
AMERICAN CHICLE COMPANY — NEW
Sole - Distributers N. O. I

lama

TOKO

Doea
orang hoekoeman itoe politiek,
dapat tempat-tempat jang speciaal.
Tentang makanan dan lain-lain atoeran,
dja, tjoema sadja semoea orang hoekoeman politiek itoe
tidak ada jang diberi
kerdja administratie, melainkan membikin
tikar dan mentjaboeti
benang. Didalam
familienja,

tetapi meskipoen rokok

sadja tidak boleh dikasih. Beberapa orang
bisa

mendapat

tidak boleh

menggoenakan

premie

dari

|

sampai 6 sen, dan saban minggoe sekali,
separoh dari mereka poenja ,gadji” boleh
beliroko kawoeng dan tempako tampang
jang didjoeal djoega oleh boei itoe.
Apa jang djadi keberatan, bahwa selamia
mendjalankan hoekoeman, orang-orang itoe
wangnja

sen-

diri bocat oepamanja membeli rokok atau
lain-lain keperloean. Mereka poenja wangwang disimpan, kalau soedah keloear baroe dikasi kembali, plus mereka poenja
premie dari

1 sampai

6

sen.

Didalam waktoe ini kabarnja
ada beb:
rapa orang jang didjebloeskan dalam c-!
sebab salah perkara makan. (X.) (S.P.)

ii—
hcofd officieren, bekas administrateurs
Regent
dari Bandoeng.
dari onderneming, orang-orang politie
Beberapa hari jang liwat K. P. kabarterkenal dan djoega seorang .... arts.
kan, jang gouverneur dari West Java di-

dengan harga
Terbikin oleh:
YORK

PIT SENG-MEDA
Weltevreden Telf.
132B.
Soerabaja
2572N.

67

N

datangnja di Bandoeng berhoe- 'Generaal dan sesoedah melakoekan
dengan permintaan berhenti dari conferentie pandjang sekali peRegent Bandoeng dan lain-lain seroesan ngabisan Regent terseboet berpoetoesan tarik poelang ia poejang berhoeboeng dengan itoe
Dari kabar jang boleh dipertjs'ia J. B. nja permintaan berhenti.
Pemindahan patih Bandoeng sekarang
mendapat kabar bahwa pembersntiannja
resident Kuneman sekarang soedanh pasti. djoega soedah mendjadi pesti. Toean Raden
Tetapi berertiitoe bagi toean Kuneman|Kartahadimadja bakal dipindahkan ke
socatoe kenaikan pangkat.
Tasikmalaja dalam djabatannja sedang di
g
aka n di
Sebagai
scedah diketahoei, gouver- | Bandi
kan
'patih dari
Gulik
Van
Tasikmalaja, tocan Raden Rangga Wiriatoean
Java,
neur dari Midden
tidak lama lagi akan verlof. Ada dikan- dinata.
Sp
doeng niatan soepajadalam tempatnja diSolo. tocan Van
Seorang
penipoe.
gouverneur
angkat
goudjabatan
Menggoenakan
Helsdingen, sedang
naverneur Solo akan diserahkan
ma
consul
Tiongpada toean Kuneman.
kok. Publiek haroes
hati-hati.
Ramalan, jang assistent resident Van der
Dikota Betawi ada djalan doea orang
Plas akan diangkat mendjadi resident Mid"en Preangen, K.P. tetapxan.
Tionghoa jang tidak dikenal.
Tentang keadaan Regent sendiri K.P.
soeatoe orang mereka oendjoek
. ada
bisa kabarkan jang Bestuursambtenaar dirinja
bekerdja pada consul Tiongkok
Boemipoetera ini pada beberapa hari berse(Lihat samboengan di pagina IV)
lang telah dipanggil oleh Gowverneurtoenggoe

boeng

doea boelan sekali mereka boleh ditengok
hoekoeman

AUW

Bykantooren :

sampai begitoe djaoeh mereka terima sa-

sanak

sadja

telefoon
Calcuttastraat No.

natendi Mindanao, dan djoega bom2 dan
obat2, sedang mereki: djvega dengar kabar,

tahoen

BERANGKAT!

Harimau memboeas.
Pendoedoek Pangkalan Kota Baroe
(S. W.K.) dimasa sekarang, sangat ketakoetan karena harimau tak berhenti-hentinja menangkap manoesia dan binatangbinatang. Malam Minggoe 12 Mei 1930
koeda dipasar P.K. Baroe, habis paha
koeda sebelah, pada malam Senin 13 Mei
1930, koeda poela seekor, di P. K. Baroe.
Pada hari Selasa orang ditangkapnja di
Goenoeng Malintang kira-kira 6 K Mdari
Pangkalan Kota Baroe kira-kira poekoel
8 siang, orang itoe sedang memetik daoen
gambir. Orang itoe orang Gadoet bilangan Pajakoemboeh.
Pada hari Rebo orang diatas roemahnja siang hari, ditangkapnja di Bandja
Lawas bahagian Kota Alam 6 K.M. dari
Pangkalan Kota Baroe.
Pada hari Kemis 15 Mei di Mangilang
siang ditangkapnja poela, kedjadian ini
kira-kira
poekoel
5 petang, chabarnja
orang itoe orang bilangan Tilatang Fort

nja, beginilah kata Sjarif, : wakil2 pemerintah
tidak mengambil poesing lagi
pada dirinja: jang kemoedian dia ambil
barang ke Medan boeat berdjoealan.
Berapa lama sesoedah barang2 perniagaan telah dibeli, dia dapat oesir lagi
dari sana. Terpaksalah ia mendjoeal barang2 dengan moerah.
Sekarang ia telah berangkat ketanah
airnja, boekan dengan perantaraan Pemerintah: malah dengan ongkos sendiri.
9
Zuid Tapanoeli.
Mahatmadipo toelis:
Akan didelict.
Kita mendapat chabar dari seorang jang
lajak dipertjajai, bahwa toean B. Ananda
bekas Red. Pertii
janglbeberapa hari
mendjabatnja ada dalam pengadoean politie berhoeboeng dengan toelisannja jang
bertitel ,,Bertambah
belasting” dalam
Hoofdartikel

Pertjatoeran

jang

toentoet sebab dari toelisannja jang nomor
itoe djoega, jaitoe jang bertitel: ,, Bagaimana Rechercheur bekerdja.” Dalam toelisan jang belakangan ini politie berkeberatan, bahwa menoeroet critiek t. Saroehoem Panoesoenan, kebanjakan Recher-

de Kock. Petang Djoemaat 16 Mei seekor koeda dipasar Pangkalan Kota Baroe, petang Sabtoe 17 Mei 1930 kerbau
di Pangkalan Kota Baroe. Sampai begi- heur di Tapanoeli, diambil dari bekas-betoe banjak harimau meroesakkan manoe- pendjoedi, penekat, enz......
sia dan binatang-binatang, baroe kelihatan
Tetapi sebeloem toentoetan itoe dila-

,MO TJIANG SENG"

Salak dari Tapa' Toean:
Boekan salah dari pengandjoer,

Salah kita tiada ..persatoean".

Kesawan No. 79

Makanan

—

Tel. 663

Medan.

berdiri moelai :1888 — 1930.

Kelapa dari Soerabaja,
anak Soerakarta:

Selamanja menjediakan sepatoe-sepatoe
jang soedah siap dan menerima tempahan.
Segala matjan potongon jang terbikin
dari koelit Europa kita bisa terima,

Siapa ta' tjinta Indonesia Raja,
Persatoean Tanah Air kita.

Betawi kotanja ramai,

Dan menerima pesanan dari loear kota.

Lebih ramai kota Soerabaja:

Indonesia kita tjintai,

Hendak merdeka apalah daja.

Boeroeng balam ketitiran,
Boeroeng geredja terbang melajang:
Siang malam djadi impian,
Indonesia merdeka terbajang-bajang.

Loear- Negeri.

ditoedoeh

politie soedah menghasoet dalam artikel
terseboet.
Djoega t. Saroehoem Panoesoenan, di-

ca
TOEKANG SEPATOE

TJITA-TJIT A.
Boekan salak dari Tjiandjoer,

Seorang communist jang didalam pendjara mendjadi
kunstenaar.
Vaillant-Couturier, pemimpin communist
bangsa Fransch jang terkenal, baroe ini
telah dihoekoem pendjara karena perkara

politiek.
Pemimpin ini ada seorang jang sopan
dan terpeladjar tinggi, malahan sebagai
orang mentjahari ichtiar boeat mehindar- koekan, kita sendiri jang tahoe sedikit advocaat ia terkenal baik.
Didalam pendjara iseng-iseng ia memkan sibelang itoe. Itoelah moesoeh jang seloek beloeknja perkara begitoean di Tasangat ganas sekali. Kita harap soepa- panoeli, sekira-kira nanti kalau terdjadi bikin banjak gambar teekenan. Ternjata,
ja orang sama-sama bergiat boeat me- penoentoetan, t. Saroehoem Panoesoenan djoega dalam perkara ceeken gambar ia
hindarkan manoesia dan binatang dari akan dapat beekti-boektinja. Kita beri ada seorang pandai sekali.
pada bahaja, loeka, maoet dan keta- ingat, soepaja kereegian Goebernement diSelama ia ada dalam boei ia telah bekoetan.
djaman meleset ini djangan terdjadi, le- kerdja membikin gambar begitoe radjin,
Pendoedoek P. Kota Baroe sekarang da- bih baik perkara ketjil begitoe didiamkan. hingga ketika ia dikeloearkan dari penlam sangat ketakoetan oleh serang sera- toelis Persatoean.
djara,
hasil
dari
pekerdja'annja dalam
ngan radja hoetan ini. Kita harap dengan
—0o—
pendjara ia bisa koempoelkan boeat disoenggoeh-soenggoeh
orang akan tjoba|
Perkara familie jang heibat.
pertoendjoekkan pada orang banjak sampai
ichtiar soepaja
pendoedoek sekota P.:
djadi sebagai satoe tentoonstelling ketjil.
Merembet kiri kanan.
K. Baroe dapat terhindar dari serangan ini. |
Orang pertama, jang beli gambar-teekePoekoel setengah 6 sendja sama sekali pin- |
Beloem lama, dalam Sinar
Deli dinannja Vaillant-Couturier, ada bekas mitoe dikoentji, orang-orang jang tinggal! toelis, bahwa dalam kalangan familie mar- nister oeroesan dalam negeri Fransch,
berdiam dalam passer loods sama-sama hoem H. M. Thalir di Padang, telah ter- Albert Sarraut, jang dengan pembeliannja
meninggalkan perniagaannja atas karena| bit selang sengketa, berhoeboeng dengan ini membikin reclame besar
bagi itoe
ketakoetan. (Tj. 5.)
| harta poesaka peninggalan marhoem itoe, toekang — teeken — advocaat — commu0
jang sawah didjadikan N.V.
nist, hingga gambar-teekennja Couturier
Sport boeroeng Darah.
Dalam
Sinar Sumatra kita batja lekas sekali lakoe dari hasil pekerdja'anAfdeeling Palembang dari Algemeene' berita jang berikoet:
nja dalam pendjara ketinggalan sedikit saJavaschen Post duiven Bond pada hari| Oleh seorang bernama Toerki soedah dja dalam tempo tidak seberapa lama.
Minggoe jang laloe telah membikin per- ! didakwa
Mohamad
Idris
melakoekan
Bekas minister Painleve tidak toeroet
lombaan boeroeng dara dari Pajakaboeng.| penggelapan
oeang
banjaknja f 555.Poekoel 7.55 pagi boeroeng-boeroeng| boeat keroegian N. V. Hadji Mohamad membeli gambar-teekenannja itoe toekang
gambar,
sebab diantara gambar-gambarnja
itoe dilepaskan oleh stations-chef Paja- | Taher & Co. Handel Mij.
kaboeng dan poekoel 8.20 pagi boe-|
Menoeroet keterangan Toerki pengge- Painleve jang diteeken setjara loetjoe,
hingga
ini bekas minister djadi sangat
roeng-boeroeng itoe sosdah kembali di | lapan itoe dilakoekan dalam boelan Sepkandangnja. Djadinja boeroeng terseboet tember 1928, jaitoe ketika Mohamad tidak senang padanja.
terbang dengan ketjepatan lebih 60 K.M. Idris disoeroeh bajar belasting dari N.V.
Atas
pertanja'an, mengapa ia ,,mengdalam satoe djam.
terseboet, tapi oeang itoe boekan dibajar ganggoe“ pada bekas minister Painleve,
Hari Minggoe 15 Juni akan cilepas, boeat apa jang dimaksoedkan, hanja di- Vaillant-Couturiar menjahoet begini:
poela dari Lebak. (H.P.)
goenakan boeat keperloeannja sendiri.
Lantaran Painleve sampai saja masoek
An On
Mohamad
Idris
ada bekerdja disana dalam pendjara, maka saja bikin iapoenja
Tertoedoeh hendak membakar roemah. sebagai boekhouder.
gambar sebagai peringatan, sebagai satoe
Tetapi menoeroet keterangannja Moha- tanda terima kasih dan soekoer hal ia
Berselang berapa boelan j. liwat, Persatoean ada mewartakan, ada seorang mad Idris, ia boekan melakoekan peng- telah membikin saja sekarang djadi terhanja beroetang dan oentoek kenal
sebagai toekang teeken gambar.
djahat jang bermaksoed hendak membakar gelapan
roemah di Taroetoeng, dengan lebih da- memboektikan ini katanja boleh lihat di- Sama sekali saja tidak ganggoe padanja!"
hoeloe mengadakan toempoekan kajoe dan dalam boekoe. Ketika dilakoekan penoe- (P.S.)
Po
goni jang disiram dengan minjak benzine toepan boekoe diboentoet tahoen 1928,
Parit besi baroe.
dikolong sebelah belakang dari seboeah 1929 dan 1930 itoe djoemlah ditoelis
Idris, dan lebih
roemah goedang kopi kepoenjaan P.H.G. djadi oetang Mohamad
Departement boeat oeroesan parit dan
Orang jang bermaksoed djahat itoe djaoeh katanja cari djoemlah itoe ia soe- pertanian dari pemerintah provincie Hopei
tersangka, ada dari tetangganja sebelah dah bajar djoega f185.
soedah menerima satoe warta, parit besi
Haroes diterangkan N. V. itoe soedah soedah didapat di Chiyangtsun, soeatoe
bernama A.H.B., sehingga ini diperiksai
oleh politie dengan banjak keterangan dari liguidatie.
desa ketjil kira-kira 14 mijl disebelah Barat
Perkara jang kedoea adalah sebaliknja, dari Sohohsien disepandjang djalanan kereta
saksi-saksi jang agak memberatkan.
Oleh rapat besar Taroetoeng tanggal jaitoe Mohamad Idris soedah mendakwa api Peiping-Hankow, jaitoe sebelah selatan
11 Juni jbl. perkara ini diperiksai, banjak Toerki.
dari Hopei. Parit ini selamanja masih
Pada tanggal
31 Mei j.I, Toerki didak- beloem pernah diketahoei.
saksi dan kesaksian j. sekira kira memberatkan pada sitertoedoeh. Tetapi rapat wa dalam perkara civiel, oleh Mohamad
Berhoeboeng dengan adanja kabaran
menimbang kcerang sjah dengan alasan- Idris, jaitoe katanja orang jang pertama
alasan keterangan itoe boeat menghoe- ssedah tidak mengembalikan padanja ia ini, expert jang bekerdja dalam departement
itoe sekarang sedang melakoekan
koem sitersangka, pesakitan ini disoempah poenja ocang simpanan sedjoemlah 6800
dan pemeriksaan didaerah
sadja, katanja menoeroet adat Batak ,,hi- dan boeat itoe, ia oendjoeki satoesoerat penjelidikan
itoe
dan
sekiternja soepaja bisa dapat tahoe
noerpaS dingding, sinigat oma, molo ro keterangan jang diteeken oleh Toerki.
itoe pada tanggal 24 Febru- betoel kwaliteit serta loeasnja besi jang
toehas wari daonna? djadilah si pesakitan Kediadian
terdapat itoe. Kabarnja Bureau of Geolodisoempah dengan menerangkan bahwa ari 1927.
Tetapi pendakwaan itoe oleh Landraad gical Survey djoega soedah diwadjibkan
ia tidak tahoe dan tidak ada maksoed
boeat
melakoekan itoe penjelidikan djoega.
membakar sebagai jang ditoedoeh itoe, soedah ditolak.
Sekarang Toerki balik mendakwa, sedan dia bebas...karena tidak dapat keTetapi peperangan jang mendjalar di
bab katanja itoe soerat keterangan ada Oetara roepanja soedah menghalangi betangkap ....
Begitoelah tjaranja pengadilan adat palsoe, biarpoen betoel itoe tanda tangan toel pada orang-orang jang sedang bekerdja
Batak disini maoe memberi soempah atas iang terdapat diatas kertas itoe ada ke- boeat melakoekan penjelidikan sehingga
toedoehan straf seroepa itoe meskipoen ba- poenjaannja, tetapi soerat jang tertoelis k
dahannja moesti ditoenggoe lagi sei
ja adalah ditambah k
dian, te- dikit waktoe.
njak saksi jang sekira-kira memboelatkan
gasnja itoe tanda tangan diperboeat, boePia
keterangan.
kan boeat itoe p
kocan
ji
jara keh
boeat
Pengadilan rapat adat disini roepanja oeang Mohamad Idris.
Amy
Johnson.
lebih pandai menangkap orang jang terHaroes diterangkan antara itoe doea
Canberra, 15 Juni (Aneta Reuter). Oepadakwa dengan persdelict seperti Redacteur orang adalah berfamilie, dan kabarnja sePersatoean baroe ini jang bermaksoed karang oleh politie diprocesverbaal ten- tjara gehormatan telah dilakoekan oenoentoek keperloean oemoem dari pada tang perkara ini soedah dikirim ke kan- toek Amy Johnson, karena perdjalanannja jang menjaboeng djiwa diseloeroeh
menangkap orang djahat jang hendak metoor Adjunct Hoofddjaksa boeat diperiksa Australie.
roesakkan dan menganiaja sesamanja ma- lebih djaoeh.
noesia sebagai toedoehan hendak memMinister oentoek oeroesan Gemeente,
-—0
bakar itoe. , Bataklanden poenja matjam".
nama Scullin, menjamboet Amy Johnson
Karena berdebat agama.
ditangga roemah Parlement dan mengoeDarah naik laloe tjapkan selamat datang. Ia dibawak teroes
Communist di Atjeh
memboenoeh
la- kekerosi tempat doedoek voorzitter dimana
Sjarifinilah namanja seorang Sumatra
wan.
minister itoe berpedato. Njonja minister
Barat jang tinggal di BelangkadjerenDiroemah si Kasoemo di Tandjoeng
Toean ini doeloenja sebagai seorang goeitoe, memberikan
seboeah rantai leher
Basoeng
masoek
bahagian
Loeboek moetiara jang beroepa boelat dan panroe sekolah Gouvernement, sekarang soeAloeng (S. W. K.) pada'
satoe
malam
djang,
dan
ia
katakan
poela itoelah hadah dioesir oleh wakil Pemerintah di Bediboelan April j.l. diadakan pembitjaraan
diah njonja-njonja dari Canberra.
langkadjeren.
Lebih djaoeh Corresperkara agama.
Roepanja dalam mem05
pondent
Sinar Deli mendapat keterabitjarakan agama ini, telah mendjadi dengan:
Tjektjok perkara batas
bat artinja mengemoekakan pendapatannja
Sewaktoe
doeloe Sjarif telah tinggal masing-masing telinga mendjadi merah
Djerman baroe—Pool.
djaoeh di BI. Kadjeren sebagai handelaar, dan darah mendjadi naik. Seorang bangsa
Berlijn 16 Juni (Aneta Radio). Consul
tetapi wakil Pemerintah BI. Kadjeren te- Djawa nata
Moekajat karena naik dajerman di Marschaw, menerima perinlah menganggap Sjarif ini sebagai orang rahnja, telah tampil kemoeka dan mema- tah, boeat memadjoekan protest, kepada
jang berbahaja.
rang sesrang nama Doeroes hingga mati pemerintah Pool. Protest itoe berhoeboeng
la dioesir ketanah airnja Bajoer ond dan Moskajat
bermoela melarikan diri, dengan soeatoe keadaan diperbatasan
Afderling
Manindjau S.W.K
tetapi
kemoedian dapat ditangkap dan Kunstzken. Seorang soldadoe Pool jang
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PADANG

BOELANWEG,

MEDAN-DELI

(O.K.S)

tt

Dari

pergaoelan,

Dahoeloe: kalau sifoelan poelang dari melantjong,
sesa
inja diroemah, d
glah isterinja
gh
i
dia, dan memandang dengan tadjam pada tingkah
lakoenja. Bila ia bertjakap isterinja mendekatkan hidoengnja kemoeloet soeaminja itoe, sambil mentjioem
baoe

apa

jang

keloear

dari

moeloet

soeaminja

itoe.

Kalau moeloet sang soeami ada berbaoe alcohol,
alamatlah roesoeh roemah tangga, alamatlah sang isteri
mendjerit-djerit menjoempah-njoempah, dan mengatakan
sSoeaminja itoe moertad.
Sekarang: kalau sifoelan poelang dari berdjalan-djalan,
inia “di
hd
lah sang isteri
h
piri dia, dan memandang dengan tadjam adakah tidak
soeaminja

itoe

membawa

mah sebotol anggoer.
anggoer, akan tetapi

oentoek

Anggoer
apa jang
..

minoeman

seisi

roe-

boekan sebarang
dimaoeinja ialah
.
,

Anggoer-Soebjja 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 f1.00000 00000000000000000000000
SANGGOEP

000000000000000000000000000000000

d.

000000 00000000000000000001600200000

Sumatr

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).
Obat Medjen (tjoekoep dimakan doea boengkoes
sadja).

Ym...
toean

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

Segera

toean mentjari tabib jang dapat memberi pertolongan bagi toean.

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

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

Kalau tidak baik oeang dikembalikan.
S. R. B. RAM
— Thabib British
India Wilhelminastraat 115 Medan
Telefoon No. 1326.

INDIA.
Aneta

Renter.

orang berteriak memoedjikan orang jang
melanggar atoeran itoe.
Sesoedah itoe 45 orang pengikoet Gandhi dan 42 orang perempoean, ditangkap

Hoeroe hara di India.
dikota moeka. Merekaitoe berdiri bersaf2
Bombay, 16 Juni. Sebagai hasil jang dimoeka roemah tempat pendjoealan mipertama kali kelihatan, dari oendang-oen- noeman keras.
dang anti mempertakoetkan jang dioeBombay 16 Juni. Tatkala seorang pengimoemkan oleh Onderkoning.
maka pagi
koet Gandhi mendapat tempat boeat berdiri
ini 26 orang pengikoet Gandhi, telah di- dimoeka toko White Away Laidlaw setangkap oleh politie.
boeah toko jang besar, datanglah beberaOrang-orang itoe, ditangkap karena ber- pa
orang jang lainnja, kebanjakan dari
diri dimoeka pintoe toko-toko bersaf-saf, bangsa Parsi.
.
boeat menghalangi
masoeknja
pembeli,
karena toko-toko itoe mendjoeal barang

keloearan negeri asing.
Simla,

15

Juni.

Pemilihan

oemoem,

Seketika

itoe djoega

diberi

tahoe

ke-

pada politie, dan politie mendjalankan
kekerasan. Sepoeloeh orang mendapat
loeka ringan.

boeat mendjadi anggota dalam vergadering
Decca 16 Juni. Dibeberdpa tempat dijang mengeloearkan oendang-oendang, dan dalam kota, meletoep doea boeah bom.
Raad van State, telah ditetapkan diboelan Seora
bangsa Islam menikam mati
September.
seorang
bangsa Hindoe. Pasar2 soenji.
Bombay 16 Juni. 26 orang jang berdiri Toko2 ditoetoep. Orang Hindoe meningbersaf2 dimoeka toko2 jang mendjoeal galkan kota.
barang keleearan loear India, dihoekoem
BOmbajj 16 Juni. Bagian jang kedoei
Kemoedian
berdjalan beberapa laina, ditoetocp dalam peridjara di Pariaman.
mendjaga
batas itoe, hendak menjeret 4 boelan kerdja paksa. Seketika itoe djoe- dar? partij jang berdiri,
f-saf dimoeka
Sjarif telah kembali ke Belang Kadjeren,
Hari Kemis 26 jar
dihadapkan psr- seorang perempoean bangsa Djerman de ga jang lainnja memperboeat sedemikian pintoe toko-toko,
ah ditangkap, dan
dengan
memperlihatkan
badannja pada karanja akan diperiksa
ngan kekerasan, imelaloei batas laloe ke jaitoe djoega pengikoet Gandhi. Merekaitoe sekaliannja dihoekoem - empat
boelan
wakil2 Pemerintah disitoe. Tetapi roepaKata Tj. Sum,
Weichel.
dengan
seketika ditangkap. Beberapa kerdja paksa.

ADVERTENTIE

40

Toko Bombay Besar

(empat poeloeh tahoen)

« Eigenaar: R. OEDOEMSINGH
Bangkattanweg No. 83
Bindjei.

termasjhoer

Pakailah

teroetama di Soematra Timoer

kaoes

voetbal dan kniedekker
oentoek toean - tocan.

ae

Kita

baroe

lagoe

terima

Hindoestan

Bombay

dan

dan

vooal,

plaat

Gramophoon

Telah

Soetera
- soetera

Ketjap Tiap Matahari

,ODEON

Djagalah

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 !!

apabila

dikepala
2.

Pakai toetoep
kepala botol.

lak

TEPEKKONGST RAT.

merah di

—MEDAN. DELI.

Bpira hana
Ikat

Tjarilah

AK

"

Telefoon

No. 1420 -o- Medan
- Deli.

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

WENG
Toapekongstraat

16

—

SENG

MEDAN

—

Telefoon

-

TNI
KATJA MATA

dan

T 0 N G

barang

&

klontong

( 0), Markstraat No. 3—

Awas!!

sehatan

mata

dengan

ongkos

Boleh
mmm

Maoe gaia?
Datanglah di Calcuttastraat No. JI - Medan
Maoe fjantik?

tidak

MEDAN

oesah

ta"

keloear

Keoentoengan

oeang.

toean - toear

toekar

pertjoema.
katja

35

jang

tjotjok lagi dengan
besar bagi toean
- toean.

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

Ini toko Speciaal Kleermaker, dan sengadja baas
jang soedah biasa kerdja di toko Corniiel d dan
mempoenjai kepandean jang tjoekoep.
Pekerdjaan ditanggoeng tjepat dan netjis dan
sedia segala kain-kain seperti palmbeaci
- len:.n - flanel
dan keper poetih. Harga bersaingan sama toko-toko
jang lain. Pesanan dari lain tempat dikirim dengan
rembours.

— Tjobalah bikin —
perhoeboengan dengan
Drukkerij

boleh

Menoenggoe dengan hormat.

GLOBE

BAROE!!

Moelai boeka

Menoenggoe dengan hormat,

11 Juni 1930

SOO TOW

Deli"

Toean

Medan.

—

755 Medan.

Sanggoep periksa katja mata jang tjotjok oentoek ke-

00000000000000

Moskeestraat 57,

Telefoon

Menjediakan segala roepa katja mata.

“

Sinar

adres:

SENG & Co.

TOKO

Nos . 403 & 567.

T J | N

&

60

HAN

54

“Jang pocnja fabriek

0000000000000000500

0000000000000000020

WAHID
Balistraat No. 6.

kita poenja

Oudemarktstraat 53,

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

Kleermaker

pakai,

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

LAI

aa

botol.

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

000000000000000

ABDUL

tocan

tjap jang toelen, jaitoe:

1. Pakai toetoep kaleng merah

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

&
&@
@

MEDAN

tanggal 9 September 1923.
jalah

anak-anak, Minjak wangi merk Divinia
dan Bana wol 5 Geran dan semoeanja
barang baroe.
Selamanja tersedia Gramophoon

merk

MALAM

jang kita sediakan

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

mendapat poedjian (diploma) dari

PASAR

Djausee, selop, Topi

Batjalah !

Kaoem sport !

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

5

|

BARANG

B OEKAN

dan

njonja

maoe tjoetji atau

tjeloep pakaian? Kalau djaoeh datang
di Huttenbachstraat boleh datang di

BAROE

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 dengan

Boleh dipakai boeat:

42

maboek

Sebelah

#0000 mentam
Lekas bikin

g.berla -

ralau NO.

Ikkeih,0jo1gan
bepa semamito.
ha), 21kg pe

Tjioem ini obat gosok waktoe pilek,
hidoeng jang poempet lantas djadi longgar dan senang sekali.
Dalam
perdjalanan
selaloe
sedia Balsem tjap Boelan dalam

tong

6 0 6 SID
0 006

boeatmengjaYe
Ioean, boco/rnerilii2
@orkan ongura Ge

-

mmg kepa
la gor
lem ?

misti
kan-

badjoe.

Dalam
Anggger

roemah
obat

selaloe

misti

sedia

tjap Boelan dalam bufiet.

Harga 1 potje f0.25
Hoofddepot:

POO

THAI

FOO

SENG KIE - Dispensary

17

Telefaon No. 789, Postbox No. 114, Kesawan No. 61, Medan.
t

Mendjadi

Agent

SATIJRIN

letter mas

boeat

lelaki dan letter perak boeat perempoean

0000 SEMEN

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

a f 4.ai

Rojal

Bioscoop.

0 SMAN 60000
perhoeboengan

J

foegn per-

Luitenantsweg

Tanja keterangan pada
SUMATRA

GRAMOPHOON

COMPANY

Oudemarktstr. 2 Medan.

Telegram «dres Sumatraphoon.
Di

kita

poenja

Toko,

bisa beli dengan

Huurkoop

semoerah
Tiap-tiap

moerahnja, sehingga harga jang setinggi-tingginja.
beli satoe mesin, dari seharga f 100.- (seratoes)

keatas dapat 5 bidji Plaat extra, lagoe lagoe boleh pilih, me-

noeroet sekehendak Toean-toean, Modelnja kita tanggoeng me-

njenangkan bagi perhiasan roemah tangga.

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

Postwissel F 11.35 Kita tanggoeng sampei di Toean poenja
roemah.
Menoenggoe

dengan

hormat.

Sumatra Gramophoon Coy. Tel. 1452 Medan
Sub agent: S. PALAR. Aloer Gantoeng 44 Pangkalan Brandan.

'

(ansoer)

GRAMOPHOON
merk jang terkenal dalam pergaoelan
doenia dagang, ia itoe. merk O DEO
N, dari harga jang

00000 SELI

44 OaTma

90000

00 6 SEN
O0L0

laoet,

mm

maboek

200 0

moeles,

minoeman keras, peroet senap dan maoe
moentah-moentah.

L

peroet

hormat.

THE GLOBE WASSCHERIJ

Sakit kepala, diserang angin diahat,
sakit dada, napas sesak, merasa ngiloe,
kaki tangan kesemoetan, sakit oeloe ati,
kaki tangan dingin, peroet gemboeng,

kamar

sebagai

ketika

itoe. Tetapi,

ini soedah berlaloe,
keterangan hal itoe,
ada penipoe.
“Sampai sekarang
beleem dapat ditjari

doca

lehernja.

Pada publiek Tionghoa dikasih tahoc
akan berlakoe hati-hati pebila berdjoempa
manoesia jang seperti itoe.
Belakangan, kita mendapat kabar penipoe itoe ada Tionghoa peranakan, oleh

GOON

4 “ ,
“
|
dengan hormat.
KIM CHOEN (
AED 5
12

IP ANANEDAD
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Harga per LOT f 11.35 franco. REMBOURS TIDAK DIKIRIM.
Tariknja selekas lot terdjoeal habis, Trekkinglijst gratis.
Segala sesoeatoe mengkehendaki kita kaja pada masa ini,
tetapi bagaimana lagi djalan oentoek djadi kaja, sedang masanja
telah laloe boeat berhemat. Ooohh..... gampang! Sekarang loter'j
diadakan dengan lekas, goenanja oentoek memberikan segala
sesoeatoe bagi toean.
Djika toean ingin kaja, ingin tersohor, ingin senang dan semporna, tidak ada lagi lain djalan, melainkan ini hari djoega pesan
lot itoe dengan lekas, soepaja djangan kehabisan.
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Memesannja,

tjap: KAPAL TERBANG
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|

adres

jang

telah

SINGH

23
MEDAN

Mailoemat

Harganja tjoemaf1. - 00404600000 SMK

0000000000

boesai
H aMmZ. An TummDoesal
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Pesanan dikirim rembours dan bajar sendiri

Kleermaker,

boewat

Menoeroet
toean-toean
Beskap, Takwo, Diokja

Pekerdjaan Mengoekoer Tanah
dan memboeat Kaart, serta Gambar-gambar Roemah.
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wissel

ajal

djangan

belinja

sampai

harga
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dikasih naek.

Kalau

dan

poenja soeka
dan lain-lain.

tjerita

pergaoelan

jang
anak

terdjadi
negeri

.Oleh
menerima

sebab itoe, diharap kakanda berhati sabar|
nasib

kakanda itoe dan serahkanlah diri

Toehan jang Rahim dan rahman, moedah

moedahan terdjaoehlah hendaknja kakanda dari mara
bahaja doenia dan achirat.”

didalam

Timbang: »Djika

koetoeroet

perkataan iboe bapatentoe

ia .

dan'kalavia......... bagaimana rasa hatikoe?
Sumatra Barat).
Sekarang baiklah kita misalkan sadja ia berhati
4
oleh: B.
sabar menerima nasibnja itoe. dan akoe bersocamikan
..Akoe poen keloearlah. tetapi darahkoe ta" senang malekal maoet itoe, ..Adakah moengkin pada fikiran
lagi, seolah-olah ma'loemlah rasanja akoe, apa? jang adinda, pergaoelan kami akan selamat, dan kehidoe

akan” dibitarakannja. Laloe ditjeritakan oleh Sitti
ia tiada tahge akan dirinja itoe. Mendengar hal itoe,
air mata Noersilah jang sedjak tadislah keloear
djoega, sekarang telah berhamboeran keloear sebagai

moctiara jang loeroeh dari ikatannja.

Dog

Dan dengan tergoegoep. karena kesedihan, berkatalah ia katanja: ..Kakanda, sesoenggoehnjalah nasib

pan

kami

hatikoe

akan

sempoerna? ..Pikirankoe tidak:

sekarang,

relalah

rasa

akoe mati dari pada

disintoeh algodjo itoe, sebaliknja poela. djika perintah iboe bapa tidak ditoeroet, inilah matjamnja jang
pertama
kali. Jang kedoea, dan ketiga, dan sete-

kita

. Oo en”

dinjanjikan

oleh

toekang-

tangga

masing-masing.
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1135 Medan.
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sekalian
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en Drukkerij

THE ROELAM COMPANY
Willisstraat No. 23

Tel. 1352

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

131

bikin
lihat

stand
disana dan saja kepingin
itoe stand dan tentoe sadja kita

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

Kleermaker

Sedjoeroes lamanja kedoca saudara itoe berdiam|

diri,

memikirkan

sadja

djalan

Anizar, katanja:

roeh

jang

Roestam

hal

itoe, tiba? berkata poela

Nah, Noer' sekarang
akan

poelang

koetempoeh,

Sitti

tjoema satoe

jaitoe menjoe-

mendjepoet akoe dan lari

mocdahan berhasil.” Sitti Anizar bangoen dari tem: pat tidoernja hendak pergi kemedja toelisnja, tetapi
malang,
ia terempas kembali ketempat tidoernja

Djiwa adikmoe akan terantjam, djika tiada maoc | Tetapi djika tjinta kakanda hanja tjinta dimoeloet
menoeroet kehendak iboe dan bapa, sebab adikmoe sadja. nah, selamat tinggal boeat selamanja: inilah

akan dikawinkan dengan seorang jang ta' koekenal
bernama Marah Saidi.
Doegaan
adinda,

soerat
adinda jang penghabisan. Anizar akan mentjintai Roestam sampai keachirat.

Samboetlah salam adinda

orang itoe tentoe telah toca

lai? .Tjobalah
Noer toemdjoe

pa ani jang

memperdajakan kakanda, karena soerat ini datangnja

Setelah
dioelangnja

soedah

soerat

jang malang."
»Anizar."
itoe dikarangnja, laloe

membatjanja.

Ketika itoe bertjoetjoeranlah air matanja memenoehi soerat itoe: kemoedian tidoerlah ia: Sebab

dalam waktoe jang sangat singkat dan soelit. Baiklah
segera
neha
boeah
terima oepatan itoe dengan segala senang
karena. kepalanja berasa poesing, sambil mengeloeh adinda
hati, tetapi kakanda dengarlah soempah adinda diberiaja beretame kepada Roestara “apn aa
kesakitan.
Noersilah menangis melihat keadaan

saudaranja

itoe demikian, oleh sebab itoe berdirilah

ia mengambilkan
kertas dawat dan pena. Setelah
perkakas itoe siap dan diletakkannja dekat Anizar,

kemoedian

'Anizar

Demi

hal

tam beralaskan bantal, jang
boenjinja begini:
"Bajakoemboeh

28 September 19...

Kakandakoe

kasa

kepada

danRasoelnja, djika adinda mengetahoei

tahoe atau adinda lari kemari. Teta' dapat lagi melakoekan hal itoe,

adinda ta' dapat bangoen daritempat tidoer
sakit. disebabkan poekoelan ajah boenda,
membantahi maksoetnja.

goena adinda tjeritakan tentangan hal itoe
tetu kikanda sebab menambah kegoesaran kakan-

malah

Roestam.

..Ampoenilah adinda ini! begitoelah jang adinda
oetjapkan lebih dahoeloe

Allah

itoe lebih dahoeloe, pastilah dengan segera,

kakanda diberi
tapi
sekarang

poen bangoen dipimpin oleh sebab
Noersilah. menoelis sepoetjoek soerat kepada Roes- sebab

roesnja wallahoe'alam.

»Tetapi relalah akoe mati dipoekoel iboe bapakoe
kakanda amat malang. akan tetapi apa bendak dari pada bersocamikan Marah Saidi bedebah itoe.
-Nanti djika poekoel itoe ta" terderita lagi olehkoe,
dikata, nasi soedah mendjadi boeboer. ta' dapat di
ambil kepoetoesan boe.. . diri habis perkara.”
pintas lagi, soedahlah dengan takdir Tochan akoe»Djangan
djangan!—Seroe Noersilah
azawadjallah,
bahwa kakanda akan bersoeamikan
dengan tangisnja, seakan-akan telah dilihatnja Sitti
dia, karena adinda telah mendengar chabar poela
Anizar
melal
Pekerdjaan itoe.—..Berharaplah
tadi pagi, bahasa kakanda 3 bari lagi akan dikawin
adinda
dengan
beribbe:riboe
harapan socpaja kakan
.Maksoet adinda akan datang da djangan berlakoe demikian!”
kan dengan
sek
djoega kemari, memberi tahoe kakanda. kalau dika
.
Djika
tidak,
—kata
Anizar
poela, —
akal
hendak
apa
tetapi
tahoe,
ranja kakanda beloem
ta, tiba-tiba telah terdjadi sadja halini.

dan

ODEON tentoe tidak akan menjesal.
Djoega kita ada sedia segala model
Machine dari Merk ODEON jang paling
koeat dipakai.

,. Wahai adikkoe!—djawab Anizar poela: —,,Bagai- kemana?, tetapi apa akal karena waktoenja telah bangka. Meskipoenia masih moeda roemadja. adinakan koetoeroet, ta' dekat.” Noersilah termenoeng sedjoeroes, kemoedian da ta' soeka djoega bersocamikan orang lain, lain
dapat kocfikirkan lagi, sehingga rasakan belah ke- berkatalah ia: ,.Ja, ja, itoe lebih baik, kakanda toe- dari kakandakoe ,.Roestam."
palakoe
boeat
memikirkannja.
..Tjobalah adinda lislah soerat soepaja koemasoekkan kepost, moedahKakanda
tentoe bersangka bahwa adinda telah

koe, bagaimanakah hal Roestam?

Anizar, segala perasaannja dari awal sampai kepada
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SOEBOER

Baas

.

toekang njanji jang tersohor ditanah JAVA.
Seperti lagoe krontjong, lagoe mengadji,
lagoe jang speciaal boeat Indonesia jang
menjenangkan hati sewaktoe diboenjikan

Saja hargakan setinggi-tingginja:
Soedah sedia Loterij Oecang Besar goeWassalam dan hormat saja
nanja Bataviaasch Kinderzickenhuis harga
IMAM
MISRADHIE, Eigenaar.
a f11.35 tocan-toean lekas kirim PostASAN
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sedia pakean

poenja toendjangan semangatnja Indonesia.
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Kilo.

25

dan

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

Dengan toean poenja toendjangan rame-rame mendjadi

mentjarikan pekerorang jang soeka

15

dilipat ampat.

Boewat

Afdeeling Coiffeurs::
Toekang pangkasnja jang soedah terkenal segala Bangsa, pekerdjaan rapi
dan lekas mendjadikan senang sama toean-toean jang soedah datang. Pembajaran moerah, tempat bersih dan modern. Extra Haarwater Eau de Ovinine en Eau de Portugal dan lain-lainnja.

dan mentjari:
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disahkan menerima pekerdjaan Kleermaker, dari
Perdamaian voor het Inl. PERSONEEL D.S.M.

Soedah
C.V.V.

ARBEIDSKANTOOR
Moskeestraat No. 25
MEDAN
Telefoon No. 1633

Menoenggoe
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sekali dan lekas siapnja
Modern, dan tjara Djawa
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Timbangan Medja Ideaal dari
25 Kilo.
pada es djoega pake batoe
berkisar-kisar, medjanja ketjilan:
200, 250, 300 Kilo.
Timbangan Besar merk Amerika Fairbank:
Timbangan boeat Maas berikoet batce-batoenja: 250, 500, 1000 gram.
Gantang Beras berikoet kikis kaioe dari:
'"/,, 1, 2, 5 Liter.
Djoega bisa dibeli satoe-satoe bidji.
Tjanting Minjak dari: '/2, 1, 2 Deciliter.
Oekoeran Kaen-kaen, Meteran, matjem-matjem dan ada djoega jang

lain keperloean bekerdja dan boewat plezier (melantjong).
Baasnja djempolan dari tanah Djawa, harga lebih moerah pekerdjaan rapi
|
|

Sanggoep
djaan bagi
bekerdja,

Timbangan Medja merk HAP
LIE pake batoe berkisar-kisar,
dari : pada besi 4 semoea:

|

Kleermaker & Coiffeur SALON IDONESIA
Batik Handel & Ketoe Oedeng
Wilhelminastraat 105
Medan.
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Medan
Emmastraat No. 52
dan pada jang
MENGELOEARKANNJA

Menerima

Timbangan Besi vernikkelt pake
piring tembaga, dengan batoe
timbangan berkisar:
Timbangan Medja pake piring
i com- 2
2
tembaga, batoe-batoenja

ri

Beli banjak boleh berdamai!
a

aa
dari
tahoen

10, 15 dan 25 Kilo.
Kajoe memake piring tembaga:
Kajoc zonder piring: 75, 100, 125, 150, 175 dan 200 Kilo.

soearanja

terkenal jaitoe:

& SONS

,

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

Diatas ini toko (tingkat kedoea), ada terboeka INCASSO
- INFORMATIEKANTOOR jang bekerdja oeroes segala perkara
CIVIEL dan CRIMINEEL dengan lekas dan rapi. Dibawah
pimpinan tocan MOHAMAD SAIDT.

|

Chasiatnja 10 matjam.

keliroe
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Selaloe ada persediaan tjoekoep roepa-roepa:
Timbangan
Timbangan
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»Loterij Besar” baroe
»Bataviaasch - Kinderziekenhuis” Weltevreden C.s.
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kasi oendjoek dirinja sebagai
Mereka
diperintah dari fihak consulaat
djoega
Tiongkok akan menderma goena consulaat itoe.
Djoega, mereka oendjoek dirinja sebagai orang jang mempoenjai hak akan
mengoeroes registratie boeat-#atet mama
soeki
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soedah menggoenakan nama
minta oeang
consul Tiongkok oentoek
dan sebagainja, tetapi itoe
soembangan
semoea oentoek goenakan kantong mereka
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" onbong dini oi. Tpogine,
atau

tjoekoeplah sekadar itoe. Sedangkan

Aa ori
poerat ini, dengan berapa soesah pajah dan
dinda.
bangoei
kakanda sebeloem kesakitan

soerat ini kakanda teroeskan membatjanja.

oleh

adikkoe

.

bepalanja berasa poesing.

Keesokan harinja pagi? kira- Kira Ppoekiel toedjoeh
liwat, Noersilah poen poelanglah keroemahnja dan

aa

ker

berdjalan

kepasar memasoekkan soerat

itoe

Marilah kita kembali keroemah Anizar! Anizar
masih berbaring djoega ditempat tidoernja, tetapi
penjakitnja
telah moelai baik, hanja matanjalah

jang masih

bengkak sebab menangis. Dalam pada

itoe masoeklah

bapanja

kedalam

kamar

itoe, seraja

berkata: ..Bagaimana Zar? ,,Beloem soeka djoegakah

kav menoeroet kemaoeankoe?”
itti Anizar tiada mendjawab, hanja menangis sadja, sebab mendengar perkataan

bapanja

sangat

mag
Kemoedian dari itoe, diharap djangan kakanda iihat setitik darah adinda sendiri. jang djatoeh ketika meloekai hatinja itoe.
.Apa
jang
kau tangiskan, soedah
tangkah
mendjadi goesar, bahwa adinda berkata: Anizar menoelis soerat ini dari dahi adinda jang terempas
RoestaMmmoe, akan menolong kau
ba Dede"
dahoeloe.
“sekarang tiadalah Anizar lagi. Hati dan ket
Mendengar
itoe
hantjoerlah
Sekarang
djika
sebenarnja
Roestam
tjinta
kepada
SN dan telidiantoengnja telah engkau bawa, tetapi badannja
jang engkau harapkan akan mempoenjai selama ini adinda, djepoetlah adinda ke-Pajakoemboeh dalam nganja pekak sebagai disambar petir, dan dengad
akan ditjoeri, diambil dan dirampas orang dengan doea hari ini. socpaja terpelihara diiwa adikmoe dari tangisnja berkatalah ia:
kekerasan dan paksa, apk cookau tiada datang pada bahaja maoet, sebab adinda akan
djandji jang di-Panorama
Fort de Kock dangan
boeat menolongnja dalam 2 hari ini.
(Ada samboengan).

