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Atjoe-atjoean Soangkoepon
tidak beralasan.

IV.

Soangkoepon,

Terla -

loe dihiraukan beberapa keradjaan
jang didapati di Scematera Timoer.
Banjak jang menjangka, bahwa keradjaan-keradjaan
itoe,
baik
menoeroet

adatnja,
dengan

baik menoeroet perdjandjiannja
pemerintah,

mendjadi soeatoe

tangan, akan memasoekkannja
daerah Provincie.
Zelfbestuur2

j. dimaksoed,

rin-

kedalam

jalah: Lang-

robah, jalah : dimana raad-raad terseboet
sekarang dibawah penilikan Kepada Gewest, nanti akan berada dibawah penilikan dari raad jang berdiri dibawah Provinciealeraad.
Seperti

kedoedoekan

Gemeenteraad,

Nagariraad,

demikian

InJ.

djoega kelak ke-

doedoekan raad dari Landschap.
Raad itoe nanti tiada akan berobah
soeatoe apa, dan boleh berdiri teroes,
mengoeroeskan, apa jang dioeroeskannja
sekarang.
Dari sini djadi ternjata terang, bahwa
Landschap tidak akan beroleh ganggoean
soeatoe apa, bila Provincie Soematera
didirikan. Demikian djoega, tidak ada
satoe halangan, apakala Soematera Timoer dimasoekkan kedalam satoe Soematera jang didjadikan sat9e Provincie.
1.

kat, Deli, Serdang. Asahan, Koealoeh, Kota
Pinang, Siak Seri Indrapoera, Bilah, Rokan, Rambah, Tamboesai, Lingga, Sime.
loengoen, dan banjak lagi jang ketjil, jang
Soeatoe perkara jang terpenting sekadjarang....terdengar!
rang, haroes dipertimbangkan, jalah perkaNegeri-negeri, jang terseboet, ada mem- ra: Atjeh.
poenjai perdjandjian dengan Gouvernement, dimana mereka berdiri sendiri, deSoeatoe dari alasan-alasan jang dikengan pembesar-pembesarnja, oentoek me- moekakan oentoek menolak Atjeh masoek
ngoeroes negerinja.
Provincie Soematera, jalah: berhoeboeng
dengan keadaan Gewest itoe. Keadaan diSoeatoe Provincie Soematera, sebenar- sana, meminta pengaroeh dari Militair,
nja tidak lebih dan tidak koerang, hanja dan soepaja bagi keadaan disana, dilakoesatoe badan, jang berdiri diatas beberapa kan oeroesanjang teristimewa.
raad2, jang mengoeroes daerahnja masingmasing.
rtimbangan, amat perloe bagi Gewest

Telh beb

deripaa .

aa

a lamanja di Soemat

har

se|

Timoer, ada berdiri satoe Cultuurraad jang | merintahan dimasa jang akan datang.
Banjak sekali jang perloe dikedjakan
mengoeroes Soematera Timoer, seperti|
hal djalan, djembatan dan mengadakan | disana, moelai dari pekerdjaan perhogboeberbagai-bagai

atoeran,

jang

beloem

di-

adakan oleh Gouvernement.
Ressort Zelfbestuur-Zelfbestuur, baik
jang mempoenjai politiek contract, baik
jang mempoenjai korte verklaring, semoeanja dioeroes jang oleh Cultuurraad.
Oeang rodi jang dipoengoet dari raiat
Zelfbestuur, jang dipergoenakan oentoek
djembatan dan djalan, dikerdjakan oleh
Cultuurraad.
Djika kelak Provincie Soematera soedah
berdiri, maka segala apa jang ada sekarang, segala perhoeboengan jang soedah
ada antara Zelfbestuur-Zelfbestuur dengan
Cultuurraad, tidak akan banjak dirobah.
Soeatoe perobahan jang terbesar, adalah! Cultuurraad jang adase karang
dibawah penilikan Hoofd van Gewestelijkbestuur, nanti pengawasan itoe akan
pindah kepada Provinciealeraard.

ngan,

sampai

kepada

oeroesan kesehatan.

Jang terpenting poela, jalah anak negeri disana, perloe dipimpin kedjoeroesan
bekerdja bersama-sama oentoek pemerintahan negeri.
Dimana2 semendjak zaman bahari soedah
dioesahakan oentoek mentjapai keamanan,
dengan politiek militair, maka sekarang
soedah datang masanja, oentoek membawa daerahitoe, kedalam pergaoelan bersama.

Dan, pergaoelan itoe boleh diharap
oentoek kemadjoean dan keamanan Atjeh.
Oentoek kepentingan ini, perloe didaja
oepajakan oleh pemerintah, soepaja Atjeh
dapat dimasoekkan kedalam Provincie.
Achirnja, kita djadi beroleh keboelatan,
bahwa

segala keberatan toean Soeangkoe-

pon dapat ditolak, dan akan mendjadikan
Soematera djadi satoe Soematera, tidak
Hak-hak dari Zelfbestuur akan tinggal ada satoe rintangan jang besar!
tetap seperti sekarang, kedoedoekan
Toeankoe Sultan tiada akan terganggoe.
Oleh sebab itoe, perbedaan

antara satoe

Zelfbestuur dengan satoe Zelfbestuur, berbedanja perdjandjian antara satoe dengan
satoe Sultan, tiada akan mendjadi
masoeknja Soematera
Timoer

Pertja

Timoer.

rintangan

Pendapatan D.S.M.
kedalam
Pendapatan D.S.M. selama boelan Mei
Provincie Soematera.
Kalau sekarang, di Soematera Timoer 1930 dari segala djoeroesan:
£151.735.31
dapat berdiri satoe Cultuurraad, apa se- Dari penoempang
babnja maka diatas
raad jang sematjam Barang2, kereta dan hewan , 557.204.39
» 32.388.15
itoe, tiada poela dapat didirikan satoe Diversen
Provinciealeraad.
Adalah Cultuurraad jang sekarang, tjoema penilikannja didalam tangan seorang
Penghasilan dari segala djoeroesan :
Kepala Gewest, kelak akan berada dibawah Sedjak 1 Jan. tahoen ini”
3.977.380.19
penilikan satoe badan jang didoedoeki oleh Sampai boelan Mei 1929
758.121.72
berbagai bagai wakil dari seloeroeh Soema- Dalam th. 29 sedjak Jan.-Mei 3.987.133.08
9m
tera.
Gemeentewerken tjoba - tjoba
DiSoematera Barat, ada didapati kiradjadi deskundig.
kira 350 Nagari raden jang berdiri sendiri.
Raad-raad ini divoorzitter oleh NagariSportveld mendjadi
hoofden, dan ledennja terdiri dari Penglaoetan bitjara.
hoeloe-Penghoeloe dan beberapa orang j.
tidak Penghoeloe jang dipandang mem-

Djoemlah

i
ertian.
Pa
an memboeat begrooting sendiri,
bekerdja
sendiri, tetapi dibawah penili-

aa

“174132785

nj pem

voetbal disportveld keboen boznga. Disa-

kan dari Kepala Gewest.
nan
is
sedang diantara“Wang oentoek raad itoe, ditjarinja sen- nja'ada seboeah jang sahadja dipergoenadiri, jalah dari hasil pasar, dan dari harta kan oentoek pertandingan internationaal
benda kampoeng, jang mendatangkan hasil.
hati karena
" Raad-raad jang seroepa itoe didapati
bagoes sedjoega di Tapanoeli, jang dinamakan Inl.
Gemeenteraad. Demikian djoega di Padjadi?
mbang dan Lampoeng.
Banjak kritiek
orang soedah
madj
terhadap
veld itoe karena loeasni
tni,
Tempat
taat
Raad-raad ini kelak akan berdiri teroes
tj
pak corner
adanja sekarang. Jang akan be- ada sempit sekali dan”
besi jang

00000000000

Provincie.

0000000000000

satoe

Tidak ada perloenja dibagi tiga.

tocan

ke-I.

Soeara Ramai.

tenaga sendiri?
“.
Meneroeskan sesoeatoe pekerdjaan

Soematera didjadikan

baik oleh

— “Tahotn

Inspecteur Ini. Onderwijs soedah dilansoengkan di Padang.
Berhoeboeng dengan
rapport H.I.S.penghap
H.LS. mejang soedah co mmissie tentang
dipikir masak, dan. tidak meninggalkan bengkalui. reka soedah ambil satoe motie.
2
Varia dalam pemilihan"
B
Burg
gkan, bahwa de1 "
Gemeenteraad.
ida- dekat benar ngan semoefakat Inspecteur Onderwijs soemelingkari padang i
Si Katjoeng baroe balik dari pekerdjadengan garis pinggii
dah dikirim telegram kepada Regeering soe- annja. Sambil boeang topiia doedoek di-,
gan voetbal paja di Padang didirikan lagi seboeah H.I.S. atas koersi. Tidak lama datang seorang
Orang koeatir,
itoe tidak .di
idjadi segala|,
—0—
jang tidak dikenalnja. Kedatangan itoe ia
p:
#loear akan
samboet dengan
segala hor:
ka
-Djalan-djalan “diaspbalt:
sanikagi
nga Kaban
at dag “naga
Sampai K.M. 84 djalan ke Besitang
tiang besi jang dipergoenakan sebagai
—Saja datang kepada toean, kata sitasama
sekali
soedah
siap
digiling.
6
stoompagar disitoe,
moe, adalah sebagai wakil Medansch
Tribune jang terdiri dimoeka veld itoe wals L.W. bekerdja keras disana. karena Kies Comite dengan permintaan jang sata' oebahnja seperti satoe patoeng mati berhalangan dengan hoedjam pengas- ngat soepaja candidaat-candidaat kami disadja karena tidak mentjoekoepi sebagai- phaltan ada koerang riadjoe disebabkan pilih karena semoeanja soedah terkenal
mana kemaoeannja jang dikehendaki oleh djalan-djalan basah, jang menjebabkan 4 alam kalangan kedjempolan.
asphalt tidak lengket.
penonton.
Si Katjoeng berbesar hati dan berdjandji
05
Dekat djalan baroe (Kroesenstraat) ada
bahwa ia tidak akan memilih lain orang
poela 'seboeah tanah lapang voetbal dan Keramaian memperingati hari kelahiran selainnja dari candidaat2 dari Comite jang
Seri Pedoeka jang maha moelia
kalau dilihat akan loeasnja, kita dapat
terseboet,
pemandangan bahwa tempat itoe hanja
Sultban van Langkat.
Sesoedah Si Katjoerg mandi, datang lagi
boleh dipakai oleh anak-anak sadja
Oleh beberapa toean-toean den engkoe(Liliputveld).
engkoe di Brandan telah didirikan1 Co- seorang jang tidak dikenalnjadan madjoekan
lagisebagai candidaat jaitoe tocan jang
Orang. tidak habis pikir, mengapa ge- mite, jaitoe goena
daka:i
k
i
kakan
oleh C
2 Kies
meente soedah berlakoe begitoe terboeroe memperingati hari lahirnja jang moelia telah dik
napsoe memboeat sportveld itoe dengan seri pedoeka toeankoe Sulthan van Lang- Comite jang soedah mashoer dalam lingkoengan
gemeente
tentang
keactifannja.
,
tidak meminta advies terlebih dahoeloe kat. Dari kabar jang sampai pada kita,
Si Katjoeng moelai bingoeng karena can-"
dari deskundig jang mengarti benar-benar dan menoeroet pemberi tahoeannja djoega,
tentang hal sport. Menoeroet kepoetoe- keramaian itoe akan dimoelai tanggal 24 didaat jangtadi sedang dipikir pikirkanja,
san Gemeenteraad pada kemarin doeloe ini, bertempat dimoeka Kantoor Radja. sekarang soedah datang lagi lain aliran.
Ia berdjandji djoega baik:
malam, satoe commissie telah dilangsoengSatoe djam kemoedian, datang lagi lain
Keramaian in akan dihiboerkan dengan
kan terdiri dari tocan-tocan: Slager, Wetmemadjoekan candidaatnja dan
permainan, seperti orang Ikan jang bahwa
houder, dokter Druijl dan Ir. Valkenburg bermatjam-matjam
“candid
Na
Ronggeng
Melajoe,
Openluchtbi
p
jang
ta-mata akan b
dja boeat
dan lain-lain. Siangnja diadakan djoega itoe ada lebih kepandaiannja dari Toean
membaiki keadaan jang boeroek itoe.
Hoover
president
Amerika.
perlombaan
kentjang
dan
lambat
,kereta
Tentoe sadja vcany akan dikelocarkan
Si Katjoeng moelai tertawa tetapi gelagi jang akan mel
dari begrooting angin“, dan lomba sampan djoega.
aknja ada sedikitpalsoe karena ia moelai
jang telah ditetapkan.
5
Boeat Brandan, sekali inilah baroe laka 4 -obahi
b
orang
Pendoedoek baniak berharap biarlah
ai . sate ja
peringei Idatang dengan memadjoekan candidaatlain kali apabila Gomcente hendak ber- ari lahirnja Sulthan.
candidaatnja masing-masing.
boeat sesocatoe pel.erdjaan maoelah deMg»
Oi
di isa
ngan timbangan jan: sehat soepaja djaKetika Si Katjoeng doedoek makan
k
ngan
bersama-sama dengan ahli familienja, tibaHO
Dari negeri Belanda soedah sampai di- tiba ia dengar pintoenja diketok kembali.
Tiermi
kota ini nona C. M.A. van Bemmelen Si Katjoeng moelai meradang karena ia
— Kebakaran di i Pantai Ii Tjermin.
Sebelas pintoe ke- oentoek mendjadi pemimpin Sekolah Mon- pikir jang datang itoe tentoe tidak lain
tessorie disini.
dari pada salah satoe wakil Comite poela.
dai moesnah..
Dengan sangat mendongkol, ia bangoen
labih 20 "1
Kerg
|, Ba...
Le
» mang ya moelai kerdja
awal dari koersinja dan koendjoengi tamoe jg.
"| Juli dtlepan. Ia soedah pernah Bae
diloear
itoe dan berkata: Toean maoe
Malam kemarin doeloe Kida” kira poekoel lamanja sebagai pemimpin
peladjaran apa. Saja boekan doedoek dimana saja
12, soedah terdjadi kebakaran hebat di Montessorie di Haarlem.
poenja
roe:nah
boeat terima Comite sadja,
Pantai Tjermin-Perbaoengan.
Barangkali diantara pembatja ada jang tetapi boeat saja poenja kesenangan diri.
Sebelas boeah roemah kedai jang moesJa
Toean
jang
moelia, kata sitamoekoerang
mengetahoei
bagaimana
fjaranja
nah jang terdiri sama sekali dari roemah
peladjaran Montessorie terseboct. Bagi itoe, saja harap toean djangan djadi moerpapan.
ka
dan
kedatangan
saja
ini perloe sekali"
jang
beloem
tahoe,
kita
njatakan
dengan
Asal api dari salah satoe kedai jang
terdiri diantara kedai-kedai jang lain itoe. ringkas, bahwa peladjaran Montessorie dan saja harap benar atas kemoerahan:
toean
akan
memilih
candidaat-candidaati
itoc,
satoe
matjam
pendidikan
(sekolah)
Dengan sebentar sahadja, roemah-roemah itoe soedah mendjadi aboe. Barang- jang menoeroet methode Montessorie, kami karena candidaat2 kami semoeanja:
barang dalam kedai-kedai itoe tidak ada jaitne seorang pendidik jang mendjalan- tahan panggang dan berani poela menikan didikan kepada anak-anak menoeroet banting tempat tinta dimadjelis vergaw
jang dapat ditolong.
5
kemaoean
sifat-sifat (aanleg) anak-anak dering.
Keroegian ditaksir lebih dari f 20.000. sendiri. Kemana kemaoean sifat anakV..a..r..e..k..
sama Comite, kata si
Meskipoen dengan segera commandant anak itoe kesanalah peladjarannja ditoeVeldpolitie dari Loeboek Pakam datang djoekan. Perkakas (materiaal) tidak ter- Katjoeng, banting pintoenja dan masoek
lagi kedalam boeat meneroegkan mengimengatoer pertolongan, tetapi sia-sia.
pakai goena menggagahi haloean sifat sih peroetnja jang lapar.
Toean Controleur dari Loeboek Pakam anak-anak.
Diwaktoe ia menjoeap nasi, si ,Katjoeng
dan Tengkoe Hamid, wakil Soeltan Sermanga
berpikir-pikir berapa orang wakil Comite
dang ada djoega datang kesana.
Perkara tjemboeroe.
lagi jang akan datang diroemafnja. “Kira
Kebanjakan kedai-kedai itoe tidak diSeorang koeli contract soedah dihoe- poenja hitoeng, ia soedah -kira 6 wakil
tanggoeng assurantie.
Asal api disangka dari karena koerang koem oleh Landraad 8 boelan pendjara. Comite jang koendjoengi roemahnja zonIa
depersalahkan telah menikam peroet der dioendang. Tinggal lagi satoe dan
hati-hati.
seorang perempoean, hingga sikoerban bisa djadi Hadjerat Partij.
—0—
ta' dapat kerdja beberapa lama.
Djam soedah berboenji pcekoel sebelas.
Tidak setoedjoe rantjangan H.I.O.
Commissie.
Perempoean ini soedah lama hidoep Si Katjoeng merasa letih dan haik keMenoeroet kawat Aneta dari Padang bersama-sama dianja. Tetapi karena pe- pembaringan. Sebeloem ia tidoer ia bersatoe vergadering jang dihadiri oleh be- rempoean ini melajani poela seorang laki2 kata sendiriannja, apabila saja dalam
riboe-riboe orang anak negeri, jang djoe- lain, iapoen menaroeh tjemboeroe laloe tidoer dibangoenkan kelak oleh Comite
jang penghabisan bocat memadjoekan
ga dikoendjoengi oleh Bur gemeester dan menikam siperempoean terse'hoet.
candidaatnja, apa boleh boeat, meskipoen
ia mendjadi eerste Commies pada Ge000000000000000 000000000000000 westelijk Kantoor, ia akan mendapat ke@ toepat Bengkoeloe dari saja.
4 Selagi dalam angan-angan itoe, si
poen terlena, rochnja melajang» Katjoeng
keoedara, mimpi jang bagoes2ppen”
» lajang
Shanghaistraat 27
mendjelma diotaknja, dan ... sekonjong» konjong iapoenja pintoe diketok kembali
(Dioedjoeng Hakkastr.)
» dengan sangat kerasnja. Dengan tidak
» sabar ia melompat dari tempat tidoernja,
boeroe keloear, banting pintoe sekoeatME DAN
? koeatnja,
zonder pardan
@ ia tindjoe danorangdengan
jang datang itoe.
Telefoon No. 1525.
» Adoeh, berteriak orang jang kena ter» poekoel itoe, darah keloear dari hidoengApakah jang diuamakanssMttf aja kepada

(Penoetoep).
Didalam vergadering jang diadakan di
Medan, soedah terdjadi soeatoe pertoekaran pikiran, berhoeboeng dengan kedoedoekan Soematera Timoer, jang akan
masoek mendjadi soeatoe anggota dari
Provincie Soematera.
Baik oleh beberapa orang pembitjara,

I"

De Globe” Singel 95 Amsterdam. Adverta tie-Bureau A. de la MAR Azn. Voorburgwal — Amsterdam,
Moehd. Idris Harahap — Tapanoelistroat —Tandjong Balei — Asahan.
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Weefit Tyre

Rerubbering Co.

»
»
ki
Lg
rbai
Dipe
Band Boeroek
.
ah
Soed
Apa toean merasa senang dengan REPARATIE toean poenja band ?
»
Djangan berikan oentoek memperbaiki pada jang tiada mengerti.
»
Bawalah pada kita, dimana kita kerdjakan toeroet peratoeran Europa.
»
Memperbaiki dan Memperbaroei »
?
Kita.
Itoelah
Spec ialiteit
»
Band boeroek kita bisa bikin baroe.
»
kita.
oleh
djaminan
atas
»
Selamanja kita poenja kerdja
Tanjalah keterangan !!
5
.
4
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nja dan sesaat kemoedian ia rebah ke-

lantai sebab pingsan.
Ketika Si Katjoeng mengamat-amati
akan manoesia itoe, baroelah ia sedar
dan berteriak dengan sangat sedihnja
bahwa jang dipoekoelnja. itoe boekan
lain orang tetapi MARTOEANJA sendiri
jang baroe poelang dari Orion. Bioscoop.
.
Dengan menjesal serta dengan amarah
jang sangat Si Katjoeng menghemboerkan
perkataan-perkataan jang boenjinja:
Mampseslah
persatocan!!!
Hidoeplah
pertjeraian!!!
Patoet- mendjadi
pertimbangan bagi
mereka-mereka

nesia

Raja.

jang

berhalosan:

Indo

T,

tempatkan tocan TOEARIF sebagai EERSTE

RBDACTEUR soerat kabar ini.
Dalam kalangan pergaoelan, begitoe djoega dalam golongan jowrnalistiek, kita pertjaja pembatja
soedah kenal pada toean itoe,
Kitajakin mengingat pengalamannja j. telah banjak
dalam kedoea perkara itoe, soerat kabar kita ini
akan dapat memoeat perkabaran-perkabaran dan
artikel-artikel jang lebih lengkap jang memoeaskan kepada pembatja kita.
DIRECTIE.

Dari medja Redactie.
Hari ini kita bertambah dengan satoe
tenaga baroe. Dalam ma'loemat Directie
pembatja dapat lihat, bahwa tocan Toejoeng Moehammad Arif soedah diangkat
mendjadi Eerste Redacteur.
Dalam kalangan pergaoelan, maoepoen
dalam kalangan journalistick, tocan itoe
Soedah banjak pangalamannja.
Sijsteem Sinar Deli selamanja mementingkan tenaga orang jang soedah
mempoenjai ervaring. Theorie jang beloem
mendjalani practijk kita sampingkan.
Moedah-moedahan dengan kelengkapannja staf redactic kita, kita jakin poela
isi soerat kabar kita akan lebih lengkap
dan tambah memoeaskan.
Dengan perlahan-lahan isi Sinar Deli
kita atoer lebih lengkap. Moelai besok
tentoe tocan2 pembatja akan menampak
djoega soeatoe peroebahan.
Kepada pembatja kita seroekan harapan:
Kesetiaan togan2 kepada Sinar Deli,
tentoe Sinar djoega akan hargakan, ja'ni
dengan menjadjikan hidangan jang lebih
lengkap poela. Moedah-moedahan kesetian tocan-tocan akan teroeslah berkepandjangan, agar sama-sama dapat memetik
hasilnja jang bergoena bagi semangat dan
“roh toean-tocan.

Kembali kemedja
Redactie.
Dengan persetoedjoean bersama, moelai ini hari saja doedoek kembali dimedja Redactie. Permoelaan kata tidak saja akan oeraikan disini melainkan saja kemoekakan. Lihatlah bagaimana saja bekerdja boeat kemadjoean soerat kabar ini dan
keperlocan oemoem oentoek kita bersama.
Moedah-moedahan.
TOEJOENG MOHAMAD ARIF.

Sebab

Redacteurnja tidak
dipoedjikan.

Soerat kabarnja memberi tempat
satoe kolom.
Toean Mohamad Joenoes Nst. anggota
Gemeente Kies Comite, memberi keterangan berikoet ini kepada kita:
Sebeloem nama toean M. Djanin, Redacteur Pewarta Deli dimasoekkan
kedalam lijst candidaat Gemeenteraad, saja atas nama

Comite

mendjoempai

toean

itoe, apakah beliau soeka dicandidaatkan.
Toean Djanin mengatakan kepada saja,
bahwa iaseorang non cogperator, oleh
sebab itoe, iatidak maoe doedoek didalam Gemeenteraad.
Kemoedian toean itoe, memadjockan
nama beberapa orang jang tidak bererti
oentoek dicandidaatkan, sebagai soeatoe
olok-olok, bahwa Gemeenteraad itoe tidak
bergoena.
Saja terkedjoet, ketika saja mengetahoei,

bahwa ia kemoedian soeka poela dicandidaatkan......
Dari sini sampai terboekti tjoekoep, apa
sebabnja kita tidak memoedjikan toean
Djaninoentoek mendoedoeki Gemeenteraad. Kita maoe Indonesier jang tetap pendirian. Indonesierj. sebentar-sebentar poetar
haloean, kita anggap boekan kawan kita
dalam perdjoeangan.
Pewarta Deli kemarin, meloeangkan koloman satoe kolom sembilan baris, melabrak! Sinar Deli,
sebab kita tidak memoedjikan

toean Dja-

nin Redacteur soerat kabar itoe, oentoek
mendjadi

lid Gemeenteraad.

Sebab kita tidak memoedjikan Redacteur
itoe, kita dikatakan membagi-bagi bangsa
Indonesia. Kita selakan toean-toean dari
Pewarta Deliakan membatja toelisan
kita kemarin doeloe 'sekali lagi, soepaja
terboekti, bahwa toean-toean sanggoep
bitjara zakelijk.
Kita tidak oesah bitjara terlampau banjak

dalam hal ini.
Keterangan toean M. Joenoes Nst. sampai tjoekoep mendjadi

boekti.

Berikoet ini kita koetipkan

pekabaran

Pantai

soerat-soerat

di Medan

14 (empat

toe:
Dari

kabar

kitapocnja perhatian soedah ketarik den Satoe advertentie jang dimoeat oleh
toe dokter Tionghoa, jang sohorkan
dirinja pandai kasikan berbagai-bagai
pertolongan boeat orang sakit dan katanja
djoega soedah dapatkan beberapa diploma dan soerat-soerat poedjian.
Kaloe kita tidak salah ini dokter (?) C.
C.S., begitoelah namanja doeloean soedah
pernah djoega djalankan practijknja disini,
dan boekan sedikit publiek poenja wang
soedah masoek kekantongnja, sedarigkan
orang poenja penjakit boekannja bertambah baik, tapi sebaliknja semangkin tjea.
Lebih djaoeh ia soedah terima banjak
voorschot obat dari beberapa orang jang
ia soedah bisa ,,kongkouin”.
Achirnja lantaran orang maoe adoekan

Tjermin

moesnah.

b#las) pintoe terbakar.

Keroegian

Soerat

Terboeka.

£ 25.000.

Toean-toean Redactie jtht.
Dalan Sinar Deli kemarin, saja batja
kan, di Perbaoengan telah terdjadi keba- soerat terboeka dari penoelis Astro.
Sedikitnja toelisan itoe, meskipoen dekaran,
,
Correspondene Sinar Deli menga- ngan setjara indirect, tetapi adalah merendahkan nama toean-toean, Soel
barkan:
dan Bangoen Nasoetion, sebab prive
Kebakaran.
Kira-kira
oel 11 kemarin malam, mereka ada tersinggoeng.
Saja boekan pembela kedoea toean-toean
orang berteriak-teriak: api! api! Tolong,
itoe, dan jang saja hendak perbantahkan
tolong !
2
disini
adalah tentang dirinja toean SoeTeriakan ini terdengar kepanggoeng
bangsawan jang,tiada djaoeh dari tem- leman. Sebab toean itoelah jang berhoeboengan
selaloe dengan saja dalam
at itoe. Ketika
itoe bangsawan ,,New
ndian Opera of Serdang“ sedang ber- pergaoelan.
Toean
Astro
seboet, t. Soeleman masih
main ditempat itoe. Penonton2 kelocar,
seorang hendak mendahoeloe jang lain! kanak-kanak dan leerling pada salah
satoe
Kantor,
sedang
ocmoernja baroe
Semoeanja hendak menolong! Semoeanja
hendak memadamkan api ! Tetapi, pompa 18 tahoen dan baroe kemarin doeloe
perboeatannja
pada jang berwadjib, ia tidak ada! Dengan apa hendak dipa- kelocar dari sekolah.
Hal itoe, Astro soedah tjampoer bitjasoedah angkat kaki dengan alasan boeat damkan api jang sebesar itoe.
rakan perkara j. sama sekali ta' dikataverlof beberapa hari ka Fort de Kock
Roemah-roemah ji. hoeinja. Menjatakan poela Astro soedah
boeat tjari ,,hawa seger”.
berdoesta, menjeboet ada kenal betoel
terbakar.
Tapi setahoe, lantaran ia baroesan datang
dari Tiongkok, sebagaimana jang ia kasi
Roemah-roemah,, jang terbakar itoe dan bersobat dengan t. Soeleman.
Kalau Astro betoel tahoe keadaan t.
taoe dalam advertentinja, baekpoen di Me- semoeanja ada 14 pintoe. Semoea roemah
danatawa di Padang doeloean, dan tidak 'ini kepoenjaan
ler dan banjak di- Soeleman, tidaklah toean berkata, Soelemam”itpe
leerling. Kargga $ ada seorang
taoe djalan bisa djadi ia soedah sesat, hing- diami
oleh'-|
lers: dan hanja ada
ga sedariini waktoe orang tidak bisa ke- beberapa pintoe sadja didiami olkh opnemer di-Kantoor B.O.W. jang soedah
benoemd
dan ia telah beroemoer 25
temoekan lagi padanja.
bangsa Tiong Hoa, berkedai sampah.
Achirnja betoel sadja ia soedah ke sasar,
Ada sedjoemlah f10000 dipertanggoeng- tahoen.e
Tentang pengetah
ja,
dikatakan
sebab ternjata ia soedah tidak tahoe balik kan pada assurantie.
ka Padang dan teroes...... ka Medan, diDari mana kebakaran itoe moelai terbit oleh Astro tidak soeatoe apa, terserah
kepada
Soeleman.
Kalau
toean
itoe memana ia tjoba lakoekan lagi rolnja.
gelap bagi orang. Djoega tiada diketata' sanggoep, tentoe tidaklah ia
Kita harap sadja publiek di Medan maoe hoei orang, apa kebakaran ini dibakar rasa
akan maoe-maoe sadja dipilih djadi
berlakoe sedikit hati-hati pada ini sinshe atau terbakar.
atawa ,dokter“ jang kesohor........,
Djadi dengan kebakaran ini dalam be- wakil orang banjak di-Gemeenteraad,
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Saja — tahoe sendiri, toean itoe dalam
berapa boelan soedah 2 (doea) kali keBoeat mentjapai ,,diploma kleinbakaran jang hebat dan besar di Pantai oeroesan techniek dan algemeene zaken,
apa
lagi pergaoelannja dengan kaoem
ambtenaarsexamen“.
Tjermin.
Roemah-roemah jang terbakar dahoeloe rendahan banjak benar sebab itoe tidakHari inidimoeatkan Advertentie bahwa
lah
toean
itoe akan djadi lidtoe kang
mereka jang beringin hendak mentjapai beloem lagi berganti datang poela kebakamengaminkan sadja.
»Diploma
Kleinambtenaarsexamen", ha- ran jang baharoe.
Ternjata
dalam sesoeatoe koempoelan
roeslah datang pada cursus Algemeen
Riwajatseorangtoeoemoem, toean Soeleman senantiasa tidak
Nederlandsch Verbond disekolah H.I.S.
kang mie.
soeka
main
accoord2 sadja. Malah iaterNo. I di Soekaradja (Paleisweg) Medan,
Seorang toekang mie soedah beberapa
karena cursus itoe mengadakan tempat lama tinggal di Simpang Tiga. Di Sim- boekti seorang jang bernafsoe, me skipoen
boeat moerid-moerid diklas-klas tinggi. pang Tiga orang ini ada penghidoepan terkadang meliwati watas, tetapi lama kePenerimain moerid-moerid moelai dari baik. Minja laris dan banjak disoekai o- lamaan tentoe akan semangkin normaal.
Salam Nosional
1 Juli 1930 tiap-tiap malam (ketjoeali rang.
hari Saptoe dan Minggoe) poekoel 6
G. Loembantobing.
Dengan keadaan jang begitoe baginja
sore pada sekolah terseboet.
beloem tjoekoep. Ia tjoba pindah ke PanBagaimana bagoes hasilnja cursus itoe, tai Tjermin, kalau disana ia dapat pengSetjara keadilan, toelisan tocan G. Loemterboekti, jalah dalam tahoen 1929 Alge- hidoepan j. lebih baik.
bantobing,
kita moeatkan seloeroehnja
meen Nederlandsch Verbond ada memBaharoe beberapa hari ia disana xe- dengan tidak peroebahan. Red.
poenjai 12 orang candidaat boeat menem- bakaranpoen
terdjadi. Semoea barangpoeh ,,Klein Ambtenaarsexamen".
10 barangnja moesnah mendjadi aboe. Kadiantara soedahnja loeloes dan mempoenjai lau soedah nasib.
Diploma K.A.E.
Pasar malam.
Oleh sebab itoe barang siapaj. beringin
mentjapai Diploma Klein AmbtenaarsexaKita dengar ada beberapa orang jang
men, haroeslah datang pada cursus Alge- bersifat pengasih
dan
jajang akan NEGERI BELANDA.
Nederlandsch Verbond itoe pada waktoe mengadakan pasar malam oentoek memPrins Siam ke Nederland.
meen jang terseboct diatas ini dengan lekas, bantoe dan menolong mereka2 jang socAmsterdam, 18 Juni. Pada permoelaan
soepaja djangan ketinggalan tempat, ka- dah ditimpa sengsara itoe.
rena ingatlah ,,waktoe sekarang perloe
Kita pikir baik- benarlah diadakan ich- boelan moeka Prins Siam, Damrong
tiar oentoek
ah jang ditimpa seng- bersama dengan doea poeterinja akan
kmenoentoet pengadjaran“.
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sara itoe, baik
dengan mengadakan pa- datang mengoendjoengi Amsterdam.
Mentjari harta terpendam di Zaandaw.
Pelanggaran jang mengoersar malam atau jang lain-lain.
ankan djiwa.
Zaandam, 18 Juni. Gemeente telah
menolak permintaan perkongsian HolToean J.H.K. dipersalahkan melangbocat menggali kembali
gar seorang hingga membawa maoetnja.
Negeri. landsch-Duitsch
harta jang terpendam didalam laoet. MeHari kemis Minggoe jang laloe perka- Pegawai
noeroet
kabar,
Burgemeester
telah baroe
ranja soedah diperiksa oleh Raad van Jusbersedia boeat memberikan
permisie
titie. Officier meminta soepaja pes. dihoeOpiumregie.
oentoek
penggalian
itoe
tetapi
Wethoukoem satoe boelan hechtenis.
ders mempoenjai
pendapatan
bahwa
Dipindahkan ke :
Raad j. bersidang kemarin telah memoetoeskan hoekoemannja 2 minggoe
— Tandjoengkoeboe, Melanchton gelar pemberian idjin jang baroe itoe mendjadi
hechtenis dengan voorwaardelijk dalam Ja Lintongdilaoet, beambte Panipahan. ditertawai orang sadja.
1 tahoen.
— Tandjoengkoeboe,
Pahlawan gelar INDIA.
Dari negeri Ghandi.
Jang memberatkan kesalahan padanja, Mangaradja Oehoem, beambte Goenoengsebab terdjadi pelanggaran itoe, Raad te- rintih.
Ahmedebad, 18 Juni. Kabar-kabar jang
— Panipahan, Langgam Alexander Sia- datang dari doesoen Gujerat menerangkan
lah
menimbang, pes. terlaloe koerang
hati-hati mendjalankan autonja, tetapi hain, beambte Tandjoengkoeboe.
bahwa disana ada gerakan tidak akah maoe
— Terhitoeng — moelai 30 Juni 1930, membajar
beloem boleh dipandang main hantam
belasting tanah. Kaoem peladiperhentikan — dari pekerdjaannja, Me- dang
kromo (roekeloos).
jang dikoendjoengi oleh pegawai
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lanchton gelar Ja |Lintongdilaoet, beamb- belasting, telah bersemboenji diladangnja
te Tandjoengkoeboe.
Perloenja Ind. meerderheid.
masing-masing dan malam baroe poelang
— Terhitoeng moelai dari 30 Augustus keroemahnja.
1930, minta berhenti dari pekerdjaanja,
Sebab....10 lawan 5 dalam G
te- Mas Mang
di
istent collecteur PERANTIJIS.
taad, timpang!
le. klasse di Bengkalis.
Kaoem kominis dihoekoem.
Parijs, 18 Juni. Empat orang jang meDipindahkan ke:
Barisan leden Indonesier dan barisan
njebarkan
soerat-soerat kominis telah di— Laboehanroekoe, Hoemala,
mentri
leden koelit poetih dalam Gemeenteraad,
lockoem 8 boelan dan denda doeariboe
boleh dioempamakan seperti doca voet- Limapoeloeh.
franc.
Empat
diantaranja dihoekoem ma— Limapoeloeh, Bendanon, mantri Labalclub jang bertanding. Masing-masing
sing2 duca tahoen dan denda doea riboe
boehanroekoe.
speler mesti ada imbangannja.
franc.
— Pematangsiantar II, Alafred SitomBerhoeboeng dengan peroempamaan poel, beambte Pangkatan.
SPANJE.
ini, collega Oetoesan
Soematera
— Pangkatan, Selamat bin Atmowirono,
Keadaan di Spanje.
berpendapatan:
beambte Pematangsiantar II
Madrid, 18 Juni. Pemerintah Spanje
telah
mengeloearkan
perintah boeat meDiangkat sebagai :
Kalau lima speler tjoba bertanding
larang publiek bermoesjawarat dan berdengan 10 speler dalam lapangan
— wd.
Mantri Laboehanroekoe, Djademonstratie
hingga
sampai
diberi tahoe
nvoetbal“
soedah
tentoe itoe speler
par Harap, beambte Tandjoengtiram.
lagi.
jang lima akan mendjadi koetjar katjir
lari sana lari sini, sedang pendjaga
ZWITSERLAND.
goal tidak ada. Sementara moesoeh
Dari Volkenbond
10, bagaimana sekalipoen bodohnja
Arbeidsconferentie
akan mocdah meroeboehkan itoe bendi Geneve.
teng dari lima speler.
Geneve, 18 Juni. Arbeidsconferentie jg.
Kependekannja: kalau lima speler
C.S.C.1
versus LV.C. 1.
membitjarakan
waktoe bekerdja boeat
maoe lawan 10 speler, itoelah ada peDengan bertempat ditanah lapang bakerdjaan jang pertjoema sadja, bocat roe, Parkstraat (dibelakang kantoor Raad kaoem boeroeh tambang, soedah ditoetidak pake lain perkataan.
van Justitie) pada hari Minggoe dd. toep sesoedahnja wakil Regeering Ne22 Juni 1930, kedoea Club jang terse- derland, Couvee menjetoedjoei voorstel
Keberatan collega Oetoesan Soe- boet diatas akan bertanding dalam Com- dari Int. Arbeidsbureau dari hal memmatera, kitadjawab dengan ringkas: petitie Klas 1 dari O.S.V.B., tentoe ramai batasi pekerdjaan sampai 7'/, djam tiapitoelah perloenja Indonesiers beroleh ke- dan hebat, tersebab C.S.C. akan perta- tiap hari menoeroet sebagaimana voorstel
dikemoekakan olehnja didoedoekan lebih dalam G
d! hankan candid,
kampioennja
dalam cNolens jang
ie
arang
batoe
pada Januari
tahoen ini, dnn I.LV.C. kampioen 1929,
jang laloe.
akan tjoba oedji emas lojangnja candiDen
Haag,
18
Juni.
Bertentangan
dengan
daat itoe, dengan keloearkan stelling se-

Dalam bahagian lain hari ini dikabar-

F

MA'LOEMAT,
Moelai hari Ini kita
JOENG MOBHAMAD

Chabar Kawat.

dari Conventie

DARI PEROAOELAN.

jang boenjinja bahwa rodi

itoe dengan pelahan2 dihapoeskan.
Begitoe djoega telah dipoetoeskan voorstelnja Hadji Salim 20 lawan 12 soeara
tentang pekerdjaan paksa bahwa, boekan
sadja berlakoe oentoek orang-orang jang
beroemoer

mereka

18 tahoen tetapi djoega

jang

boeat

telah mentjapai oemoer 45

tahoen. Begitoe djoega patoet dilakoekan
oentoek mereka jang dikenakan rodi.

Hadji Salim mempertahankan lagi doea
amendement kaoem boeroeh sebagaimana
telah dikawatkan kemarin jaitoe
: pertama
soepaja dihormati benar akan adat istiadat
anak negeri dan kedoea soepaja pada ra'
jat diberi kekocasaan boeat toeroet mentiampoeri

segala

pekerdjaan

negeri.

Ia koeatkan voorstelnja itoe dengan
gambil
perbandiag
pada perang
Padri dan ta'loeknja seboeah landschap
di Midden Selebes.

Salim menerangkan bahwa
doea hal

jang

dalam ke-

terseboet diatas

tidak

perlakoekan adat istiadat itoe.
Hampir boleh dikatakan rata jang
toedjoe seepaja

di-

se-

pekerdjaan paksa jang di-

lakoekan pada tanah-tanah partikoelier
dengan setjepat-tjepatnja dihapoeskan.

PALESTINA.

Keriboetan di Jerusalem.

Jerusalem, 18 Juni. Diseloeroeh tempat
timboel koerang kesenangan berhoeboeng
dari sebab tiga orang Arab akan dihoekoem mati di Acco dari sebab mereka
melakoekan pemboenoehan ketika terdjadi
pertjektjokan bangsa kemarin .... Politie
mengepoeng orang-orang Arab jang membinasakan toelis-toelisan bangsa Hebreeuw.
INGGERIS.
Penganggoeran di England.

Londen,
Donald

17 Juni. (Aneta

Radio) Mac,

mendjadi President dari conferen-

tie jang diboeat didalam Giuld Hall.
Conferentie itoe dihadiri oleh leden kabinet, dan beberapa

Bestuur

negeri. Seka-

liannja itoe dipanggil oleh minister pertama
boeat
membitjarakan soal-soal
kaoem penganggoeran.
ROEPA' KABAR.
Pertempoeran Koministen dan Nationalisten,

Berlijn, 18 Juni. Di Glauchen (Saksen)
telah terdjadi pertempoeran antara koministen
dan nationaal socialisten. Seorang
kominis meninggal dan facisten
loeka parah. Di Weissenfeld ada delapan
orang jang loeka berat ketika terdjadi perkelahian antara koministen dan facisten

Ex Koning Ferdinand.

Boekarest, 18 Juni. Soerat-soerat kabar
Roemenie memoeat rapport bahwa pemerintah Boelgarije telah bersedia boeat mengidjinkan Ex Koning Ferdinand boeat
masoek kembali ke Boergarie. Ketetapan
dalam hal itoe beloem ada.

.

Seri Baginda ke Noorwegen.

Den Haag, 19 Juni. Menoeroet kabar
dari Bergen, Seri Baginda Koningin Wilelmina bersama dengan prinses Juliana
telah sampai disana.
DJERMAN.
Spion -spion di

Duitschland,

Berliin 17 Juni (Aneta Radio) Politic
telah menangkap seorang perempoean
bangsa Perantjis dipertengahan tanah
Wesfalen,
la bersama dengan soeaminja mendjalankan pekerdjaan spion. Soeaminja seorang kepala moesiek militair, dan mereka ingin tahoc rahsia millitair denegeri
itoe,
Sesoedah ia ditangkap ia dikerasi oleh
politie boeat memberi keterangan darihal
kerdjanja, tetapi ia berkeras tidak maoe.
Sebalik lagi ia berkata, ia telah berdjoempa dengan satoe komplot spion terdiri
dari berbagai bangsa.

INDO-CHINA:

SPORT.
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jang masjhoer.
Publiek haroeshatiGeneve dibitjarakan
lagi hal waktoe2
perti berikoet:
hati.
Doeloe: Dari Tapanoeli
bekerdja boeat kaoem boeroeh dalam tamSinar Sumatra di Padang, memberi kaki sampai berpoeloeh hari. ke Deli,5 berdjisera
Kamar
bang. Laman wakil dari kaoem boeroeh
peringatan bagi publiek Medan, bagaiAchmad
Adam
Nederland menerangkan bahwa
jakit
Sekarang:
dari Medan ke Djaw, ti
mana orang mesti hati-hati, terhadap
Nja Pang - Ramli
Sjarief
dan k
ian
di
koeli2 tamb: Da
pada seorang Dokter Tionghoa jg. baroe djam sadja dengan kapal mapan: Yoema10
T. Ibrahim Achmad Tikoes
Ismael
landa bertambah tambah banjak djoemlahdatang disini,
Nanti? soiorean
Soemadi nja
N.N,
Dokter

Banjak soerat-soerat kabar memadjoekan pikirannja bahwa dalam perdebatan
tanah2 djadjahan
banjak wakil-wakil pemerintah jang tidak ahli dalam hal itoe.
Commissie dalam cercezin pekerdjaan
paksa telah menerima dengan 21 lawan
14 soeara artikel 8 dari conventiedari hal
peratoeran dienst kepala desa sebagaimana
voorstel jang dikemoekakan oleh prof,
M
. Jang ti
djoe : Arbeidi
groep.
$
Wakil dari pemerintah Inggeris memoedji pada voorstel Moresco karena isinja
itoe bersesoeaian benar dengan negeri2 jang
djaoeh letaknja seperti Indonesia dan Zuid
Afrika. Commissie menerima artikel 12

Hoeroehara di Indo-China:

Prijs 17 Juni (Aneta Radio). Soerat-soerat kabar Sociaal
Ccommentaar jang

dan radical, memboeat
hebat tentang 13 orang

Nationalist bangsa Indo-China, jang akan

dihoekoem karena politiek. Seorang dari
jang 13 orang itoe bernama Thaihoe, seorang leider moeda jang djempol, dari
pergerakan Nationalistische Partij bangsa
Tionghoa.
Soerat-soerat kabar mengabarkan dengan setjoekoepnja, tentang haloean politiek Thaihoe, dan seteroegnja tentang
ia didalam tahanan dan akan dihoekoem.
Pembitjaraan dari hal tjinta kepada
tanah air, didalam mara diboeat soeatoe
pengadjakan boeat membantras tindakan

jang
di

boeroek dari

Indo—China.

Bestuur orang France

Pengadjakan

jang

sede-

mikian” boekanlah berhoeboeng dengan
actie C
ist, danhagja hendak mendapat kekocasaan staat, kalau bisa kerdja bersama-sama dengan Frankrijk.

(Aneta-Radio).
Orang Papoca jang makan orang.

Buitenzorg, 19 Juni. Dari satoe salinan
dagboek jang diterima dari bestuursassistent Kaimana jang dibawa oleh kapal
»Albatros“, jang sedjak tanggal 10 April
memimpin gerakan menentang orang2 jang

memakan orang di Tanah Papoea Selatan,
ada terseboet, bahwa satoe patroli gewapende politie bersama dengan bestuursassistent soedah koendjoengi daerah soengai Inaboeka dn Otakwa jang letaknja
dalam afdeeling Zuid
Nieuw Guinea.
Mereka

diterima

dengan

setjara persau-

daraan oleh bangsa Hong jang mendiami
tempat itoe. ,
Kemoedian mereka itoe berdjalan
njoesoer

kesebelah

Timoer

bersama

metoe-

kang-toekang sampan dari Mimika. Pertjobaan-pertjobaan soepaja dapat berhoeboengan dengan pendoedoek disitoe setjara
damai soedah mendjadi sia-sia. Sikap-sikap dari pendoedoek soedah ternjata setjara

dilepask
itoe dan
ke
M
gan dari1 i peremp
g anak, maka
jang dilepaskan itoe, penjerangandi Atoeka|segala jang ditawan itoe diboenoeh dan
dilakoekan pada tanggal 1 Februari 1930|dimakan habis oleh mereka, begitoe djoeoleh anak negeri pada soengai Tjemara. ga pihak mereka jang mati.
Orang-orang Manoewa itoe soedah seAnak negeri disini ada terkenal dengan
bangsa/Manoewe, jang artinja sama dengan dia akan memboeat perdjalanan ke Mimika. Maksoed ini diteroeskan dengan
orang pemakan orang.
menjediakan sekoempoelan besar makaPada waktoe pertempoeran di Atoeka nan sagoe, dan perahoe-perahoe begitoc
itoe, ada seorang laki-laki jang tertawan, djoega panah-panah dan tombak.
4 perempoean dan lima orang anak-anak
Dengan djalan merampas persediaan
dari Mimika, sedang ketika bertempoer
dengan politie bersendjata ada 6 orang mereka itoe maka bestuursassistent dapatlah
menghalangi perdjalanan mereka
jang mati dan 4 orang loeka berat terdiri
dari bangsa Manoewa. Diantaranja ada itoe boeat teroes.
seorang jang mati dalam tangan politie
Patroli dengan bestuursassistent soeditinggalkan. Ketjoeali perempoean jang| dah kembali dengan selamat di Kainana.

Ori

Bi
INI

negeri

teroes

lari,

sesoedahnja

mereka itoe melihat patroli datang memboeat

tempat

perhentiannja

disitoe.

Setelah doea hari ditoenggoe, Inloc
dipoetoeskan boeat poelang kembali, karena
boeat
meneroeskan
mentjahari
damai itoe tidak dilakoekan lagi.
Lagi poela disebabkan berhoeboeng
Cengan kekoerangan persediaan makanan

dan

sTHE

BIG

dengan hooffdrol :
Sue Carol,

Dixie Lee, Walter Catlett, Frank Albertson, Richard Keene,
Whispering dan Jack Smith.

»Voices
Dan

Inilah satoe Programma

»Djangan

Pandang
Extra

ELKO.

Datanglah !

Djangan

Oranje-Bioscoop

ketinggalan !

»Hollywood
(Kota

Sepatoe

John

Gilbert,

Karl

Dane,

Love,

Ukelele

Poedjian

Norma

semoea

Warna

HITAM

dan

BRUIN

Norvic,

Jarendo,

Jaguar,

HOEDJAN
PAJOENG

N.B.

Selamanja
Sedia

Film

dan keperloean MEDJA
sedia

'TOEKANG

keperloean MEDJA
djoega

djadi

BOLA

MEDAN'S WARENHUIS

pandjangnja,

PEMILI

SEPAKAT

MEDAN.

cowboy

wepan

55
Tjerita
koeda

0000000 SEO
5 AS
?
»
»
»
»
—...
0
lain

sebagainja,

lebih

?
»
»
»
»
baik

PESTA
atau lain-

Buster

Anita Page,

Keaton,

'Bessie

lain-lain.

selainnja

ANGGOER OBAT
TJAP BENDERA
an

Juni

jang

Jack Hoxie !
paling

gagah

kaya

dan

Flying

Cowboy

djago kapal

Kalau maoe nonton
djangan liwat ini film.
Tambahan

penekattan bertitel

Terbang"

(The

seorang

oleh

Iblis

terbang

Hoofs)

film

Samboengan

derasnja,

boeat bekok

POEKOELAN
series

sSANTJAMAN

an

jang kedjar moesoehnja diatas

3/4

dari

sekawan

jang paling kedjam.
&

DJOTOSSAN

tjerita

seriefilm.

TJILAKA"

(Whe Fatal Warning)

semoea djadi 10 bahagian 2 tjerita.

MEMABOEK-

KAN atau memboeat RETJOK dalam
keramaian,
djosga ' MEROESAKKAN
boeat badan sebab itoe lebih baik toean
sediakan

»
@
»
BAN
YIAK
& Co.
@
Spoorstraat 24
Telf. 1186
MEDAN.
»
?
Li 000000 SaSauana5ESGABS 444444

20

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

DJANGAN

toean sediakan , MINOEMAN KERAS"
oentoek tetamoe toean, sebab minoeman
terseboet

19,

Bandiet terkenalelari koempoelan si GAGAK

5 aerNana

Kalau toean mengadakan
mengawinkan, menjoenatkan

& Djoemaat Tanggal

»Koeda

agentnja.

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

dan

Haines,

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

Djago

berapa

lebar

dan

di Java dan Europa disini tak termoeattan,

Jack Hoxie !

MARMER
BOLA

jang

soeka

William

K. Arthur

Bioscope

Chamis

Djangan loepa
MARMER

Dibahagian
Kampoeng Baroe Soeka
Piring sebelah kanan pergi ke Deli Toewa
di Kampong Si Djenggi sebelah kanan
djalan ke Kampong Gedong Djohore,
kira-kira 100 Meter dari Titi Koening.
Moelai ini hari akan didjoeal sepotong
tanah besarnja ada 47,254 Meter persegi
menoeroet djalan besar ke Deli Toewa,
205 Meter pandjangnja sampai ke Soengei
Deli, boleh dafat beli dengan harga Meter
harga boleh berdamei, segala oeroesan
boleh bitjara kepada jang terseboet dibawah ini:
1 Hadji Ishgk Ismail Oudemarkstraat 2,
tel. No. 1452 Medan.
2 Hadji Mahmoed Kedei Doerian.
3 Abdoel Manan Aannemer Rantsoem
Medan.
4 Soetan Kinajan, Sampaliweg No. 150
Medan.
joe dengan hormat,
M

soerat “kabar

Royal

enz.

|

SEBELOEM
SEDIAKAN

George

enz. enz.

Merk jang soedah terkenal:

12

Toean - toean :

Crawford,

Conrad Nagel, Charles King,

Ike, Lon : Chaney,

Sa
909 Se

Perhatikanlah

Shearer, Joan

Marion "Davies,

Terdiri dalam 13 bahagian serta ada tambahan, didahoeloekan kelak. Lagoe
tjerita dan segala keterangan lebih landjoet ada dilain programma ini. Dan mintalah di gedong kita hari tanggal mainnja ini film.
132

Penerimain moerid-moerid baroe moelai dari 1 JULI 1930 tiap-tiap malam
(ketjoeali hari Saptoe dan Minggoe)
poekoel 6 sore, digedong H.I.S. No. 1

Sei: Rengas Medan

Noeraka)

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

Klein-Ambtenaars-Examen.

Frederik Mendrikstraat

Revue"

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

Roepa - roepa

mengadjar keperloean-keperlocan djaman
sekarang lekas dan hasilnja menjenangkan.
Sekarang ada:
TYFEMACHINE:
Cusrus 6 boelan
BOEKHOUDING:
idem
(diadjar dalam bahasa Melajoe)
ENGELSCH:
Goeroenja Bocmipoetera F.M.S. jang biasa mengadjar.
Systeem kita semoeanjia praktisch,
djamin lekas pandai. Trcesa dipoedji lagi,
kerna soeda terkenal Pembajaran f 5.—
seboelan, beladiar 3 kali 1 Minggoe.
keterangan
lebih djaoe boleh tanja
pada
tempat
jang
terseboet
diatas
moelai 6 —9 malam.
53

Gambar Bertjakap di

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

4 0 4 Ga

TAN'S COMMERCIALCLASS

ini.

Moelai 16 Juni dan malam berikoetnja

PENGADJARAN dalam bahasa
BELANDA
dari
CURSUS
»ALGEMEEN NEDERLANDSCH
VERBOND”“
di MEDAN
boeat
mentjapai DIPLOMA

MEDAN.

sebagoes

jang loear biasa, djangan ketinggalan !!

Dengar dan Lihat!

Sama sekali 10 bagian.

' Advertentie.

HET BESTUUR.

Italy"

Boeloe”

perempoean
jang dilepas dari Mimika
sebaggi pemimpin dalam perdjalanan ke
Mimika.

(Paleisweg)

of

doea Fox Movietone News jang paling baroe belon pernah
dipertoendjoekkan

Lawrence Gray

diantaranja dikenal seorang

138

PARTY“

Didahoeloei oleh film extra jang terpilih serta bitjara:

Ketika poelang, maka orang disitoe
mengikoeti dari belakang dan senantiasa
menembaki dari belakang dengan panah,
hingga politie terpaksa melepaskan tembakan. Tiga orang dari pihak anak negeri

di Soekaradja

dan liat:

Dalam Satoe Tjerita Jang Paling Rame.

sedang boeat melaloei laoet tentoe tidak
akan dapat dilakoekan.

mati

1930, dan malam berikoetnja.

satoe Fox All Talking Singing & Dancing Pictures.

Special dari FOX

Carroll

dan ganggoean dari moesim timoer jang
tentoe
akan
menjebabkan lama sekali
terganggoe perdjalanan
boeat poelang,

itoe jang

Dipertoendjockkan

INI MALAM!

Gambar

Nancy

19 JUNI

Boleh dengar

20 - 21 - 22 JUNI

bermoesoehan.

Anak

Moelai hari KEMIS

Satoe drama jang kedjadian di kota New York, jang mana banjak
sekali pemandangan jang amat bagoes pada waktoe malam. Dan kedengaran banjak muzieks dan lagoe-lagoe jang paling baroe dan merdoe sekali.

0 0

MALAM!

DELI-B1OSC00OP-—

@
»
Ld
0
@
»
»
?

@ 000000000002001000000000000000
»
»
MAOE SENANG dan TERPELIHARA
»
»
No. 1121.
Minta sadja telefoon
0
0
Disana toean-tocan dan intjck-intjek bisa dapat Auto sewa
»
jang speciaal boeat berangkat ke Padang, Tapanoeli, Atjeh,
Brastagi dan Kaban Djahe.
»
Siang malam tidak ada halangan dan ciauffeurnja boleh
?
dipertjaja karena memake Systeein hati-hati, dan dari sewa kita
»
reken moerah
@
Menoenggoe dengan hormat,
“
»
Autoverhuurderij ,,DE VOS«
»
130
Bindjeiweg No. 1
»
? 00000000000000100000000000000

09000000006 000000

INDONESIA

40

Toko Bombay Besar

(empat poeloeh tahoen)

Eigenaar: R. OEDOEMSINGA
Bangkattanweg No. 83
Bindjei.

termasjhoer teroetama di Soematra Timoer
——

Kita baroe terima plaat Gramophoon
lagoe Hindoestan dan Soetera- soetera
Bombay dan vooal, Djausee, selop, Topi
anak-anak, Minjak wangi merk Divinia
dan Bana wol 5 Geran dan senioeanja
barang baroe.
Selamanja tersedia Gramophoon

tanggal 9 September 1923.
jalah

Ketiap Tiap Matahari

,ODEON'.

Djagalah tjap jang toelen, jaitoe:

Satoe partij tempat tidoer besi bocatan
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 !!

1. Pakai toetoep kaleng merah
dikepala botol.
2.

00000000000

ABDUL
Kleermaker

WAHID£
Balistraat No. 6.

Toapekongstraat 16

bisa

kinm dengan rembours.

Menoenggoe dengan hormat.

«

&

? Seorosoooooe!

Ini toko Speciaal

jang

2

Pakailah

apabila

kaoes

toean

voetbal

dan kniedekke
jang
r
oentoek toean - toean.

Kleermaker,

dan

biasa kerdja di toko
kepandean

jang

sengadja

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.

Tjarilah

8

kita poenja adres:

HAN SENG & Co.

Oudemarktstraat 53,

Telefoon 755 Medan.

Ini
KATJA MATA

dan barang klontong

T J | N

tidak

T 0 N 6

&

Co. Markstraat No. 3— MEDAN

oesah

roepa katja mata.

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

mem»
keloear oeang.

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

baas

Cornfield

kita sediakan

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

pakai,

Telefoon Nos. 403 & 567.

boleh

Menoenggoe dengan hormat.

dan

tjoekoep.

Pekerdjaan ditanggoeng tjepat dan netjis dan
sedia segala kain-kain seperti palmbeacn - lenen
- flanel
dan keper poetih. Harga bersaingan sama toko-toko
jang lain. Pesanan dari lain tempat dikirim dengan

GLOBE

BAROE

rembours.
Menoenggoe

dengan

Moelai boeka

hormat,

11 Juni 1930

SOO TOW

Deli"

Moskeestraat 57,

soedah

mempoenjai

—. Tjobalah bikin —
perhoeboengan dengan
Drukkerij

Sinar

—

Batjalah !! |

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

TOKO

Mae tjantik?
Maoe gaja?
Datanglah di Calcuttastraat No. JI - Medan
Mera

See

Toean

30

1

Medan.

BARANG

(BOEKAN

dan

njonja

maoe tjoetji atau

tjeloep pakaian ? Kalau djaoeh datang
di

BAROE

Huttenbachstraat

Luitenantsweg

filiaal,

boleh datang di
di

42,

pekerdjaan

kita

poenja

seroepa dan baik.

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

Boleh dipakai boeat:

Menoenggoe

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

42
Sebelah

Na

obat

gosok

waktoe

rang Kepa

pilek,

la aon
lem 2
nya

Dalam
perdjalanan
selaloe
sedia Balsem tjap Boelan dalam
tong badjoe.

AA

Dalam roemah selaloe misti sedia
Anggoer obat jap Boelan dalam butiet.

Harga

A

2

misti
kan-

»

ag

&

&:m

1 potje f0.25
Hoofddepot:

POO

THAI

FOO

Telefoon No. 789, Postbox

SENG KIE - Dispensary
No.

114, Kesawan

No. 61, Medan.

Mendjadi Agent SATIJRIN letter mas bosat lelaki dan letter per:sak bsenaMaposan Aa f4.-

J

Rojal

Bioscoop.

?Hoeboengan

1

sed

bikin perhoeboengan
Tanja keterangan pada
SUMATRA GRAMOPHOON COMPANY
Oudemarktstr. 2 Medan.
Telegram -dres Sumatraphoon.

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

sekarang

Oewang

besar

di kita poenja
namanja,

Toko

las

&

Bar 1 puleg h pe

TN
0 0 0 SELIKU

ini

0000

Garok, buceli

loean, 4x
@orkan

hidoeng jang poempet lantas djadi longgar dan senang sekali.

ta

Lekas

SUN

Luitenantsweg

tdi

lepa

linjap.

Tjioem

hormat.

ada djoeal Lotery

BATAVIASCHE KINDERZIE

KENHUIS, besarnja F 2000.000 Perys-perys diatoer sebagimana biasa, Tariknja sebegitoe lekas Lot lot terdjoeal
habis, Harga di loear Kota Medan. Kirimsadja Spoed dengan
Postwissel F 11.35 Kita tanggoeng sampei di Toean poenja
roemah.
Menoenggoe

dengan hormat.

Sumatra Gramophoon Coy. Tel. 1452 Megan.
Sub agent: S. PALAR.

00006 an

Aloer Gantoeng 4t Pangkalan Brandan.

40 CAN

40404 «

Pa

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

dengan

THE GLOBE WASSCHERIJ

200

?
0
0

MEDAN

Awas!!

s

Ditanggoeng
serta p pas
gs0eng bagoes
swag
potongannja menoeroet model
se-

o?
kemaoean orang zaman
? dan
dan sedia kain-kain.
» karang
Ld Diloear kota Medan kita

SENG

sport!

Menjediakan segan

000000000000

&

—

54

Mena
PEN eMAANANAEBN

0 Telefoon No. 1426 --0-- Medan- Deli. 4
»
——-

3

merah di

Jang poenja fabriek

WENG

Boekannja omong kosong, dan ,
boleh tjoba bikin pakean sama 4
ini adres jang soedah terkenal: /

lak

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

STONE

@
?
0

toetoep

kepala botol.

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

2
»
0

Pakai

TEPENWONGSTRAAT.
MEDAN. DELI,

Kaoem

Tendanglah VOETBAL merk CHAMPION dan MATCH-

1G

merk

Telah mendapat poedjian (diploma) dari
PASAR MALAM MEDAN

2

555 03 1555151555
551555 50151 5)

ADVERTENTIE

Sinah Deli
No.

94 Djoem'at 20 Juni 1930 — 22 Moeharam

LOETJOE.

terseboet maka kadi menahan-nahan
1349 Tahoen ke I kah
win karena lemang sadja?
H. I. S. pada

djalannja.

Onderwijs dikorbankan kepada bahaja
|
ekonomi?
Oleh Roestam Effendi.
Tiap-tiap

ekonomische

crisis, ra'jat

mesti

djadi

korban.
Pemerintah mendjalankan onderwijspolitiek zaman Van den Bosch?

Jang mengherankan kita jalah tindakan
(Penoetoep).
Sekarang dikatakan orang jang abitu- jang dimaksoed oleh rapport terseboet.
ritnten H.LS. itoe tiada te
j
pathiel

pat menghisap mereka sekalian,
keadaan
ini membahajakan
“sehingga
Indonesia dibelakang hari. Doea djalan
jang menjebabkan pergaoelan ra'jat tiada
dapat memberi pekerdjaan pada mereka
“kelogaran H.I-S. terseboet.
Pertama pendidikan dalam H.I.S. semata-mata berasas kepada pendidikan Barat,
dan ditocdjoekan kepada maatschappij
materialistisch setjara Barat. Pendidikan
dan stelsel jang didjalankan di H.LS.
inilah pangkal perasingan jang didapat
antara golongan terpeladjar dengan pernjawaan kampoeng, jang mendjadikan
djoerang antara ,intleectueele leiders”
dengan ,massa”.
" Kita tiada hendak meloepakan, bahwa
sesoenggoehnja djoega Calam pergerakan
dioesahakan oleh mereka bocat merapat"kan ,,pendapatan“ westersch geschocidcn
dengan ,,perasaan" orang desa, kita jakin
ahwa oesaha ini 'memang ada bocahnja,
akan tetapi dengan mempoenjai kejakinan ini orang toh ta' boleh memitjingkan
mata kepada keadaan jang sebenarnja.
Keadaan jang kedoea, ia jalah scbab
abiturienten H.L.S. (dan sekolah-sekolah
lain op Westerschen grondslag!) ditoedjoekan peladjarannja kepada Westersche
maatschappy
dan djentera-djenteranja.
Pergaoelan ra'jat boekanlah seperti itoe,
dan tiadalah moengkin mendjadi seperti
itoe, selama Indonesia masih dalam per. hidoepan koloniale verhoudingen.
Pergaoelan

ra'jat

tiada

sempat

mem-

boekakan kesempatan jang diberi oleh
Westersche samenleving, disebabkan keroesakan ekonomie ra'jat itoe, ekonomie
jang semangkin hari semangkin boeroek,
disebabkan oleh koloniale politiek. (Soal
ini

tiada

perloe

saja

bitjarakan

lebih

djaoeh, hanja kita peringatkan sadja kepada agrarische, suikerpolitiek, rubbermaatregelen, d.l.I. ",)
Opzet mendirikan H.I.S. soedah sedari
moelanja timpang.
Inilah maka kita tiada heran bila rapport schoolcommissie iengatakan H.L.S.
itoe

tiada

rendementnja.

Conclussie

ini

djoega bisa diseboetkan dan dipergoenakan boeat lagere Europeesche dan Hollandsch-Chineesechool.
Soengoehpoen abiturienten E.L.S. mendapat protectie dari pihaknja bangsa koelit

poetih,

ini

tjoema

bearti

uitstel van

executie sadja. Lain perkara, kalau ,,conomische ontwikkeling” mendapat peroebahan.

Toean
3
1

hendak

SAROENG
Hanja

4

membeli

SAMARINDA

dapat

pada:

V.

G.

idengarnja,

sebab

diantara

sekian millisen:

jang

werkloozen

itoe me-

boleh

dirojalkan boeat

beli atau boeat bi-

kin kapal perang modern?
Dalam so'al diatas orang meloepakan,
bahwa dengan menoetoep H. I.S. atau
meroebah sekolah terseboet, maka djoemlah
abiturienten
seoemoemnja tiada
akan mendjadi berkoerang. Tindakan ini
hanja

meroebah

,.abituriinten“

terseboet,

tiada lagi membawa diploma H. I.S. dikantongnja
akan tetapi diploma ,X—
school". Apakah ekornja tindakan terseboet? Meloeaskan lapangan pekerdjaan
boeroeh Europa di Indonesia, dan mendesakkan lapangan piring nasi boeroeh
ra'jat jang paling dibawah.
Djoemlah abiturientenjang akan datang
mestilah selaloe bertambah banjak, dan tia-

da dapat ditahan. Karena onderwijs di Indonesia

terima
warna

dan

djoega

lain-lain

Harga bersaingan.

ini mentjoekoepi

Selakan tocan-toean,

gantinja jang

adakan

jang lebih baik,

itoe mempoenjai

pengertian negatief. Satoe boereeng ditangan ada lebih baik dari selaskar dioeda-

Intjik-intjik

datang

periksa

ditempat

kita.

In!. School

jang lima

tahoen

sekarang.

Dari

moelai

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

11

ra.

Oleh sebab itoe kita berpend
jang H.LS. tiada boleh dan tiada boleh
diroebah.!!! sebab ini soeatoe volksbelang. Dengan keadaan diatas baroelah
kita sangat sepakat dengan tindakan onderwijscommisie, seperti jang diadvieskan
mereka, meadakan reorganisatie dalam
systheem Ini. Onderwijs. Karena sesoengj
Scholen itoe sangat
tiada mentjoekoepi peilnja.

.i

MESKIPOEN
Toean

tidak

spa
akan

HARI PANAS
merasa

ke-aoesan,

kalau moeloet toean berkoenjah sebidji

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

didalam

peroet.

kelas 5 diadjar bahasa Be

masih berada

dalam ,beginsta-

nja

bahasa

Indonesia,

djoega, dan

peil

peladjarannja sama tinggi dengan Mulo
oemoem.
Demikian djoega sekolah menengah dan
vak, jang

djadi samboengan

sekolah

ren-

dah terseboet. Pada skolah vak dan menengah ini diadiarkai moderne talen menoeroet kepentingan
masing-masing sekolah itoe. Diatas
'ament inilah kelak
akan didoedoekan wkolah-sekolah Tinggi Indonesia.
Hanja bila waarb rg jang sematjam ini
socdah ada boecai memberi djalan pada
ra'jat setjara keperiocannja menempoeh
Universitciten Ind
jang sedjati,
disanalah masanja H.LS.itoe diroentoehkan sama, sekali. “” “ Ongkosnja besar? Beloem tentoe. Saja
jakin lebih rendah “ari jang sekarang.
Dalam pada itoe riwaj it menbendjoekkan
bahwa ra'jat ta" pernah merengoct membajar belasting, bila ia tahoc ocntoek keperloean onderwijs dan bockan oentock
kruisers.
Nederland 27 Mei 30.

dium.“
Saja

katakan

diatas

pergaoelan ra'jat

memang sekali soedah soesah mengadakan
lapangan pentjarian, karena keboeroekan
ekonomi massa. Dengan ditambah desakan ' seperti jang diatas, maka inilah jang
bakal sangat membahajakan kepada Pemerintah sendiri.
Asas politik onderwijs tiada sekali-kali
boleh ekonomisch rendement semata-mata.
Tetapi hanjalah ketjerdasan oemoemjang
dioetamakan. Bahwa ketjerdasan ini kelak menghasilkan, ekonomisch rendement".
itoc perkara jang soedah tentoe.

SAROENG

jang toelen !?
JANG

TOELEN.

BOORHAN
saroeng jang

Tjoraknja teratoer dengan pantas dan memaniskan pada pcmandangan, mnoeroet kesoekaan didjaman sekarang: kleurnja
bermatjam roepa seperti: hitam, copy, blauw, oemoe, hidjau,
lain-lain.

Harga boeat pakaian :
Saroeng Samarinda dari soetera Shanghai no. 1: A f 10.- f 15.f 20.- f 27.50 dan f 35.—
0... Boeat didjoeal lagi:
Saroeng seperti diatas djoega no. 1: perkodi
f 250.-# 300.- f 500.- danf 600.
Saroeng
oemoe,:
Saroeng
perkodi:

Baroe

di Ne-

mang banjak jang ,gegradueerd". Boekankah ini soeatoe oplossing jang moedjarab
bogat so'ai werkloosheid, sedangkan doeit
jang dipergoenakan oleh pemerentah-pemerentah
boeat onderstand selama ini

da n BOEGIS

dan

578

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

.itoe orang oesah
ada

MAHTANI
Hindoestraat No. 25
MEDAN

landa sebagai vak djadi seperti jang dimaksoed commissiz, dan disebelahnja Engelsch
derland, di Pcantjis Austealie, dandima- sfacultatief", Ini bersangkoetan
dengan
na-mana
djoemlah werkloozen itoe me- kemoengkinan ontwikkeling Indonesia di
mang ratoesan riboe.
belakang hari.
Akan tetapi instelling seperti diatas
Menoeroct logica commissie terseboet
maka haroeslah Mac. Donald, atau Rijk- hanja berharga bila orany meneroeskan
stag di Djerman, dan II. pemerentah me- conseguentienja. Ertinja moreka ini tiada
ngambil poetoesan toetoep segala sekolah- mesti pergi ke Mulo, jang sekarang, bocat
sekolah di Inggeris, Djerman, Nederland, melandjoetkan peladjarannja, tetapi mes
Amerika d.s.b, djoega universiteitennja, tlah diadakan poela Mulo, jang voertaalAmerika djoega

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

poetih

sebab

sebel

No.

BOMBAY

L. H.

lebih baik. Maksoed sadja maoe akan me-

djiwa jang ,werkloos“, di Djerman lebih
koerang 2 millioen
djoemlahnja, dan di

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

chocolade,

Telefoon

orang ka-

dipandang sebagai soeatoe antjaman kepa- didjadikan standaardschool sampai 7 tahoen
da ra'jat priboemi.
Formatiepersonneel direorganiseerkan baApakah jang dikatakan rappoyt terseroe, Peil peladjar dipertinggi, bergantoeng
boet? Stop H.LS.
dengan mempertinggi pengadjaran dalam
Apakah oedjoednja penjetopan terseboet? sekolah-sekolah terseboet, setidak-tidaknja
Soepaja djoemlah jang tiada mempoe- sama tinggi dengan peil lagere school
njai
perkerdjaan“
berkoerang.
Waktoe oemoem. Segala peladjaran dalam bahasa
ini “di Inggeris lebih dari 1'/, millioen Indonesia.

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

gandaria,

waktoe

Oleh

kkan

TOKO

boeka
Eigenaar:

Seorang perempoean di Soeliki soeda" bertanggoeh 1 Minggce perkawinannja, sebab kali beloem
memakan lemang pemberian siperempocan.
Corresp. Sinar Deli, bertanja: Dalam kitab mana-

kedoea.

Lembar

Baroe

Dipilangan 50 kota Pajakoemboeh, kalau seorang
perempocan akan dikawinkan, menoeroet 'adat mes-

ti siperempocan memberikan lemang kepada — kadi,

baroelah kadi maoe menikahkan.

f 180.- f 200.-

Boegis pakaian Adat orang Sumatra a. .Roepanja hitam dan
df 4.- f 10- f 15.- f 20.- dan f 35.-Boegis boeat djoeal Ia gi: Roepanja hitam atau oemoe,
f 65.- f 170.- f 200.- f 2 50.- f 400.- dan f 600.-

Kita menoenggoe pesanan pertjobaan jang Iekas dan diminta djangan loepa
tocan-toean toeliskan dengan menceroet harga jang terseboet di SINAR DELI.

Langganan SETIA harga dan pembajaran boleh berdamai

Mempoetihkan
Mentjegah

CHEWING

doea

orang

hadji jang

baroe

GUM

diantero toko provisien en drankens dengan harga
Terbikin oleh :
AMERICAN CHICLE COMPANY — NEW YORK
67
Sole - Distributers N. O. I. 5:

20 cents sadja.

TOKO

antara

gigi,

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

6 dan

Bereboetkan nenck.
Perihal perkara tikam dipoelau Onrust

gigi,

Mengkoeatkan isit gigi,
dengan djalan
memakai

Terdjoeal

Indonesia.

sakit

AUW

Bykantooren :

PI TSEN G-MEDAN
Weltevreden Telf. 132B.
Soerabaja
2572N.

da-

tang dari Mekkah, sehingga politie Tg.
Periok mesti berangkat ketempat itoe,
Dari sebab Bantan sekarang termasoek
Tocan Sinsoe, jang menoeroet bebesekarang lebih djaveh kita bisa kabarkan
rapa orang ada salah seorang jang mem- dalam ressort Sumatra Selatan, personeel
sebagai berikoet :
bekerdja dipegadaian - pegadaian
poenjai
hak
paling
banjak
akan
mendjadi
Antara orang-orang hadji jang baroe
zelfbestuurder berhoeboeng dengan
ia dari daerah itoe djoega bisa dipindahkan
poelang, 2 orang toea, oemoernja soedah
kelain bahagian dari ressort itoe.
poenja
toeroenan,
memadjoekan
protest
lebih dari 60 tahoen, telah bertjektjok,
kaInspecteur dari Sumatra Selatan ada
rena seorang nenek jang vemoernja djoega pada pemerintah atas poetoesan itoe. Ia
minta soepaja itoe pemilihan jang dila- Gi Betawi, ini djoega sebab
Westerafsoedah 60 tahoen.
decling
van Borneo bisa dikoendjoengi
koekan pada tg. 20 November oleh resiPerempoean itoe,
meskipoen
soedah
dent Schmid diperkoeatkan. (Nie ws)." (lengan moedah. (B.N.)
mendjadi nenek orang, telah ketarik oleh
Da
—0—
seorang kake. Ini soedah tentoe membikin
Pembagian baroe dari ressortRadja? ketjil di Soematera Selatan.
soeaminja djadi marah, ia tjaboet pisaunja
ressort pegadean.
Correspondent ,Pendawa” toelis.
dan menikam kawannja dibetoelan poenTerkabar telah diadakan soeatoe pemSelama di Zuid Soematera dibagoenkan
Ia dak.
bahagian baroe dari inspectie dienst peng- lagi djabatan Pasirah kedengaran dari kaPenjerang itoe ditangkap dan sekarang gadean.
langan rajat, djabatan itoe membikin baditahan di Tg. Priok.
Sampai sekarang
dibawah inspectie njak keberatan, sebab segala atoeri
Itoe tiga orang poenja oemoer,
kalau ada terhitoeng pegadean-pegadean di Sumoengoetan hasil bocat memberiae
didjoemlahkan djadi satoe, plusminus ada matra Timoer Atjeh, Tapanoeli, Sumatra toengan (oepah mengoeroes) jang dikoem190 tahoen. (K. P.)
Barat, Bengkoelen, dan Palembang. djadi poelkan dari pihak rajat, goena Pasirah,
—0—
djoega Sumatra Selatan.
ada melebihkan dari hasil jang dipoengoet
Soeatoe protest dari Aspirant
oleh pemerintah seperti hal padjak, oeang
didalam hal ini sekarang telah ada pe- alasan d. II.
Zelfbestuurder.
Resident Schmidt dari Menado jang te-| robahan, jalah berhoeboeng dengan pemDemikian poela haknja Pasirah dalam
lah berangkat dengan verlofpada tangyal boekaan beberapa roemah pegadean di- oeroesan isterinja, meskipoen agama Islam
van Borneo, Bang- memberi perwatasan, bahwa seseorang
29 November 1929 telah mengadakan pe- Riouw, Westerafdeeling
milihan radja di Tawoekan (poelo-poelo ka dan Biliton. Benar djoega roemah-roe- oemat Islam tiada boleh mempoenjai
mah pegadean gouvernement itoe masih bini lebih dari 4 perempoean,
Sangihe). Pada itoe telah dipilih tocan W'
tetapi
ILK. Sinsoe, hoofdcommissie
dari afd. Comp- beloem diboeka, (di Bangka dan Biliton Pasirah-Pasirah ada jang memiara isteri
beberapa
roemah pegadean akan diboeka sampai satoc dozijn. (???)
tabiliteit di Palembang. Karena ada terDjabatan Pasirah, diangkat oleh raiat,
dapat banjak keberatan dari fihaknja anak di tg. 1 Juli j.a.d.), tetapi pendeknja senegeri, dianggap perloe boeat mengadakan karang di Sumatra Selatan soedah bisa di- tiada beda seperti angkatan kepala dessa
adakan soeatoe inspectie sendiri.
di Djawa, akan tetapi jang diberi hak
pemilihan jang kedoea.
emdjoega
Pada itoe akan terhitoeng
memilih itoe, melainkan kepala-kepala
Toean Sinsoe terseboet pada ini menda- pat ryemah pegadaian di Bantan, szbab sockoe dan 'kaoem bangsawan belaka,
pat kekalahan dan toean Katiandagho dipi- inspeciie Djawa Barat itoe empat pegaberbeda
djaoeh dengau pilihan kepala
.
lih. Djoega candidatuur belakangan ini dai:n letaknja terlaloe djaceh.
kampoeng.
Didalam tahoen "24 dienst pegadaian
1 dinjatakan ada tidak sah.
Boeat
mengangkat kepala kam
pelahan- lahai j-ng ada dibawah Pasirah itoe, terdin
dengan
moclai
Karena toean Sinsoe menganggap ia telah
ada mempoeniai hak atas pangkat zeli- dengn »decentralisatie“ dengan perso- dari rajat oemoem.
—
bestuurder di Tawoekan, ia kembali meKekoeasaannja
Pasirah, mengadakan
selesai itoe, tjoema Loofdkan- peperintahan kepada kepala-kepala soekoe
madjoekan
dirinja sebagai candidaat aa
ketika toean Van Litl dari bureau boeat Icor sendiri sadja jang berkoeasa bocat oleh perantaraannja raad marga, pada
oeroesan Tanah Seberang datang disitoe memindahkan personeel enz. Tetapi se raad mana Pasirah jang djadi Voorzitter,
boeat menjelidiki itoe soal atas nama pem-- karang iuspectie diberikan hak itoe djoega,| sedang orang jang ada hak terpilih djadi
4 | rnitah. Menoeroet kabar jang diterima tocan sebab inspectie sendiri soedah berhak| Pasirah, melainkan orang-orang bangsaVan Lith telah menolak ia poenja can bocat menetapkan mutatie tentang per(Lihat sambbengan di pagina IV)
soneel sampai pangkat hoofdschatter.

dapat lihat

Raden

Abdurrachman,

presi-

dent dari Perjaibond disini jang datang Lagoe Indonesia Raja tidak boleh dinjanjikan.
dertamoe dan ditemoei oleh Raden Mas
..Fadjar Soematera” menoelis:
Sajogo (?). Apa jang djadi keperloeannja
kita tidak bisa ketahoei. (Pj. S.)
Bestuur dari sekolah-sekolah Agama
—d—
jang ada dikota Menggala, seperti bestuurbestuur sekolah Mohammadiah, Alhidajah
Indonesisch Studiefonds.
Malam
Saptoe
jang laloe, beberapa dan Alihsan, telah dioendang oleh kepala
negeri
Menggala, perloe membitjarakan
orang oendangan ciantaranja ada toeantoean Mr. Maramis dan Ir. Soetoto, telah tentang atoeran sekolah Agama partikoelir,
jaitoe
tentangstaat
gocroe, pengadjaranmengadakan permoefakatan dalam roemah
bola ,,Merapi“ bocat membitjarakan ber- pengadjaran disekolah terseboet dan lainlain
lagi.
dirinja tjabang Palembang dari Instituut
Selain dari pada itoe toean H.P.B.
Indonesisch
Studiefonds.
Tocan
Mr.
Maramis menerangkan maksoednja itoe menerangkan jang beliau mendapat kabar
angin,
bahwa diantara moerid-moerid
instituut dan disamboeng oleh toean-toean
Bratanata dan Ir. Soetoto. Semoeanja jang sekolah Agama itoe, ada jang menjanjikan
lagoe
Indonesia
Raja, jaitoe pantoen P.N.
hadlir soeka ditjatet djadi contribuant,
dan diadakan pilihan afdeelingsbestuur: . Beliau menerangkan tidak baiknja tentang
politiek
diadjarkan
pada anak-anak
satoe voorzitter, satoe secretaris-penningmeester dan Bratanata commissaris pro- tsb., sebab pengadjaran jang sematjam
itoe
memang
beloem
boleh
diterima oleh
pagandist. Toean Mr. Maramis akan banbekerdja

dengan

segala

soeka

hati,

orang

itoe kembali

ketepi,

tetapi

seorang

dari padanja nama Oedin tinggal berdiri.
Si chauffeur mendjadi bingoeng dengan
keadaan ini dan memoetar stuurnja moelamoela kekanan dan kemoedian kekiri
tetapi malang baginja karena kekentjangan
auto itoe dapat melanggar Oedin dan
diseget auto kira-kira 150 meter djaoehnja
Oaemorilanierevelinefatoelila bantai
Kepala negeri dan onderdistrictshoofd
Kota Tengah jang mendapat tahoe hal ini,
dengan segera melakoekan pemereksaan
dan dengan

auto

itoe djoega dibawa oleh

Kepala negeri keroemah sakit Militair
disini, tetapi ditengah djalan telah menghemboeskan njawa jang penghabisan.
Oedin mendapat loeka berat dikepalanja, sedang auto mendapat sedikit keroesakan diradiatornja dan lampoe sebelah
kanan petjah dan bengkok. (Tj. S.)

sma Ya
Kolonisatie di Benkoelen.

Menoeroet

Ind.

dioesahakan akan
familie orang tani
Bengkoelen

Crt

sekarang

sedang

membawa beberapa
dari Banjoemas ke

oentoek berkolonisatie disana.

Beberapa waktoe berselang, salah seorang
controleur dari Kantoor van
Arbeid, toean
Raden Soegana Gana
koesoemah bersama dengan 4 orang
Banjoemas telah datang memeriksa tanahtanah jang akan didjadikan perkampoeit

Naa
ca

perkat,

.

orang tani itoe, diberi
ama bestuur jang meirian
perkampoenganka

jang

berikoet:

Tjoebo ang kikie, ktkie djoea,

000000000000000

PADANG

BOELANWEG,

Dari

Soedah

000000000000

poen lagoenja) boekannja toemboehnja
karena sesoeatoe adjaran dari lain orang
melainkan mendjelma sendirinja disanoebari bangsa-bangsa kita baik anak-anak
ketjilpoen soedah gemar dan sangat soeka menjanjikan lagoe kebangsaan itoe,
Kalau anak-anak jang menjanjikan lagoe
Indonesia Raja itoe, djanganlah poela dianggap teroes si anak-anak itoe soedah
tjampoer atau dapat didikan doenia politiek.

Lagoe Indonesia Raja itoe, ialah sebagai lagoe Wilhelmus bagai bangsa Belanda
dan ta'loeknja, hanja djangan sadja kita karena ada lagoe kebangsaan sendiri teroes tidak
menghormatka lain2lagoe kebangsaan,
artinja bagai kita lagoe Indonesia
Raja sangat dimoeliakan, sebab lagoe kebangsaan kita, demikian poela lagoe Wilhelmus sebab lagoe kebangsaan jang memerintah kita.
Djadi kedoea-doeanja kita hormati,
habis perkara !

Loear-Negeri.
Pena toea.
Di New York orang telah membeli seboeah pena boeat harga 2800 dollar.
Ini ada satoe pena toga sekali, boekan
pena pertama jang paling baik, tetapi pena, dengan apa Lincoln telah menteeken
wet

apa

jang

keloear

boeat

menghapoeskan

pemboedakan

di Amerika Sarikat.
Pendjoeal dari pena itoe, Tucker, membilang, ia dapat kalam ini dari iapoenja
nenek, Louis Burgdorf, sebagai barang
poesaka.
Ini nenek dahoeloe ada

djadi

MEDAN-DELI

pergaoelan,

moeloet

soeaminja

itoe.

Kalau moeloet sang soeami ada berbaoe alcohol,
alamatlah roesoeh roemah tangga, alamatlah sang isteri
mendjerit-djerit menjoempah-njoempah, dan mengatakan
soeaminja

itoe

moertad.

Sekarang: kalau sifoelan poelang dari berdjalan-djalan,
sesampainja diroemah datanglah sang isteri menghampiri dia, dan memandang dengan tadjam adakah tidak
soeaminja

itoe

membawa

mah sebotol anggoer.
anggoer, akan tetapi

oentoek

Anggoer
apa jang
..

minoeman
boekan

seisi roesebarang

dimaoeinja
.
,

ialah

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

jang

soedah

merk

san

oezoer

badannja.

Harga per botol f1.00000 00000000000000000000000

HAP

LIE

Terdiri

Pachtstraat No. 22 MEDAN.

di

tahoen
1927.

Telefoon No. 998.

(belakang toko Bombay Besar)
Selaloe ada persediaan tjoekoep roepa-roepat
Timbangan Kajoe memake piring tembaga: 10, 15 dan 25 Kilo.
Timbangan Kajoe zonder piring: 75, 100, 125, 150, 175 dan 200 Kilo.
Timbangan Besi vernikkelt pake
piring tembaga, dengan batoe
timbangan berkisar:
10, 15 dan 25 Kilo.
Timbangan Medja pake piring
tembaga, batoe-batoenja com5, 10, 15 dan 25 Kilo.
pleet berikoet:
Timbangan Medja merk HAP
LIE pake batoe berkisar-kisar,
25, 50 dan 100 Kilo.
dari pada besi semoea:
Timbangan Medja Ideaal dari
pada besi djoega pake batoe
25 Kilo.
berkisar-kisar, medjanja ketjilan:
Timbangan
Besar merk Amerika Fairbank: 200, 250, 300 Kilo.
Timbangan bocat Maas berikoet batoe-batoenja: 250, 500, 1000 gram.
Gantang Beras berikoet kikis kajoe dari: Y,, 1, 2, 5 Liter.
Djoega bisa dibeli satoe-satoe bidji.
Tjanting Minjak dari: "5, 1, 2 Deciliter.
Oekoeran Kaen-kaen, Meteran, matjem-matjem dan ada djoega jang
bisa dilipat ampat.
Boewat orang jang akan mendjoewal kombali Gengan membeli
banjak-banjak bisa dapat oentoeng baik dari
potongan harga moerahan.
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Lekas

Kaja,
Harapan

boedjang

(O.K.S)

000000000000

Toko TIMBANGAN

Senang,

Tjoema

dengan

Beroentoeng!

memesan atau membeli:

»Loterij Besar” baroe
»Bataviaasch -Kinderziekenhuis” Weltevreden C.s.
Besarnja £2.000.000.— Hoofdprijs f150.000.— dan lain-lain prijs
sedjoemlah
f 1.000.000.—
dibagi antara 1074 toean- toean.
Harga per LOT f11.35 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'ij
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.

Memesannja,

djangan

Firma
Oudemarkt

No.

keliroe

adres

HARNAM

jang

telah

SINGH

terkenal jaitoe:

& SONS

20

23
MEDAN.

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

000000000000400

dari

mma

'toe bao bamanoeang.

Bao rasonjo dagang soerang.
————

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

strickland, tjara bagai mana memboeat pertahanan, Gouverneur berkata kepadaaartsbisschop, bahwa boekoe oendangz dari
keradjaanInggeris, memoeat pendawaan
bangsa Vaticiaan kepada Lord strickland.
Oleh sebab itoe tidak baik kalau Lord
ja didalam soerat kabar.

0000000000000

Bao roeponjo bandoeang oerang:
Tjoebo ang pikie, pikie djoeo,

TOKO OBAT & AGENT MECCA GANGERS
S, M NAWAWI ALMANDILI
55

kepada

Berhoeboeng dengan pendapatan Lord

Soedah 'toe bao maranggoeang,

Lincoln di Astana-Poetih dan mendapat
pena itoe dari Lincoln sendiri sebagai
soeatoe barang hadiah. (P.S.)
—G
Staking boeat memprotest.
Jerusalem 16 Juni (Aneta Radio). Diseloeroeh'negeri, orang2 Arab setaking, sebagai protest, tentang hoekoem berat, jang
didjatoehkan kepada orang 'Arab. Jang
kena hoekoem itoe ialah jang memboeat
roesoeh pada tahoen jang soedah. Roesoeh2 jang hebat akan dilakoekan, kalau
orang jang kena hoekoem itoe tidak diorang jang beloem
sampai
oemoernja, lepaskan.
An aa
malahan mendjadi ratjoen sadja bagi anakPerniagaan Japan,
anak itoe, oleli sebab itoe beliau meminta
kepada segala bestuur dari sekolah Agama
Tokio 16 Juni. (Aneta Radio). Beberapa
itoe, dan djoega kepada goeroe-goeroenja fabriek tenoen bangsa Japan, mendapat soesoepaja moerid-moerid tsb. djangan lagi sah. Sebabnjajalah karena harga benang
menjanjikan lagoe Indonesia Raja.
dan kain toeroen. Harga2 barang itoe sekaPengakoean beliau tentang tidak baiknja rang separoh toeroennja dari tahoen jang
politiek diadjarkan pada anak-anak, kita dahoeloe.
akoei betoel tidak baiknja, olek sebabitoe
Maatschappij2 Japan, boeat mengeloesekalian bestuur-bestuur sekolah Agama arkan pipah2 jang diperboeat dari besi
tsb. menerima baik akan nasehat toean mendjoealkan barang2 itoe ke Tiongkok.
H.PB., tetapi
menoeroet faham kita se- Maksoednja soepaja setan malaise itoe damangat tjinta bangsa dan tanah air (maoe- pat dilawan.

000000000000000000000000010000090

toe

dan tidak berapa hari lagi ia akan mentjoba membikin propaganda di Lampoeng
dan disana tentoe bisa didirikan tjabang
baroe lagi. (Tj, S.)
—0
Mati digiling auto
Pada 12 Juni sore di Pendjalinan (Kota
Tengah) Padang terdjadi ketjilakaan seorang nama Boejoeng, melajang djiwanja.
Satoe auto B.A. 3720 di chauffewri
oleh seorang nama Oedin membawa moeatan dari Fort de Kock. Ketika auto itoe
sampai diantara K.M. 12 dan 13, kelihatan
4 orang dengan sekoenjoeng-koenjoeng
hendak menjeberangi djalan, tetapi sichauffeur dengan segera memboenjikan toeternja.
Mendengar toeter ini, tiga dari empat

Sadjak samoelo den katokan,
Tidak dilatak dalam ati,
Dilatak djoeo dibalakang,
Badan sandiri mananggoeangkan.

sempatan boeat memberi djalan
orang jang memboeat keonaran.

0

cretaris dari K.G.P. dan Raden Mas Gondosoemarjo,
jang soedah datang lebih
doeloe disini, dengan beberapa Raden Ajoe.
Perloe diterangkan disini bahwa Ratoe
Timoer itoe poeteri dari marhoem Soeltan Djokjake Vlldan bersaudara pada
Sultan Djokja jang sekarang, sementara
poeteri
Mangkoenegoro jang sekarang
itoe isteri Prof. Djajadiningrat.
Dari boom K.P.M. teroes meneroes ke
hotel Shwartz dengan auto-auto taxi. Di
tempat ini kita lihat tocan-tocan Gewestelijk-Secretaris dan Controleur kota datang ,bertamoe oentoek kasih selamat da- nja dapat membajar penjitjilan itoe.
Orang-orang jang empat itoe jang datang. Toean-toean Resident dan Burgemeester tidak ada, jang satoe pergi moe- tang dari Banjoemas memeriksai tanah-tanah
itoe senang dengan perdjandjian-perdik satoe hari dimoeka dan jang lain peri kedecentralisatie congres di Soerabaja. djandjian jang didengarnja. Mereka me(kira-kira poekoel 9 pagi, Z.H.Mangkoe- nanggoeng boeat pertama kali tentoe memegoro dan beberapa penghantarnja dan reka kembali dengan sekoerang-koerangpoeteri-poeteri mengoendjoengi kantoor nja 40 familie jang akan mendirikan perA.R., dimana tocan A.R. samboet keda- kampoengan baroe itoe. Jang mendjadi
mereka sekarang ialah pasal
tangannja tetamoe-tetamoe
agoeng itoe. soal boeat
Dari sitoe iaorang pergi kenderaantaxi- ongkos djalan dari Banjoemas ke Bengkoetaxi dengan diantar oleh toean A.R. dan en.
Di Benkoelen dapat lagi keterangan
Controleur kota boeat pesiar.
Z. H. serta penghantarnja pergi me- bahwa dikeresidenan itoe soedah banjak
djoega
perkampoengan mereka jang berngoendjoengi Peladjoe, dimana ia lihat
ja perdjoega perkampoengan Aziatisch Perso- asal dari Tanah Djawa. A
kampoengan
Permo, Pekalongan, Talang
neel.
Diwaktoe sore banjak sekali orang ba- Bening (di Tjoeroep), Magelang baroe
wa kain-kain tenoenan Palembang jang dan Soekaboemi, perkampoengan dari mekoeno, tetapi tidak banjak jang disetoe- reka jang berasal dari Priangan.
Bestuur baik bestuur Europa maoe poen
djoei oleh Ratoe Timoer, dan tjoema beli
bestuur Boemipoetera senang sekali debeberapa lembar sadja.
ngan
pendoedoek perkampoengan-perkamPubliek kelihatannja sepi sadja, tidak
terlaloe indahkan itoe koendjoengan A- poengan itoe. Dikatakan dalam membajar
belasting,
mereka itoe selaloe mendahoecoeng, boleh djadi disebabkan koerang
lain-lain.
tahoe dan koerang perasaan. Kita tjoema loei pendoedoek jang
—0—

Dilatak djoea dipamatang,
Sambiloe ladocang-ladoeangkan

chop seboleh-bolehnja mengoerangi. ke-

8 mm

se-

Sadjak samoelo den pantokan,
Tidak dilatak dalam padi:

2 setang mendapat bantoean-dari aartshop dalam hal ini, soepaja aartsbiss-

H4 00000000

Sajogo,

Hoeroe-hara di Malta.
London
16. (Aneta
Reuter), Lord
Strickland telah sampai di London dengan kapal terbang"
Malta 16 Juni (Aneta - Reuter), Gouverneur memberi djawaban, pertanjaan
jang dikirimkan dengan telegram oleh
aartsbischap bcrhoeboeng dengan tindakan politie di Malta, bahwa ia tidak
mendapat soeatoe alasan jang boleh
mengkritiek tindakan politie itoe,
tebice-h p
la
gk
kepada
politie haroes mendjaga keamanan, dan

000000000000

Mas

AWAK.

tapatah,
nan djadi:
tatagah,
nan djadi,

0

Raden

OERANG
inda'
djoeo
inda'
djoeo

8 am

patih,

patah
tateh
tagah
lapeh

0000000066?

Sarkowo,

TJARO
Den
Den
Den
Den

Xx

Mangkoenegoro VIlke Palembang.
Ketika hari Djoemahat pagi tanggal 6
boelan ini, Z.H. Pangeran Adipati Aria.
Hap
ke VII dengan permaisoeri
toe Timoer dan pengantar-pengantarnja, telah sampai di Palembang .Dalam
iringan
itoe terdapat djoega j.m. Raden
Ario
Prof. Dr. Hoesein Djajadiningrat,
rector dari magnificus di Sekolah tinggi
Kehakiman di Weltevreden, Raden Mas

Desa memberi pada orang-orang baroe
jang hendak bertampaong Sotoe. tempat
pemondokan dan makan selama 10 hari.
Pada tiap-tiap familie diberikan oentoek
dikerdjakan satoe bahoe sawah dan 40
meter persegi tanah-tanah pekarangan.
Kajoe dan lain-lain alat-alat oentoek
mendirikan roemah didapat semoea dengan pertjoema dari desa. Desa djoega
menolong mendirikan roemah dan memboeat djalan - djalan keperkampoengan
baroe itoe.
Sesoedah
10 hari vrij pemondokan
dan makan, orang-orang baroe itoe mendapat keperlocan-keperloeannja oentoek
hidoep, tapi sekarang sebagai voorschot.
Tanah-tanah jang dikerdjakanitoe tidak
boleh didjoealoleh jang empoenja, sebeoem
mereka
5tahoen tinggal disitoe.
Orang-orang jang memboeat perkampoengan baroeitoe dibebaskan selama satoe
setengah
tahoen dari membajar padjak
dan dari mendjalankan dienst-dienst jang
diwadjibkan. Boeat pembeli perkakas pertanian satoe-satoe familie diberi voorschot
f15 dan voorschot itoe nanti dibajar dengan menjitjil. Moelai pembajaran itoe ialah
kalau hasil tanah mereka itoe telah
begitoe roepa, hingga jang mengerdjakan-

O00000000000000000000000000000000

Sumatra.

000000000000 SN
HALO!

HALO!

HALO!
dimana tempatnja.

Saudara

Kleermaker

Toean-toean
lain

000000000m0

& Coiffeur

SALON

JA?!

IDONESIA

Batik Handel & Ketoe Oedeng
Wilhelminastraat 105
Medan.
saja soedah sedia Kleermaker, boewat sedia pakean dan lain-,

keperloean

bekerdja

dan

boewat

plezier

(melantjong).

Baasnja djempolan dari tanah Djawa, harga lebih moerah pekerdjaan rapi
sekali dan lekas siapnja Menoeroet toean-toean poenja soeka
Modern, dan tjara Djawa Beskap, Takwo, Djokja dan lain-lain.
Soedah

C.V.V.

dicahL

p

L

Ai.

KI

L

Perdamaian voor het Inl. PERSONEEL

dari

hadi

leden

D.S.M.

Afdeeling Coiffeurs':

.

Toekang pangkasnja jang soedah terkenal segala Bangsa, pekerdjaan rapi
dan lekas mendjadikan senang sama toean-toean ji
soedah datang. Pem-

bajaran moerah, tempat bersih dan modern. Extra
nine en Eau de Portugal dan lain-lainnja.

rwater Eau de Oui-

Dimintak
dengan hormat toean-toean
poenja toendjangan semangatnja Indonesia.
Dengan toean poenja toendjangan rame-rame mendjadi

HIDOEP

SAMPOERNA

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

en

131

SOEBOER

setinggi-tingginja:
goe“Wassalam
di
hormat
saji
harga
Post:
KASAN
Kalau
Baas Kleermaker
Wilhelminastraat 105 — Medan.

IMAM MISRADHIE, “Elgenaar”

Advertentie

RESTAURANT
No. 40

€ —& sa

HOTEL

jang

oekoeran

jang

|

persediaan
oekoeran.
atap Nipah |

Menoeggoe dengan hormat.

0 Er

Medan.
MM

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

Lo ——hd

TEMBAGA

GohKims Co.
Julianastraat 99

saroeng

Djokdja.

lain.

paling baroe.

Adres soerat-soerat dan pesana: n:
Medan.
H. ISHAK ISMAI L.
Oudemarkstraat 2 Medan.

4 na

at

kain

batik

dan

kasaran.

AN

haloesan

dipostdruk-

f0,69
Remboursaangeteekend::
f1.— Pesanlah pada adres:
»SINAR DELI“

Gan

ita
soeka
tolong
pereksa
dengan
tiada ' memoengoet

ongkost.

Menoenggoe

Pesenan

banjak dan

sedikit,

kami

terima

dengan

Pa

KIE HOEI
Toko

Katja

SENG & Co.
Mata

kang Gigi.

dan

Toe-

Luitenantsweg 24. Tel. No. 1297

DD setara GEB

7

606040

MEDAN

—.—...».«@

ea

Apa

aan

ini?

Inilah satoe 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:
K. NAITO.
62
3 Prins Hendrikstr.
Tel. No. 1177. Medan

B. BAROEMOEN van WELTEVREDEN. sg
REPARATIE ATELIER:
Mesin Toelis, Graphotipe, Addressograph,
Gramophon en Edison Dick. (met electrische
kracht of Zonder) enz.

LA
RL
PER

senang

CT
DAUN S3
LINA
TN

Rool

dibikin

W

(getah)

kembali

»C

0

N

Toelis.
N. B.

Kleedermakerijj

Djoeal

tahoen,

jang

TIMOER.

SUMATRA

Mesin

Toelis

2de

10 djaribeladjar sendiri

datanglah

persaksika

E

paling

toea

—

pada:

L D”
dan

dan

terkenal

ATJEH

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

CORNFIELD'S MAGAZIIN.
88 MEDAN

TELEFOON

266

sendiri

B. BAROEMOEN, Oudemarkstr. No. 59 Medan
1

« mejnenangkan publiek. -

00000

beli

Adres:

Ditanggoeng pekerdjaan kita

KESAWAN

dan

Lijst Mentijp

'Toean-tocan

pekerdjaan rapi dan bagoes.

»—

bisa

Afdeeling

karargan O.K. M.D. Gamboes harga P1.90.—

Kleermakerij.

Jaitoe : satoe toko pakean

toea

Mesin Toelisnja harga boleh berdame.

I

seloeroeh

jang

Didalam

Machine Giling padi. Kita kasihGrantie satoz

OP & VERKOOV 1de MINDS SCRRI/FMACHNES 4
BDiBAROEMOINsMEDAN- SUMATRA

en

Toelis

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

hati.

F

baroe.

hands, sekarang sedia djoeal Mesin Toeiis 2de

pakaian jang paling bagoes dan netjis, tjoema didapat

R

Mesin

Oostkust van Sumatra bisa terima Abonnement
bocat membersihkan dan memperbaiki Mesin

00000
Goentingan atau potongan

.

kedatangan toean-

tocan dengan hormat,

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

menjediakan

tatkala wafatnja

harga

Bahra,

Adres

werk:

moeka,

jang

Telegram adres:
ISHAK ISMAIL
2

ada

Arab jang terang)

NABI MOEHAMMAD SA.W.,
Disoesoen dengan sadjak jang teratoer.
oleh ahli sja'ir ,,Malirr 'Moehammad
Alinoeddin”, (ahli Mandailing).
43

matjam

jang

»Sja'ir Islam Berkaboeng”

Tebalnja:

Batoe

Mode
Harga moerah, barang bagoes.
Menoenggoe dengan hormat,

batikhandel

Can
(00 sean

isinja: meriwajatkan

saroeng

Pajoeng soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak

Menoenggoe
dengan hormat.

Cheong

Tepekongstraat
telefoon 1248

(hoeroef

Samarinda,

No. 15
Medan.

Dan bisa beli banjak
atau sedikit pada kedei

ud

Djoega lain-lain potongan, badjoe anak-anak, topi anak-

anak. kemedja soetera.
Dasi dan sapoetangan, serban oentoek Hadji, saroeng

koeri

MEDAN

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

Swee

HADJI, ISMAIL. Oudemarkstraat 2 Medan

jang

kala.

PERKAKAS ADJAIB.

Batikh andel merk H. ABDULHAMID Mandailing
Kesawa n No. 34 en Padjakgantoeng No. 5
MEDAN
DELI

TOEKANG

pada: TOKO

Ada sedia mendjoeal Petji tempahan, teroetama potongan 'Thamrin dan Soekarno, jang orang soekai zaman sekarang,

matjam

kentang

EUROPA

ap asia”

mata

Siapa-siapa tocan-tocan jang
penglihatannja koerang tesang, ?

O00000000010000000

KARBAU

Foetjanstraat No. 26 (Pasar Baroe)
mengadap Padjak djoealan

Dari mode

000000000000000000

MINANG

pereksa

terang bisa kita djamio tjotj
dengan katjanja sehingga penglihatan terang seperti sedia

aa

Makan

riboean

Roemah

adres

0 Ga

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

Inilah

42

terbikin

Singapore,

termasjhoer.

kita baroe terima perkakas
bocat pereksa mata jang modek
baroe,
kalau dipakai boeat

Na
£4 4 Sa

BERDAGANG
Papan dan brotti - brotti dari kajoe
Meranti dan Poenak (damar batoe)
roepa-roepa

cngmma0g

Toko- Katja Mata

Belawan
Atapweg
Telf. 42.

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

0000

Awas! Batja Teroga,

HADJI MOHAMAD TAIB & SONS

Medan
Paleisweg Soekaradja.
Telf. 1119.

GE

-. MEDAN.

Moskeestraat

0

FRMA

MOHAMMADAN

2

ma bangsa Djawa, jang mereka semoea
membawa masing-masing adat dan tjara
hidoepnja berlainan dengan hoekoem
adat asli di Lampong.

bagoes,

a

0 6 0 TI

per

7x8

c.M

dengan hormat,

menjenang Jkan

bisa

sekalian

Selamanja

menjediakan

Djokjakarta,

Segala matjan potongon jang terbikin
dari koelit Europa kita bisa terima.
Dan menerima pesanan dari loear kota.

J

r
RA

KET

Awas!

Awas!

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

dinjanjikan

oleh toekang-

MATI
(Soeatoe

KARENA
tjerita jang

pergaoelan

terdjadi

anak

Sumatra
25

LAKI-LAKI.

negeri

didalam
di

Barat).

oleh:

B.

.Ampoer. ajahanda, anakanda ta' kan membantah

1
TA

koeat

Menoenggoe

sebab anakanda ini kepoenjaan ajahanda, mendjoeal

isterinja seraja

hal

itoe,

sewaktoe

diboenjikan

dipakai.

dengan

pesanan

Baroestraat—Sibolga

NX

hormat

dari

kita

SANGGOEP

:
|

Aa

Agent

boeat

|

II

Djika
toean

|

Wistar

berada diantara

Kedoea

laki

isteri itoepoen

tertawalah gelak? ka-

rena kegirangan, lebih? Rapiah ta' poetoes-poctoesnja ia senjoem-senjoem simpoel karena kesoekaan,
serasa telah tampak olehnja menantoenja doedoek
dikepala roemah memakai topi tarboes jang membelah benak. Heran?! Apakah sebabnja Anizar, telah
soeka bersocamikan Marah Saidi jang toea bangka
itoe, pada

hal

soeratnja

kepada

minta selamat tinggal boeat selama-lamanja? Soedah
Ooo tidak! sekali-kali ..... tidak!

Hanja
ajahnja,

ialah
soepaja

jang memberi goena-goena kepada
bapanja

pertjaja kepadanja, dan

soepaja djangan didjagai "benar akan dia oleh sanak
saudara dan iboe bapanja.

Djika demikian dapatlah ia mentjari akal hendakf
lari atau memboenoeh diri. Itoelah sebabnja ia membapanja dengan perkataan jang mengatakan soeka bersocamikan Marah Saidi jang telah
sepangkat kakeknja itoe.

Djika ta' begitoe pastilah dia ta' dapat melakoe-

orang.

»Mentimoen

soerat itoe soerat

boengkoek didalam

Tioeka didalam pemberasan,

padi,

Soenggoehpoen remoek dalam hati,
Dimoeka haram kelihatan.”
la tidoer sadja dalam

kamaraja, dan mana? orang

jang masoek, ditegoernja dengan toetoer bahasa jang
is.
Baiklah kita tinggalkan Sitti Anizar dahoeloe,
sebab hatinja telah tetap menoenggoe kepoetoesan
hoekoemannja! Marilah kita soesoel soerat jang dikirimkannja kepada Roestam, adakah soerat itoe samLai ketangan anak moeda itoe, atau tidak!

Ti

Pertemoean

jang penting.
3

eng, boenjinja. djam besar jang terletak tinggi
ditengah-tengah kota Fort de Kock, mengatakan hari
telah poekoel satoe. Roestam terkedjoet: sambil
berdim

dilihatnja

arlodjinja

sebetoelnja hari telah

salah socatoe

kepoctoesanae
.
ba
keroemah tempat tinggalnja di-Atas-ngaraistraat.
Keesokan harinja kelihatanlah oleh kita
Setelah
diroemahnja teroes ia masoek kekabekerdja diroemah Sitti Anizar | marnj ja, didapatinja sepoetjoek soerat terletak diatas
itoe,
la
itoe, ada jang
ji
memasak,k, ada jan
medja laloe ditanjakannja kepada mak angkat jang
belah kaj
api, melekatkan tabir langit lanyito masing?
- memeliharanja:

kaja rajaNa

kampoeng itoe, akan poe. poe-

bila dihinggapi

datang

«Bilakah datangnja soerat ini mak?
»Kepetang,—djawab

memberikun kepadamoe

djaoeb malam, dan tadi

maknja: .tetapi akoe loepa

sebab kamoe poelang telah
loepa poela mak.

penjakit,

mengoendjoengi

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

1135 Medan.

kan
niatnja, sebab selaloe akan dimata-matai oleh
poekoel satoe. Olehsebabitoe disimpannja perkakas,
iboe bapanja. Sekarang iatelah bebas dari pendja- dan
iapoen menjoeroeh poelang sekalian moerid?nja
gaan itoe,
apa bila perloe ia boleh mengambil keroemahnja
masing?, dan Roestam poen poelanglah

pekerdjaannja, siboek ta' dapat dikatakan, sebab
menang Raga Yaa Marah Saidi seorang jang
at
ternama

18

tememmaema

toean,

akan

Bagaimana hal Anizar? Ia poera? soeka sadja
»Biarlah,” djawab Roestam dengan sabar. Soerat
Sambil
barang-b
dengan tiada kelihatan doekanja sedikit djoega, seba- itoe diletakkannja kembali, sebab pada
k

Roestam telah me-

kena sihir (goena-goena) kah ia?

kenalan

diselakan

FA

gai pantoen?

dan mati.

hajat

Oleh sebab itoe, djika toean, atau familie toean,
atau

Telefoon

Ta

tocan 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

Medan.

27

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

S. O.K.

B.F. Steinhardt

MENJEMBOEHKAN :

Paris Beauty (menjantikkan moeka)
Syrup Sohbet Djiwa (sakit batoek, dada, napas
sesak, batock 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 menghitanikannja serta mendinginkan kepala.
Syphilis (peujakit perempocan, keloear nanah darah
kctor dan perasaan tidak enak).
Obat Medjen (tjoekoep dimakan doea boengkoes
sadja).

Alleenige Agent Sumatra Java

lagi. ajahanda perboeatlah sesoeka hati ajahanda, | boedj joek
djaoeh menggantoeng tinggi ajahandalah.
..Akan Roestam tiadalah akan menolong anakanda,
sebab ia djaoeh da Ga dan tiada akan mengetahoei. ..Anakanda tjoema
meminta' kepsida ajahanda
djikalau boleh as
bersoecamikan Roestam
itoe, tetapi djikalau tidak apa boleh boeat, anakanda
akan menoeroet kemaoean ajah dan boenda!"
..Nah itoe baik, —kata bapanja.
Sekarang kamoe telah socka?”
-Soedah ajahanda," djawab Anizar.
Dengan hatijang amat girang, keloearlah Malin
Sampono dari kamar anaknja pergi mendapatkan

hati

diroemah tangga masing-masing.
Tjobalah toean-toean ambil pertjobaan
kit a poenja piring njanji dari merk
ODEON tentoe tidak akan menjesal.
Djoega kita ada sedia segala model
Machine dari Merk ODEON jang paling

0G,

D8 ALKISSAH 2

Pasar

Beheerder: Mohd. Manoes Simatoepang.

2111
Ngasem Straat —
15
Java.

INDISCHE - HOTEL

sepatoc-sepatoe

menjenangkan

Redactie & Administratie

L

jang soedah siap dan menerima tempahan.

Eits 2 Peltirhua Las Maradja Sayuti Lois

Kantoor:

.

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

,MIO TJIANG SENG"

toekang njanji jang tersohor ditanah JAVA.
Seperti lagoe krontjong, lagoe mengadji,
lagoe jang speciaal boeat Indonesia jang

mah tangga kaoem Islam,
Sebab itoe patoet disokong.
Harga langganan.
Di Indonesia 3 bozlan
F. 2.50
Loear
&
Ai
(Saban terbit moeat
gambar-gambar penting ).

en BILJART.

Pasar Djawa - Padang.

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

soearanja

Ia ada Lectuur Islam jang patoet di batja di saban-saban roe-

- PESISIR

RESTAURANT,

agent-agent.

5 —kaki..ooi

M. ARIF.

POLITICS, HISTORY, LITERATURE & SOCIETY
Leider dari pers Islam jang
merdeka. Saban terbit membawa
perkabaran jang lengkap dari
Pokok pergerakan jang penting,
istimewa dari kalangan Doenia
Islam.
Tidak perloe dipoedji lagi.

HOTEL,

Kesawan No. 79 — Tel. 663 Medan.
berdiri moelai 11888 — 1930.

Pekerdjaan Mengoekoer Tanah
dan memboeat Kaart, serta Gam:
bar-gambar Roemah.

N

HOTEL

CI
Gea
TOEKANG SEPATOE

dan mentiari :

mentjarikan pekerorang jang soeka

soepaja

5 KAKA

&
ARBEIDSKANTOOR
Moskeestraat No. 25
MEDAN
Telefoon No. 1633

Menoenggoe

sekali

Besarnja

Diminta dimana-mana tempat boeat mendjadi agent-agent
dari TEH TJAP BOLA. Dan kita kasih rabat (potongan) jang

OPNEMER - TEEKENAAR

w

moerah

f0.15.

PA

— Advertentie.

Sanggoep
djaan bagi
bekerdja,

rasanja.

itoe semakin

hari semakin banjak, pergerakan adat
koeno dari ra'iat aslipoen bergoentjang
keras, misalnja dari doeloe orang pegang
:koeat adat aristocraat, lama kelamaan
bisa beroebah pada democratisch.
Hilangnja adat koeno ada bererti lenjapnja hati dengki dan sjirik kepada lain
orang jang mengadakan faham baroe,
sedang dalam faham itoe ada terkandoeng
beberapa rachmat Ilahi.

Menerima

600000

UD
CP?

Harga
pak

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

5...

orang menoempang

enak

Willisstraat No. 23

00

Kalau

dan

Djoega
mengoeatkan
badan
dan menderaskan darah.

en Drukkerij

THE ROELAM COMPANY

40 0 JIN

disitoe, terocta-

Minoemlah selamanja T EH
TJAP BOLA sebab begitoe
wa ngi

Toko

L

jang datang mengembara

9 0 SI

sedang angan-

| EA

sadja,

40 4 TAN EN

Karena sekarang djaman soesah wang, djadi sekalian
publiek mentjari jang moerah, tapi kwaliteitnja djoega baik.
Kalau begitoe pakelah Teh Tjap Bola, tentoe mengoerangkan belandja roemah tangga.

Oo 0 TURN

ma bisa teeken nama

agan “ democratie masih djatoeh .dikelas
setengah satoe.
,
,
Zuid Sumatra dalam waktoe jg. achir
ini, soedah djadi satoe negeri jang mesti
mengalamkan hidoep bergaoelan lebih
banjak lagi, dengan segala djenis bangsa

0m c—m.« | came

0

(Samboengan dari belad II pagina 1),
wan sadja Sa
radja-radja gem
jan
ang kekoeasaan menoeroet adat.
f ea
Demang atau Demang jang
digadji dari pihak regeering, berdiri
sebagai toezichter sadja atas pekerdjaan
Pasirah-Pasirah itoe, djadi segala apa jang
Pasirah akoer boeat kebaikan dan keamanan rajat ketjil, orang moesti toendoek.
Tidak satoe orang jang koeasa memberi
'advies ketjoeali Resident.
Sijsteem
decentralisatie dalam alangan
ini, koerang djitoe, sebab betoel kekoeasaan Pasirahada sebagai Radja Ketiil, tapi jang dipilih tiadaboleh sembarang manoesia,
dikalangan kaoem " bangsawan,
tidak koerang jang bodoh terkadang tjoe-

kebiasaan sadja, dan

maksoetnja

hendak diboekanja setelah selesai makan. Ia poen
berdiri dan berdjalan kekamar mandi. Selesai mandi
laloe doedoek makan bersama maknja. Setelah soedah makan minoem, maknja pergi kepasar membeli
ikan dan sajoer?, Roestam masoek kedalam kamarnja

memboeka

soerat

itoe. Sambil berbaring-baring

ditempat tidoernja, dibatjanjalah soerat itoe dengan
moeka jang berseri-seri.

Beloem habis soerat itoe dibatjanja iapoem menangislah dengan tangis jang amat sedih, selakoe anakanak jang ditinggalkan oleh iboenja
»Adoeh adikkoe toean!" ratap tangis Roestam

berkata

jang

itoe

berdirilah
perloe

ia mengemasi
d
ek

kannja
kedalam seboeah koffer. Soedah itoe ditoelisnja sepoetjoek soerat kepada mak angkatnja me-

njatakan

ia pergi ke-Pajakoemboeh, dalam soerat

itoe diisikannja sehelai wang kertas f 20: oentoek
wang makannja dalam boelan itoe, dan dinjatakannja
peria Jalan soeratitoe, djika ia tak kembali dalam
1
ri ini, maka semoea barang-barang

masih tinggal diroemah itoe soedanterserah bera
maknja.

Sepoetjoek soerat lagi kepada goeroe
jang boenjinja mohon berhenti, ma Opziner,
jang
sa
penting. Kedoea soerat itoe diletakkannja
aa
atas
ja,
iapoen teroes ke elgear mendjindjing 9

Sedjoeroes ia berdjalan datanglah seboeah
(sado) laloe ia berdos ke-Statioa, Disitan Kanan
nja beberapa boeah auto menanti-nanti moeatannja.
diri diatas doenia ini. ..Apalah goenanja hidoepkoe | pa, roe ia toeroen dari atas
dos itoe, bertanjalah
seini, biarlah kita bersama mati.” Sambil berdiri diam- orang Shanffeur
kepadanja,katanja: ..Hendak kemana
bilnja
ja, maksoetnja hendak memboenoeh engkoe?" ,Maksoetkoe
kePajakoemboe,h"
diri, sebab pada sangkanja Anizar telah dahoeloe La Roestam.
ePa
mati dari padanja. Moedjoerlah ketika ia toeroen da"Baiklah: naiklah engkoe!” kata chauffeur
itoe,
ri tempat tidoer, kakinja tersangkoet pada kelamboe ena menghidoepi
Ba
autonja.
dan ia terdjatoeh terdjerembab.
'oestam poen menaikkan barani -barangnja,
.Astagfiroe'llah,” keloeh Roestam. Ketika itoe doedoek dalam auto itoe sebelah Dean
kan
timboellah ingatannja jang baik, laloe ia doedoek auto poen bergeraklah meninggalkan kota Fort de
diatas korsi.
Kock itoe.
Hari, makin lama bertambah malam,
Diambilnja
soerat tadi, laloe dibatjanja setamatboeroeng telah tidoer dalam peradoeannja,
tamatnja.
kalilawarlah jang selaloe Iheterbangan kesana ke
»Roepanja
ia masih hidoep pada hari ini, karena
dengan

bertjoetjoeran

air

matanja.

..Sampai hati tocan meninggalkan kakanda seorang

terang

pada

soerat ini, bahwa beresok ia akan dika-

winkan.“ Kata Roestam dalam

mari mentjari mangsanja.

(Ada samboengan).
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