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ke I.

tidak ditentoekan lamanja, tidak benar.
Kalau orang tanja: bagaimana Indonesia akan Benarlah bahwa seperti jang soedah dihamana kapal kita, mana kereta api kita, rapkan, ada timboel beberapa kesoekaran
hana balatentera kita/,mana wang kita”
— saja organisatorisch. Hal itoe akan dapat dihidjawab: .semoeanja itog nanti datang sendiri, ka- langkan
sesoedahnja dibocat persediaan
lau kita soedah merdeka:
Loetjoenja Journalistiek.
jang baik.
IR. SOEKARNO.
Didalam perdjalanan kita dapat menTentang keadaannja oeroesan itoe dapat
4
diwartakan bahwa voorstel-voorstel jang dengar kedjadian jang berikoet ini:
ratoeran oemoem teritang lamanja wak toe ringkas
dan terang boeat melakoekan
bekerdja
oentoek /poeli tambang, maka strafprocesrecht
Dalam salah satoe Bioscoop di Sijang
berlakoe boeat
oleh
karena pe
ngannja dari pihak bangsa Eropah pada bangsa Tiong Hoa,
bolga pada soeatoe malam, penontonCook
jang
tadjam, terdjadilah soedah meninggalkan -Departement van
penonton, djadi-amat gembira.
crisis. Maus, w
L.. jang.
X
pada:
menerangkan bahwa pekerdjaan gerechtshof dari Hindia Belanda dan
land
itoe, jalah perdjocangan dipegoenoengan
Mexico.
tiap-tiap minggoe- 46 djam lamanja akan Procureur Generaal. Oeroesan akan teroes
tinggal
tetap
berlakoe di Nederland. dikerdjakan dengan keras dengan tidak
Perdjoeangan ini djadi bertambah
Toean Maus membantah keterangan Pel- terboeroe-boeroe jang boleh meroegikan.
hebat dalam perasaan, karena moeziek
zer
jang mengatakan bahwa djoemlah
loear
biasa lagoenja.
Dimana perloe diperingatkan, bahwa
penjakit bertambah lebih banjak terdapat tentang melandjoetkan persamaan pada
Tatkala lagoe akan ditoekar dengan
diantara koeli tambang di Nederland, tidak tg. 1 Januari 1930 doeloe tjoema diperlagoe lain, dari publiek kedengaran
enar.
x
soeara ramai : bis ! bis ! Orang meminta,
hatikan berhoeboeng dengan persamaan|
Geneve, 19 Juni. Commissie dari hal jang automatisch dari bangsa Tionghoa
soepaja lagoe jang tadi dioelang kembali.
pekerdjaan paksa telah membitjarakan sam- dengan Bropah, disebabkan oleh peroepai keartikel 21 dari conventie dan ba- bahan jang doeloe soedah diberi tahoePolitie naik ketempat toekang Muziek,
rangkali beresok akan selesai dibitjarakan kan, akan tetapi tidak djadi, dari familiedan memadjoekan pertanjaan: ,,lagoe
semoeanja.
apa itoe?
recht di Tiongkok.
Kapelmeester menjahoet: ,,tidak tahoe
Pengharapan boeat menolak oleh FrankPasal tidak djadinja peratoeran itoe,
namanja, saja tjoema tahoe lagoe, itoe larijk, Portugal dan Belgie ada bertam- tentang persediaan boeat mendjalankan
goe
sedap.“
bah lebih besar oleh karena
d
p
di Indonesia tjoema
b
Ketika diperiksa
noot, kenjataan
Belgie dibatalkan atas art. 14 dari Con- baik sifatnja persediaan jang perloe boeat
orang telah memainkan Indonesia Raya.
ventie. Bureau mengemoekakan maximum itoe.
»Lain kali, tidak boleh lagi!“ kata
60 hari jang mana diterima oleh commisMenilik apa jang diterangkan diatas,
politie berbisik, dan memindjam noot
sie dengan 27 lawan 10 soeara.
itoe oentoek disalin.
Prof. Moresco dan Hadji Salim, dalam dan Regeering oelangi poela ini dengan
seterang-terangnja, bahwa oeroesan itoe
Semendjak itoe, penonton-penonton
hal loear biasa, toeroet setoedjoe.
oleh Regeering dipandang sebagai oetoedjangan harap lagi akan mendengar
Prof. Moresco meanggab bahwa angka san jang perloe sekali.
lagoe
sedap.
maximum dari pekerdjaan paksa itoe, ada
Regeering menerangkan, djikalau atoesalah satoe hal jang terpenting dalam
Demikian ditoelis dalam Sinar Deli
conventie ini. Ia terangkan sdepaja sebo- rannja jang baroe dari strafprocesrecht tanggal 4 Juni.
leh bolehnja diingat dengan kebiasaannja soedah sampai pada Staatsblad, maPertjatoeran
sendiri, jang terbit
koloniaal, tetapi tentoe ada batasnja. Le- ka akan sampai waktoenja boeat mengi- dikota Sibolga,
jang
kantoornja tidak
bih baik dikatakan teroes terang bahwa ngat tentang kesoedahannja dalam oeroe- djaoeh dari gedoeng bioscoop dimana
masa beloem lagi matang boeat menda- san oeang dari itoe persamaan pada
perkara
ini
kedjadian,
tidak menoelis
begrooting,
djikalau
bisa
boeat
1932.
pat internationale conventie.
Apakah itoe akan dilakoekan pada hoofd- soeatoe apa. Boleh djadi tidak mendengar
—0—
begrooting atau pada aanvullings begroo- kedjadian itoe.
Volksraad.
Djadi, oentoek jang pertama kali,
ting jang terpisah jang akan dimadjoekan
Gelijkstelling Ti- dalam tahoen dimoekanja, itoelah tergan- kabar itoe, telah melantjoeng dari Sibolga
onghoa dilambat- toeng dari kead
(Tap
li) ke Medan (Sc
Timoer).
ja. M
g sebetoel
kam »
:
.
Beberapa hari kemoedian, Persataenja bahwa keadaan oeroesan oeang ne(Pertanjaan toean geri mendjadi factor jang penting sekali an jang terbit di Taroetoeng (Tapanoeli)
Yo HengKam).
goetip pekab
itoe, dengan tidak
oentoek
djalankan
perat
jang
-Menoeroet kabar dalam Alg. Ind. Dag- mahal seperti itoe. Akan tetapi menilik menambah soeatoe apa.
Djadi, sesoedah melantjoeng dari Tabl. de Pr. Bode (Ochtendblad) tg. 23 pendapatan Regeering tentang perloenja
Mei, bahwa berlakoenja didalam praktijk itoe peratoeran, soedah teranglah bahwa panoeli ke Soematera Timoer, pekabaran
persamaan hak bangsa Tionghoa dengan ongkos jang terikat pada itoe persamaan, itoe balik lagi ke Tapanoeli, jaitoe: TaEropah antaranja tentang strafprocesrecht, bagi Regeering tjoema akan mendjadi roetoeng.
kabarnja soedah mendapat beberapa ha- alasan boeat menoenda itoe, djikalau
Anehnja! Dari Taroetoeng kabar itoe
langan, oleh
mana ada harapan, bahwa keadaan oersesan
oeang negeri soengbalik lagi ke Medan, sampai di Moskcetentoelah akan mendapat
kelambatan goeh-soenggoeh tidak mengizinkan.
mo
straat, kantoor Pewarta
Deli, pada
jang tidak ditentoekan lamanja.
tanggal 19 Juni, jaitoe sesoedah 15 hari
Hollandsch-Inlansche Onderwijs.
Djikalau chabar itoe benar, maka jang
ia
datang
pertama
kali
ke
Medan,
keloear
bertanda dibawah ini ingin mendapat
Kabar jang boleh dipertjajai, Keng Po dalam Sinar Deli 4 Juni.
k
gan
tentang
oeroesan
d
kabar, bahasa dalam ontwerpErtinja,
sesoedah
pekabaran
itoe
meitoe dan moticfnja maka persamaan jang begrooting boeat 1931 atas Hollandschdiberi tahoekan pada permoelaan tahoen Inlandsche onderwijs tidak diadakan lajang dari Sibolga ke Mcdan, balik ke
Tapanoeli,
melantjoeng
ke
Padang,
teini boeat sementara tidak didjalankan. penghematan, denganartian, jang pengemasja seloeroeh tanah Djawa, dan.....
Dengan ini penanja ingin djoega madjoe- loewaran ongkos oentoek itoe sebagaimana
15
hari
kemoedian”
ia
balik
'poela
ke
kan pertanjain apakah Regeering tidak saban tahoen kembali diterima baik.
Moskeestraat.
sependapatan dengan penanja, bahwa per-

Soeara Ramai.

merdeka,

Wakil-wakil
dari soeatoe pemerintah,
Banjak soerat-soerat kabar memadjoekan pikiran- jang
dikirim kedalam soeatoe permoesja-/
nja bahwa dalam perdebatan tanah-tanah djadjahan waratan
doenia sedemikian itoe, dimata
banjak wakil-wokil pemerintah jang tidak ahli dalam doenia,
kedoedoekan demikian, bererti
hal itoe.
"
boekan
sadja perkawinan dari soeatce
Algemeen Handelsblad
jang pemerintah, tetapipoen dari kebangsaan.
soedah menoelis critiek jang tadjam sekaDjika wakil-wakil jang sedemikian itoe,
li tentang conferentie itoe, — teroetama berbitjara tidak benar tentang soeatoe
critiek terhadap toean Salim dari Indo- bangsa lain jang dibitjarakannja, istimewa
nesia—, menamai arbeidsconferentie ter- tentang tanah djadjahan, boekan perkara
seboet:
madjelis
orang-orang heran, manakala terdjadi soeatoe kekatjauterpeladjar tinggi.
an.
Maka, didalam madjelis orang-orang
Bilamana permoesjawaratan orang-orang
terpeladjar tinggi sedemikian itoe, dimana
jang terpeladjar tinggi itoe teroes meneperi hal tanah djadjahan banjak dibitjararoes
demikian, karena kekoerangan pengekan, didapati beberapa banjak wakilwakil pemerintah jang tidak ahli tentang tahoeannja tentang tanah djadjahan, telah
.jang

dibitjarakan,

mendjadi

soeatoe tam-

menerbitkan

katjau!,

dichawatiri

sekali

perkaraitoe tidak habis di Geneve sadja.
Kalau perasaan jang tidak senang itoe
mendjalar sampai ketanah djadjahan jang
Tamparan itoe, ternjata dari tele- dibitjarakan. ..... orang djangan menjagram beberapa hari jang laloe dari Am- lahkan anak djadjahan!
sterdam. Berikoet ini kita rakamkan kemMaka, bilamana orang tiada mengehenbali:
daki perboeatan wakil-wakil jang menerSoerat kabar Alg. Hbld. jang memozdjikan bitkan onar, oentoek pada masa jang akan
atas perlawanan keras dari prof. Moresco di Ge- datang, hendaklah wakil-wakil itoe akan
neve terhadap permintaan - permintaan jang tidak terdiri dari orang jang faham betoel!
pantas dan voorstel-voorstel jang tidak berketentoeBila tiada demikian, orang terpeladjar
an itoe, teroetama tentang koeli-koeli Inggeris, tinggi sendiri kelak jang akan menang'menjatakan bahwa sikap anti Nederland dari toean goeng achir dari perboeatannja!
paran jang keras terhadap kepada
gemeen Handelsblad.

Al-

Salim menoendjoekkan kebodohan Regeering Nederland jang telah mensjahkan pengiriman pengatjau kemadjelis orang-orang jang terpeladjar tinggi
dari berbagai-bagai negeri di Geneve itoe.
Soerat kabar itoe mengambil poetoesan,
bahwa
dengan
perlakoean

Indonesia.

jang begitoe maka Geneve selamanja
akan membawa

lebih berbahaja

da keradjaan-keradjaan
poenjai djadjahan.

kepa-

jang mem-

Dapat gratie.

Bandoeng, 20 Juni. A.I.D. dapat kabar
bahwa pada Nganloek salah satoe pemKita kenal oedjoeng lidah toean Hadji boenoeh dari Futcher, administrateur East
A. Salim, jang tadjam itoe. Tidak terkira Boume Estate di Riouw, telah diberi amdjoemlah perkataan jang keloear dari oe- poen dengan mengoebah hoekoeman ganhidoep.
djoeng lidah toean Hadji itoe jang soedah toengnja dengan seoemoer
—0—
kita tjatet, hingga kita sampai tahoe baik,
Gempa.
apa maksoednja bilaiaboeka satoe matjam
Betawi, 19 Juni. Kemarin malam djam
soeara.
orang telah rasakan tanah gojang
Ia berbitjara selamanja tadjam, tetapi 8.50
tidak memaki dan tidak mengeloearkan lamanja satoe minit.
perkataan kotor. Pedoman dia berkata,
Djoega di Lampoeng.
kerap kali dinjatakannja: ,,or ang jang
Aneta kawatkan dari Telok Betoeng,
memaki itoe, jalah: orang jang kemarin malam orang rasakan tanah gokehabisan alasan“.
jang jang lama sekali. Dikampoeng TiongPedoman ini dipakai betoel olehnja.
hoa terdjadi keriboetan: banjak pendoeSoeatoe dari pada perboeatan jang me- doek melarikan diri ke Tandjoeng Karang
njebabkan ia lebih tadjam, adalah
: kalau dan ketempat2 jang lebih tinggi.
orang masoek dedalam
watasnja
Tidak
datangnja
dengan tidak pada djalannja.
dari Krakatau.
Inilah poela, kira-kira jang menjebabkan
Dari Betawi: Observatorium kabaria mendjadi setadjam-tadjamnja di Geneve:
boleh djadi wakil-wakil jang berbitjara kan, kemarin malam djam 20. 28 terasa
peri hal Indonesia, dengan memboeta gempa jang koeat dan poekoel 20.48 letoeli, dengan tidak berdasarkan pengeta- bih keras tetapi didjam 21.09. ada koerang. Antaranja ada 180 K. M. jaitoe straat
hoean jang benar.
Dari bahagian telegram jang kita ra- Soenda antara Anjer dan Teloek Betoeng,
kamkan diawal toelisan ini, ternjata djoega, tetapi gojang itoe tidak datang dari Kraatau.
bahwa ada wakil-wakil jang memboeta
toeli, jaitoe: banjak soerat-soerat kabar
Gojang jang pertama ada begitoe keras
memadjoekan pikirannja, bahwa dalam hingga
djam Observatorium melompat
perdebatan tanah-tanah djadjahan, banjak tiga Seconde.
95
Wakil-wakil pemerintah jang tidak ahli
dalam hal itoe.
Onderdirecteur B.B. pensioen.
Wakil-wakil pemerintah, jang tidak
Weltevreden,
20 Juni. Dikabarkan bahwa
ahli dalam hal tanah djadjahan, boekan toean J.K. Helder, onderdirecteur Binperkara heran djadi mengemoekakan jang nenlandsch Bestuur, pada tahoen dimoe»tidak, tidak", karena kekoerangan pe- ka akan meletakkan djabatannja ia bekerngetahoean, tentang jang dibitjarakan.
dja sepoeloeh tahoen pada departement.
—0O—
Dan, manakala terdjadi demikian, tenGaram dari Madoera ke Britech Indie.
toe sadja, toean Salim, seorang dari taSoerabaja, 20 Juni. Beresok kapal Ternah njadjahan, tidak dapat toetoep moeloet.
akan memoeat 3000ton garam di
Bagaimana seorang jang . mempoenjai nate
Kali
di
berbi
bocat dibawa ke Calcutta. Ini-

Benang
didekat
dia berkata
poci” OOTONE
ada jang” pertama kali pengitinagi
Djika dia
orang
itoe djadi
tadjam: lah
garam dari Magoeta'ke Britsch
dig...

kita mesti
2
pengatjau? ,

“namakan dia toekang

Kebakaran dalam fabriek oat,

Soerabaja, 20 Juni. Ini
djam seteaga enam telah terdjadi kebakaran dalam
Soeatoe madjelis 2 orang-orang jg. fa riek genteng Karang Pilang. Semoeanja
orde
£ Aa
terpeladji
di
Europa, dimana ber7.15 api dipadamkan.
i
ian
.000.- tetapi
hadit Saki
il Pama
na
t
dibitjarakan perkara tanah-tanal
dja- tanggoengan.
aa.
—0—
Kam ole
soerat-soerat kabar di -Europa
sendiri dikatakan, banjak wakil-wakil
Arbeidsconferentie di Geneve.
jang hadir dalafn conferentie itoe, tidak
Geneve, 19 Juni. Pada moesjawarat
ahli peri hal tanah djadjahan jang dibi- kaoem boeroeh ketika membitjarakan pe..

Het

samaan terseboet, sesoedahnja diberi tahoe-

Nieuws

heran

berhoeboeng sa-

ma halitoe, bahwa pada Hollandsch-Inlandsche Onderwijs-Commissie dalam rappor-

Anehnja! Sekarang kabar itoe kembali
ke Moskeestraat, bertambah beembuenja,
seperti orang jang pergi ke Mekkah, bangan soenggoeh-soenggoeh ada berikan ad- liknja pakai sorban.
vies boeat adakan
pengetjilan
boeat
Berikoet ini kita rakamkan, apa jang
(Djawaban dari Regeering). onderwijs terseboet.
ditoelis oleh Pewarta Deli 19 Juni:
Bahwa
berlakoenja persamaan
hak
Ini advies tidak dimadjoekan sebagaimabangsa Tiong Hoa dengan bangsa Eropah na orang tentoe kira pada waktoe jang
Dalam salah satoe Bioscoop di Siboga
antaranja tentang strafprocesrecht, ada be- baroe2, hanja lama sebeloemnja diadakan
baroe ini toekang muzieknja menarik
berapa halangan, sehingga mana ada ha- vergadering begrooting kedoea, pemerinlagoe Indonesia Raja, saking enaknja
rapan akan mendapat kelambatan dengan tah soedah tahoe sikapnja Commissie itoe.
lagoe itoe, publiekpenontontoeroet
melagoekannja
dengan
soekaria. Politie jang dalam pang000000000000000 000000000400000
goeng waktoe itoe beloem tahoe lagoe
apa itoe jang bikin begitoe senang penontonnja, dan setelah dia tahoe itoelah
dianja Lagoe Indonesia Raja jang masjhoer tidak tempo politie itoe terboeka

kan didalam Volksraad oleh beberapa sebab dimasoekkan pada soalsoal jang lebih
perloe, sehingga keberatan karena oeroesan oeang tidak akan mendjadikan halangan.

Weefit Tyre

nja jang pengabisan pada

Rerubbering

pemerintah de-

Co.

Shanghaistraat 27

(Dioedjoeng

Hakkastr.)

DAN

ME

|

Telefoon No. 1525.

N
N

Band Roeroek
Apa

toean

Djangan
Bawalah

merasa

Soedah Diperbaiki
senang

berikan oentoek
pada kita, dimana

Memperbaiki
Itoelah

Band

REPARATIE

toean poenja band?

memperbaiki
pada jang tiada mengerti.
kita kerdjakan toeroet peratoeran Europa.

dan

Memperbaroei

Specialiteit

boeroek

Selamanja
75

dengan

kita

kita poenja kerdja
Tanjalah

bisa

Kita.

bikin baroe.

atas djaminan

oleh kita.

keterangan !!

00000000000000000

00000000000000

tjarakan. Sekarang datang masanja kita
memadjoekan pertanjaan ini : siapakah
sebenarnja jang telah menerbitkan kekatjauan?

00000000000

0000 000000

Tetapi tidak ahli!
'Dinegeri .Belanda,. banjak 'sekali terbit
cofmmentaar2. tentang Arbeidsconferentie
di Genevei
»
Antara lain-lain, dari Den Haag dikawatkan, berikoet ini (Sinar Deli kemarin):

00000000000

tinggi.

0000000000000

Geneve, madjelis orang
jang terpeladjar

hatinja

boeat

melarang

pada anak mu-

ziek djangan pakai lagoe terseboet.
Ada-ada

sadja

perintah

politie...,

Demikian Pewarta Deli.
Perkataan jang kita renggangkan hoeroefnja, itoelah perobahan
pekabaran
itoe, sesoedah melantjoeng 15 hari lamanja. Ketika 4 Juni pekabaran itoe dimoeatkan dalam

Sinar

publiek

penonton

dengan

soeka

Deli,

tidak ditoelis:

toeroet melagoekannja

ria.

Seperti orang jang ke Mekkah, baliknja
pakai sorbon.
Loetjoenja Journalistiek!
Tambah soeatoe perkara.
Pada politie Band
diadoekan,
wa bekas pemoeka dare Pantat N,
ar
Indonesia Raden Soemitro,tinggal di
Gang Pradjoerit di Bandoeng jang karena
menggelapkan
aa as. kepoenjaan
toean mr. Besar
dr. S oekiman
telah
ditahan preventief dj
telah

Gelapkan speda dari ficma
Ka
NO Pj
me

D &. Co,
KO

Peana

Indonesia
dan Fransch
Indo-China.
Luc. Durtain, itoe pelantjong bangsa
Fransch dan pengarang roman-roman jang
terkenal telah membikin perdjalanan ke
benoea Timoer, antara lain-lain telah
mengkoendjoengi Singapore, Fransch Indo
China dar. Indonesia.
Ia djoega mengoendjoengi Java.
Boeat leden dari Gen. Nederland-Frankrijk, di Nederland pada tg. 5-5-'30 ia telah menoetoerkan satoe dan lain tentang
perdjalanan antara tain-lain ia bilang
tentang Fransch Indo China.
Cho-ton ada menarik karena
banjak
semprong-semprong

dari

penggilingan-

penggilingan beras, jang semocanja ada di
dalam tangan orang Tionghoa.
Penggilingan-penggilingan berasitoe terbikin dari kajoe dan kalau peroesahaannja
roegi dantidak bisa madjoe, teroes dibakar
oleh
eigenaarnja. Karena premie ini
assurantie ditempat ini ada sengat tinggi.
Kalau orang berdiri diatas tingkatan ketig:
dari soeatoe fabriek seperti ito, orang

Menoetoep
keramaian dan tontonan
oentoek perhitoengan
djiwa,
Sebagai
soedah
dima'loemi, sedjak
awal tochan jang laloe orang soedah bersedia-sedia boeat keperloean perhitoengan
djiwa diseloeroeh Indonesia.
Tanggal 22 September sampai 5 October dilakoekan perhitoengan periode, artinja dalam 15 hari itoe semoeatoekangtoekang
hitoeng keloear mendjalankan
perhitoengan kesegenap roemah-roemah
tempat diam pendoedoek.
Oentoek menjempoernakan pekerdjaan

Kortan dipanggil oleh. Ali kelocar roemah, setelah Kortan kelocar, Ali peekorl
pddanja dengan tangan satoe kali.
Ali membantah keterangan ini dan berkata sebagai berikoet:
Pada soeatoe malam kira-kira poekoel
8 sedang Ali tidoer, Kortan riboet-riboet
dengan kawannja diroemah Kortan. Ali
menoeroet biasa tidoer malam moelai dari
poekoel delapan sampai poekoel setengah

itoe, soepaja diperoleh kepestiannja, maka

Eerste Gouvernements Secretaris ada mengirim sirkoelir kepada segala stadsgemeenteraden di Indonesie. Isinja, kita ambil
keringkasan, ialah soepaja selama tanggal
22 Sept. sampai 5 October akan datang
dilarang mengadakan Pasar-pasar malam.
Lain dari pada itoe, karena pada tanggal 7 djalan 8 October akan diadakan
momenttelling, dilarang soepaja malam terseboet

tidak diadakan

tontonan,

seperti

semoeanja bergojang, seolah-olah bioscoop, stamboel dan I.I.s.
Moment—-telling 'itoe, artinja perhitoeorang berada diseboeah kapal ketjil jang
teroembang-ambing
diatas geloembang ngan dalam seketika sadja, dan pada waktoe
itoe orang-orang mesti semoea tinggal
besar. Orang tidak mempoenjai pengartian
dalam roemah.
tentang keamanannja peroesahaan.
0
Menahghapoeskan dienst
Luc. Durtain mempoedji Belanda, katamagang
nja Belanda di Indonesia tidak
mengidjinDirecteur B. B. soedah mengirimkan
kan djalankan richshaw (di Medan ada Sirkoelir kepada segala kepala pemerintah
rickshaw !). Rickshaw ada satoe penghi- daerah di Tanah Seberang, ketjoeali Bali
naan bagi orang Boemipoetera. (V ade rdan Lombok.
land.)
Sirkoelir itoe boenjinja seperti berikoet :
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Kesalahan besar didalam
Menoeroet sirkoelir dari hoofd dari
verantwoording.
Bezoldigingskantoor dari tg. 31 Januari
Oleh collega van gedeputeerden dari il. No. 1276/'30 jang dimoeat dalam BijProvinciale Raad Djawa Timoer soedah blad 32a dari ,,Verzameling van voormemeriksa verantwoording, jang telah di- schriften tot uitvoering van de B. B. L.
masoekan oleh bekas directeur dari Ge- 1925/28” .maka hal toeroet dihitoengnja
westelijke Werken dari bekas Geweste- dienst waktoe mendjadi magang atau
like Raad Madoera, toean Ir. M.G.M.K. boeat mendjalankan pekerdjaan dienst deVerantwoording ini djalan moelai”dari ngan tidak bergadji, oentoek sekalian
kwartaal jang ketiga tahoen 1927 sampai orang jang digadji menoeroet schaal A.5,
penghabisan tahoen 1928.
hanja diizinkan, djikalau pekerdjaan dienst
Ternjata bahasa didalam verantwoor- itoe soedah dilakoekan sebeloemnja berding itoe ada banjak sekali kesalahan. lakoe B.B.L. pada tg. 1 Februari 1925,
Sebetoelnja mesti ada saldo dalam tang- dengan lain perkataan, sewaktoe magang
gcengan toean terseboet besarnja f54.854, itoe melakoekan pekerdjaan dieuist dengan
18, sedang dalam verantwoording toean tidak mendapat gadji sesoedahnja tg.1
itve ada ditoelis, bahwa saldo itoe ada Februari 1925 tidak boleh poela dihitoeng.
nihil. Djadi tocanitoe ada tekort 54.854.
Atoeran itoe berdasar pada timbangan,
18, oeang mana haroes dibajar olehnja. bahwa dengan berlakoenja B.B.L. dengan
College van Gedeputeerden soedah djabatan-djabatan
jang digadji, maka
menjatakan hal ini pada Provinciale Raad atoeran mendjalankan pekerdjaan dienst
disertai voorstel, soepaja pada toean K. jang ta" bergadji itoe harves dipandang
diberi tempo boeat memadjoekan kebera- soedah dihapoeskan.
tannja tentang perobahan-perobahan, jang
Akan tetapi berhoeboeng dengan haldiadakan didalam verantwoording itoe hal jang loear biasa maka dalam residentie
dan boeat mendjawab semoea aanmer- Bali dan Lombok, atoeran magang itoe
king jang dibikin.
Ujoega masih teroes berlakoe seliwatnja
Soepaja orang bisa mengerti betoel per- tg. 1 Februari dan beloem lama dihakara ini, kita memperingatkan, bahwa ini poeskannja.
Oentoek mentjoekoepi kesoedahannja
ada bersangkoetan dengan fraude itoe,
jang dahoeloe soedah dilakoekan oleh se- itoe, jaitoe bocat mengliargakan tempohmerasa

orang

pegawai

dibawahnja, jaitoe Servais,

nja

mendjadi

magang

sessedahnja

tg. 1

jang dahoeloe soedah dihoekoem oleh Februari 1925, maka kita minta pada
Raad van Justitie di Betawi. Dahoeloe logan akan soeka memberi tahoekan pada
dikatakan, jang orang itoe soedah meng- kita apakah dalam tocan poenja gewest
seliwatnja tanggal itoe masih diterima
gelapkan ocang banjaknja f 64.000.—
magang atau lain-lain pegawai jang tidak
mendapat gadji dan djikalau ada, apakah
sebabnja itoe.
Dengan ini diterangkan djoega bahwa
hal dihitoengnja diensttijd jang seperti
itoe, sama Sekali tidak teatoe.

Pertja

Timoer.

Boeaja Deli di Mandailing.
Menipoe perempoean-perempoean.
Dalam waktoe jang tidak lama, di Panjaboengan soedah masjhoer nama seorang
Indonesier jang mengakoe berasal dari
Medan.
Beberapa pendoedoek telah tertarik
pada orang ini. Ia pandai bitjara, pandai
mentjeriterakan keadaan jang aneh- aneh
ditanah Deli.
Pada soeatoe hari ia datang berkoendjoeng h
h seorang peremp
jang mempoenjai seorang anak perempoean jang telah djanda.
Selain dari anaknja jang djanda, perempoean itoe ada poela
jai
seorang anak laki-laxi jang telah beberapa
lamanja tinggal ditanah Deli.
Kepada perempoean ini, boeaja Deli
jang ditjeritakan tadi, memperlihatkan
sepoetjoek soerat, jang datangnja dikatakan dari anak perempoean itoe di Deli,
boenjinja: ..iboe kawinkanlah jang membawa soerat ini dengan saudara saja“.
Ketika diperiksa pandjang, ternjata,
soerat itoe soerat palsoe.
Kemoedian sang boeaja, datang poela
keroemah seorang perempoean lain, jang
djoega anaknja telah beberapa lamanja
tinggal

di Deli.

Demikian boenji sirkoelir itoe. Maksoednja lebih njata, bahwa sekalian magang jang kerdja sebeloem 1 Februari
1925, oentoek pertambahan gadji, dienstnja selama magang itoe akan dihitoeng.
Mereka jang djadi magang sesoedahaja
1 Februari, tidak dihitoeng dienstnja lagi
oentoek pertambahan gadji,
-30-5
Satoe Eskader Dornier Wals
di Belawan.
Kemarin djam doea telah tiba di Belawan tiga kapal terbang Dornier dari
Soerabaja. Kedatangan
itoe di
t oleh
Controleur Labocan, wakil plaatseltjk militair komandant dan Havenmeester.
Mereka akan tinggal 3 hari disini.
Kembalini
ji” Palemb
Bengkoelen, Perioek dan Soerabaja.
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Perang tanding sampai kemoeka
Hakim.

Bersciang belocm berapa hari di Soeka
Radja telah kedjadian soeatoe perkelahian
jang beroepa mengerojok partij lawan.
Menoeroet tjeritera asal mocla perkelahian itoe ialah tjektjok jang terdjadi diantaraorangroemah kedoea partij,
Hari ini perkara itoe diperiksa dimoeka
Landrechter, dan adalah kedoea orang jang
berkelahi itoe seorang Indonesier (Djawa)
nama

belandja saja poelang."
soerat

kan didalam

ini, satoe soerat palsoe.

Kemoedian siboeaja datang kepada se- na

orang

lain, memindjam

angin itoe.

g

mendjak

dapat

itoe,

kereta

ia tidak

dan seorang Indonesier Batak

angin.

Ia

kereta

kelihatan lagi,

perkelahian

itoe, ialah se-

boeah belantan, sebilah pisau belati, dan
sebilah lagi pisau kantong.

Ketika dioesoet pandjang, ternjata djoega

Ali,

djoega se- nama Kortan.
Sendjata-sendjata jang dibeslag jang
menoeroet pemeriksaan politie, digoena-

Siboeaja mengoendjoekkan

poetjoek soerat kepada perempoean itoe,
jang boenjinja: ,,saja pada waktoe ini amat
melarat dirantay orang. Berikanlah oeang
kepada jang membawa soerat ini, oentoek

Landr: Kwee ada perkara apa?
Kotran, bingoeng sebentar tetapi karepenjesak Landrechter menerangkar.

Isebagai

berikoet:

Hari

sepoeloeh j. I.

sepoeloeh malam,
Karena
ia bekerdja
sebagai oppas di Hotel De Boer,
dan
masoek kerdja poekoel sepoeloeh malam.

Isterinja Aminah memberi nasehat kepada
kortan,
soepaja
karena socaminja
tidak perdoeli.

djangan
riboet-riboet
maoe
tidoer.
Kortan

Oleh sebab ini terdjadi
perkelahian. |
Ali
k
ja ia dikerojok |
oleh partij Kortan, hingga ia terpaksa
memakai belantan, tetapi sebeloem ini
belantan ia
poekoelkan ia dipeganyi:
Manasse jang mendjadi saksi menerangkan, bahwa Ali berkata, mana iroe Batak,
saja maoe isap dia poenja darah.

Saridjam mengatakan Ali dikerojok
ramai-ramai dan maoe ditikam. Beberapa
orang saksi jang - bersangkoetan dalam
perkara ini tidak datang boeat diperiksa.

siap jaitoe seboeah
sebagai roemah toean besar gepona la mengakoe
seorang cofporaal militairjang soedah pensioen dan telah mendapat bintang. Binai itoe ia gantoengkan didadanja sehariari.

Agent Singer pertjaja apa jang ia katakan, dan menjoeroeh bawa seboeah Singer
keroemah orang terseboet
di Soeka Radja:
Sesoedah itoe ia berdjoempa poela dengan seorang p
Pp
nama
Perempoean ini ia adjak kawin. Siperempoean tidak maoe. Ia antjam perempoean
itoe, kalau tidak maoe menoeroet kehendaknja ia akan perboeat perempoean itoe
gila. Pada perempoean terseboet ia mengakoe seorang corporaal pensioenan jang
telah
dapat
Ri Iderorde dan
dap
pensioen
seboel.
f 28.—
Beberapa banjak lagi orang lain jang
diaboeinja matanja dengan memakai bintang pindjaman jang boekan ia poenja,
akan

tetapi orang-orang

semoeanja
dalam

oentoek

ini tidak

datang

didjadikan saksi di-

pemeriksaan.

Empat bocah soerat kawin jang dioendjoekkan oleh Voorzitter kepadanja
memboeat tt. leden dan wakil pers tersenjoem.

candidaat - jang masoek
dati
waktoe itoe, tidak diterima lagi.
an candidaten seperti diatas tidak terdapat dalam berita opsil (advertentie) Gemeenteraad jang mengoemoemkan candidaat jang bakal dipilih dalam
verkiezing dihadap ini.
Moengkinlah 400 kiezers jang sama
sekali tidak tahoe atoeran mengemoekakan candidaat? Kalau400kiezers nanti
memilih candi
terseboet, tentoe socara jang djatoeh pada toean Abdoellah
Loebis mendjadi pertjoema sadja (nietig),
karena toean itoe tidak masoek candidaat
pemilihan jang bakal datang.
Oleh collega kita dari Pewarta Deli,
biarkan poela kabar ini lalge sadja didepannja dengan tidak menaroeh sedikit
noot, menjatakan kekeliroean pemberi
kabar itoe.
Seorang Gemeenteraad sadja.
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Oeang kelebihan Olympiade.
Indische comite Olympiade jang mengoempoelkan oeang boeat Amsterdamsche Olympiade tahoen 1928 masih mempoenjai ceang kelebihan dalam persimpanannja f 20.000.— Comite itoe divoorzitteri oleh toean Welter, vicepresident dari
raad van Indie. Oeang kelebihan ini akan
dibahagi-bahagi
boeat perkoempoelan2
sport di Indonesia.
»
"

Bini Kortan dioega, dihadapkan sebagai
Sesoedah Landraad menimbang perkasaksi.
ranja dengan pintoe tertoetoep, lalue diAchirnja Landrechter mendenda Kortan poetoeskan. Njono sebab memakai bindan Ali masing-masing lima belas roepiah tang pindjaman jang boekan ia poenja
Chabarnja Bestuur dari O.S.V.B.
ada
dengan djalan mana ia menipoe beberapa memasoekkan permintaan
atau toetoep lima hari.
—0—
orang ia dihoekoem delapan boelan toe- sche Comite jang djoega kepada DeliWd.
Gouverneur Oostkust akan pen- toepan, potong selama ia didalam pre- ngoempoelkan wang boeat toeroet meOlympiade
sioen.
ventief:
terseboet, soepaja sport di Deli djoega
5g
Dengan officieel dikabarkan, atas permendapat bahagian dari oeang itoe.
Bea rubber.
mintaan
sendiriterhitoeng moelai4 Sep. Djika diingat, bahwa boeat Olympiade
tember 1930 diperhentikandari djabatan
Dengan besluit Directeur van Finan- itoe, Deli dapat mengoempoelkan f 55.000
resident titulair Gouvernement Oostkust cien tanggal 11 Juni 1930, oentoek pe- soedah Pe panaraja pekalian Deli akan
van Sumatra,
P. Scheffer, serta menga- naksiran bea rubber Boemipoetera, har- mendapat
bahagian.
Demikian ki
j
toerkan terima kasih atas djasanja.
ganja telah ditetapkan seperti berikoet: dalam D. Crt. :
Te tan
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I. Segala rubber kerirg, jang digiling
H.B.S.
dengan mesin atau dengan giling tangan,
SPORT.
AAneta kawatkan, ditempatkan pada H. selama boelan September
di
harB.S. Medan, H. M. van Praag leeraar ga tiap 1 K. G. f0.51.
Padang keok!
pada Willem III School di Betawi.
Il. Rubber kotor, scraps jang sama
Tjaja Kwitang contra
9
. sekali tidak bersih, selama boelan Juli
combinatie S.V.M. 7-2.
Masoek Deli mahal djoega bajarnja. 1930, per K.G. f0.26.
Berselang beloem berapa lama di PaIII. Segala rubber jang boelan termaSeorang penoelis dalam Sinar Susoek pada no. I dan II diatas, selama dang telah diadakan pertandingan Tjaja
matra menjatakan kehieranan.
boelan Juli 1930, harga per K.G. f0.36. Kwitang dari Betawi dengan berapa club
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dari Comb. S.V.M. Pertandingan itoe
Sala satoe sopir, jang baroesan datang
berachir 7.2, boeat kemenangan Tjaja
Mesdjid djami' di Petisah.
dari Medan, soedah tjeritakan bagimana
Kwitang.
keur Gemeente disini tida berlakoe di
Kesoesahan
oeroeTj. Kwitang
Medan, hingga tiap tiap auto jang dasan lampoe.
tang dari sini ka Medan moesti dikeur
Boewongso
Menoeroet sebagai jang telah ditentoesekali lagi disana dan boeat itoe berarti
Kasim
Rohadi
orang moesti keloearkan lagi oeang f 10. kan, maka toean Penghoeloe SamsoeddinIsmail
Emong
Said
Apa sebabnja, maka keur Gemeente lah jang mendjadi nazirnja mesdjid jang Osman Idris Abidin Oedjang Moerad
disini tidak lakoe disana kita tidak taoe, terseboet.
Lampoe jang dipasang setiap malam Oemar Pendek Hardijk Firdaus Ahmad
tapi boeat auto dari Medan jang datang
disini itoe atoeran tidak didjalankan, dimesdjid itoe, ialah keperloeannja oentoek:
Oedin K.Madjid Mr. Idroes
1. Orang-orang janghendak sembahjang.
hingga ini menerbitkan banjak sopir
Kayman
Alikin
2. Orang-orang jang herdak mengadji
poenja keheranan.
Piet
Koeran dan hoekoem-hoekoem agama
Comb. S.V.M.
Demikian Sinar Sumatra.
Islam.
»
Bola moela-moela dibawa oleh speler
Jang mendjadikan heran, adalah oeroe- Comb. sehingga bola lebih berat kepada
Auto-auto jang datang dari daerah lain
ke Soematera Timoer, mesti dikeur lagi san lampoe dalam mesdjid itoe, terserah pihak Kwitang. Boewangsa dapat rampas
disini, jalah: auto-auto sewa. Djadi auto pada tangan orang lain. Boekan pada bola, dan retour ketengah lapangan. Bola
jang tidak dipersewakan tidak dikeur lagi, Imam, Bilal ataupoen Penghoeloe mesdjid kembali berat kepihak Kwitang. Emong
kalau auto itoe soedah dikeur ditempat jang soedah ditentoekan.
bisa bawa itoe bola ketengah lapangan
Dengan hal jang demikian, soedah sehingga stand Combinatie sekarang teasalnja.
Pembajaran oentoek ini, boekan f.10. selaloe terdjadi pertjektjokan diantara rantjam.
melainkan f 7.50. Dan pembajaran ini, orang-orang jang datang hendak berboeat
Kedoea pihak kelihatan sama berimbang
ibadat (dalam mesdjid itoe, dengan nazir kekocatannja,
boekansetiap kali masoek disini.
tjoema
samenspel
dari
Pekerdjaan ini, dilakoekan oleh Cul- lampoe mesdjid. Menoeroet keterangan Kwitang ada lebih rapih.
tuurraad, oentoek mendjaga soepaja dapat nazir lampoe, orang-orang jang mengadji
Hordrijk dapatrbola, kirim pada Ferdaus.
mengoerangkan ketjelakaan jang terdjadi kesitoe tidak maoe bersedekah oentoek Said dan Emong maoe halangi, Hordijk
pembajar api lampoe (stroom) pada Gas kirim sama Ahmad, dari sini teroes masoek
hampir setiap hari.
Banjak betoelauto jang karena remnja Mij. Tapikonon, banjak djoega orang jang ke djala stand djadi 1—0. boeat kemenatidak betoel, karena mesin dan perkakas soeka bersedekah, malah ada jang mem- ngan Comb.
auto itoe tidak terdjaga baik, hingga me- bajar tetap f2.50 seboelan.
Abidin dan Idris tendang bola kegoal
Kebetoelan pada beberapa malam jang Comb. Tetapi tendangan ini terlaloe tingnimboelkan ketjelakaan.
soedah, ketika orang beramai-ramai hengi sehingga goalkeeper Comb. kelihatan
Tentang pembajaran f7.50, dirasa soeatoe dak pergi mengadji kedalam mesdjid itoe, kerdja keras. Bola tertjampak kesana sini
pembajaran
jang berat, soeatoe perkara dengan apa boleh boeat terpaksalah me- sehingga achirnja corner. Osman soedah
jang haroes diperhatikan oleh Cultuur- reka membeli lilin oentoek dipergoenakan bikin stand djadi 1 —1.
sebagai lampoe, karena bola lampoe
raad.
Sesoedahitoe Abidin dapat poela robah
Keadaan dagang jang soenji sepertise- mesdjid itoe soedah ditjaboet oleh nazirnja. stand djadi 2—1, tetapi Hordijk dapat
Oentoek menghindarkan perselisihan- memboeat stand djadi gelijk. Hingga wakkarang, memoekoel heibat atas peroesahaan auto sewa, maka pembajaran ini me- perselisihan diantara orang jang menga- toe pauze stand tetap 2—2.
dji dalam mesdjid itoe dengan nazir lammang terasa berat adanja.
pauze
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poe, patoetlah toean P. Samsoeddin menPermainan kedoea kali dimoelai. Didatjaboet kembali kekoeasaan jang telah
Mengakoe seorang corporaal pensioen diberikan padanja, dan serahkan kepada lam tempo 8 menit Kwitang bikin stand
Pengaroeh bintang seorang jang semata-mata soeka berboeat djadi 4—2, oleh Abidin dengan pertolongan
serdadoe.
oerad.
"amal mendjaga kesenangan orang-orang
Dapat
berbini
4 jang hendak berboeat ibadat kemesdjid
Abidin dengan mendapat overan dari
—
orang.
Idris, soedah memasoekkan bola kedalam
itoe.
Dihoekoemdelapan
sn
djala,stand berobah 5-2, boeat kemenangan
boelan potongselaKwitang. Oedjang dapat rampas bola, dan
Chabar kosong.
ma
dalam prevenmasoekkan kedalam goal sehingga stand
M. toelis satoe kabar
kosong dalam berobah djadi 6-2.
tief
Beberapa
boelan berselang politie telah Pewarta Deli, kita salin selengkapnja seSesoedah itoe Idris masoekkan lagi satoe
menangkap
seorang Indonesier (Djawa) perti berikoet:
goal sehingga stand djadi 7-2 boeat kenama Njonjo tinggal di Soeka Radjadan
menangan Kwitang.
ng
tidak mempoenjai pekerdjaan.
Candidaat lid-lid Gemeenteraad Medan.
la disalahkan memakai bintang (RidSingapore elftal.
Seb
derorde)
jang boekan ia poenja, tapi ia
telah
pernah disiarkan,
paTelah dicandidaatkan oleh beb
parambil dari roemah seorang djanda bekas ty, jaitoe sebagai jang tersiar didalam roe- da penghabisan boelan ini elftal Singapore
corporaal
serdadoe pensioen tinggaldi angan Pewarta Deli, jalah jang akan akan datang bertanding kekota kita ini.
Sampali. Dengan bintang itoe ia menga- diterima mendjadi lid hanja 5orang. Kami
Programmanja adalah :
koe seorang corporaal militair pensioen, party kiezers lain telah satoe moefakat diPada tanggal 1 Juli akan bermain dejang
mendapat pensioen f25 seboelan. dalam 400 soeara akan memilih mendjadi ngan Elftal Europa, 4 Juli dengan BondsDan
katanja poela ia bekerdja diroemah lid Gemeenteraad seperti jang terseboet lia dan 6 Juli dengan “Inlandsch Elfsakit
dengan menerima gadji seroepiah dibawah ini.
ta
sehari.
Spelers dari ketiga elital beloem ditele. Mohamad Djanin
tapkan oleh elftal commissie.
2e. Abdullah Loebis
Politie mengoesoet lebih djaoeh njata
2
3e.
Arsjad
gelar
Datoek
Sinarokajo
ia telah menipoe beberapa orang. Ia telah
4e. Tengkoe Dzulkarnin
kawini empat orang perempoean Indone5e. Waldemar Hoetasoit.
sier (Djawa), jang mana dengan djalan ti-

Soerat Terbveka.:

poe

ia telah

habiskan

pakaiannja.

Pada seorang agent Singer ia
ia hendak kawin dengan seorang
DARI PERGAOELAN.
poean orang baik-baik, dan jang
Perempoean.itoe, dapat dioekoer pekertinja dari daan poela perempoean itoe

Sebahayian

katakan
peremberkeaseorang

kaoem

tani jang

Pp

njai tanah-tanah didalam
Gemeente telah
setoedjoe pada candidaat jang terseboet
diatas.

kereta angin
jang dipindjam toeroet
Pembatja dapat timbang sendiri, bepoela terbang.
djanda. Oleh sebab itoe katanja ia hendak
joba
tocan-berdiri disimpang jang ramai. Per- membeli seboeah mesin Singer, karena ia narkah kabar diatas ini kabar kosong?
Politie di Panjaboengan pada masa ini,
hatil
kaian
i
r
peras
jang
laloe
lintas.
Nanti
Pemasoekan
candidaten-lijst di Gemeenhendak mendirikan fabriek blancon di
meminta pertolongan kepada Politie di
17
Wilhbelmi
Boeat sementara
ia me- teraad soedoeh ditoetoep pada tanggal
Soematera Timoer oentoek tolong me- ini: ,apakah perempocan zaman ini ban,
tegen atau tidak?"
pe jg njewa roemah karena roemahnja beloem Juni poekoel 12 tengah hari. Artinja lijst
pangkap bocaja itoe!

Gemeenteraad

dengan

Klerk P.T. T. dienst.
Redactie jang terhormat!
Berhoeboeng dengan soerat
dalam roecangan
Sinar kita,

kiriman

mengcadidaatkan toean? Bangoen
P.T.T. Medan boeat verkiezing lid
meenteraad, seorang pembatja mengete.

moerid Stovia

DELI-B10SC00P--

d.l.I.

Moelai

jang sampai sekarang mendjadi klerk dalam dienst itoe.
Bahwa pangkat klerk dipost ada doea
matjamnja. Pertama: ,, Verplaatsbare krach-

dengan

Satoe

diatas,

bocat

orang

Orang Amerika tidak

tetapi

diploma

,,kerdja".
Pembatja

Inear Medan.

Dari medja Redactie.
Toean A. Loebis, Pematang Siantar.
Permintaan toean dengan senang hati kita
terima. Tetapi sebeloemnja pekerdjazn
itoe kami pikoelkan pada toean, boeat
sementara haraplah kami soepaja toean
soeka lebih dahoeloe memenoehi sebagai
pekerdjaan jang toean inginkan. Nanti
boletr kami timbang dapat atau tidaknja
permintaan toean dikaboelkan.
Toean Friendly Boy K. Simpang. Katangan toean akan kita moeatkan selekasnja, pebila tempat terloeang.

Chabar Dagang
Wisselkoersen.
Nederlandsch Indische
Handelsbank. N.V.

Dan

0066 anu

drama

jang

kedjadian

doea Fox Movietone

Inilah satoe Programma

IE

Tocan

hendak

SAROENG

di

kota

of

New

York,

jang

mana

Hanja

:

membeli

dapat

pada:

V.

G.

SAROENG

Gambar
prijs no.

TOELEN.

BOORHAN

oa

——

Lihatlah :

:
|

Tjoraknja teratoer dengan pantas dan memaniskan
mandangan,

m2noeroet

kesoekaan

didjaman

pada pe-

sekarang:

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

f 250.-

Saroeng
oemoe,:
Saroeng
perkodi:

seperti
f 300.-

Boeat didjoeal lagi:
diatas djoega no. 1: perkodi

f 180.- f 200.-

f 500.- danf 600.-

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

Kita menoenggoe pesanan pertjobaan jang lekas dan diminta djangan loepa
toean-toean toeliskan dengan menoeroet harga jang terseboet di SINAR DELI.

Langganan SETIA harga dan pembajaran boleh berdamai
66

an

0400 0 TAN
60 0
J5
benang,

soetera

enz.

AN

Un

Warenhuis
MED

Ot aan

0604

ATI,

nana Yap
Pen“Ia
Pe

dari

»REVUE

5

djam

boeat

pintoe

9.45

12

Ciurnaan 9 666

Kalau

maoe

s

Minta

sadja

No. 1121.

telefoon

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

Autoverhuurderij
130

Bindjeiweg No.

,,DE VOS“
1

000000 000000001000000000000000

&

Ahad

Bioscope

lihat

Isnen.

film djempollan,

Dintainkan

Tanggal
djangan

liwatkan

ELEANOR

ini film

21, 22, 23 Juni.

besar

UNITED

Perang”

10 Bagian

Hebat, '-

LIHAT
! Seorang

kan diri
boeat

Gadis

ke

MEDAN

belakan

ija

LELOEHOER

tjeboer-

PERANG

poenja

(Tanah

tanah

“

SOME
HIGHLIGHTS
OF COMEDY IN

:
"

Toem-

pah Darahnja |.
Tiada

seorang

GADIS

jang

berderadjat SEMOELIA ini pada
ini zaman MODERNE.

Tidak

ada

lagi

film

tambahan.

.

134

2
N

ARTISTS

BOARDMAN

ke Medan

“Gadis

Perang

5

percies

terboeka djam
6 sore.

MAOE SENANG dan TERPELHARA

Ro yal

Lan

sekarang

karena kwaliteit bagoes

kleur,

hanja
LOGE.

djam main pertama 7
percies
kan kedoea

PA

0004

LAGI!

orang

bertjakap jang dapat
1 ditahoen 1929.

no 487

Bitjara.

Film METRO tjap SINGA jang
TERSOHOR BESAR eerta setengah berwarna indah.
Film bertjakap jang menerbitkan
fikiran serta pendengaran adjaib
dan PELIK serta heran.
Pemandangan jang soekar diloepakan.
Pendengaran tak pernah ada selama doenia terbentang.

0000000000000001000000000000000

kleurnja

bermatjam roepa seperti: hitam, copy, blauw, oemoe, hidjau,
gandaria, chocolade, poetih dan lain-lain.

Saroeng

Film

Bertjakap

MINTAKLAH TEMPAT dengan telefoon
tersedia

1930

Ta

Film Bitjara dengan memakai
TERSJAM
atau TERSEMAT
BESAR
serta
mengherankan
segala pemandangan.

(—

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

LL
00 Ja
ZJJ—

disoekai

Ana

Saptoe 21, Ahad 22, Isnen 23 Juni

jang toelen!?
JANG

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

KE

Medan'S

——

lagi sagja.

Dengarlah!

Saptoe,

roepa-roega

3 malam

ini

dan BOEGIS

UII

Lt

Oranje-Bioscoop
Tinggal

jang loear biasa, djangan ketinggalan ! !

Cort

Ie

mn

Italy"
sebagoes

ketinggalan!

banjak

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

DAT ANG

Sedia

Djangan

Datanglah !

News jang paling baroe belon pernah

SAMARINDA

bis

Jang

Extra ELKO.
Sama sekali 10 bagian.

Gambar

0040 Gama

BAROE

PARTY“

dipertoendjoekkan

Medan, 21 Juni 1930.
T.T. Amsterdam 100.'/3- Zicht Amsterdam 99.”/3.- T.T. Londen 12.10.- Zicht
Londen 12.07.",.- T.T. Australie 11.37'/,-

r

»Djangan Pandang Boeloe”

Pictures.

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

»Voices

banjak

kenal

& Dancing

Lawrence Gray

bera-

itoe, boekannjatjoemajang menjimpan diploma2 tinggi dikantongnjas

Singing

dan

Dalam Satoe Tjerita Jang Paling Rame.

Didahoeloei oleh film extra jang terpilih serta bitjara:

ni mengeritiek candidaatstellingnja tocan
Bangoen, sebab dia seorang klerk P.T.T.
tjadja.
Ketahoeilah olehmoe bahwa orang jang
»bergoena

Nancy Carroll

berikoetnja.

dan liat:

Talking

BIG

Dixie Lee,

periitin-|

ta'akan

malam

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

Saja kira kalau pengirim dari artikel
»lijst jang kegila-gilaan“ itoe
mengetaterseboet

All

dan

INI MALAM!

20-21 - 22 JUNI

dengan hoofdrol :
Sue Carol,

kawannja jang djadi commies, hoofd-commies, dan beberapa pangkat di Departement lain.

jang

1930,

dengar

satoe Fox

,THE

taannja diangkat djadi onverplaatsbaar
Klerk. Prestatie dan ontwikkeling dari
onverpl. Klerken itoe tidak kalah dengan

hoei

19 JUNI

Boleh

Corps ini bisa naik djadi commies dan
hoofdcommies. Matjam kedoea jaitoe ,,onverplaatsbare krachten“. Ini matjam kedoea
tidak boleh dipindahkan dengan tidak setoedjoenja.
Pendek kata, dia soeka tinggal tetap
disatoe tempat. Orang jang masoek corps
jang kedoea ini (tetap selamanja mendjabat
pangkat klerk, dengan sesoekanja sebab
soedah begitoe didjandjikan lebih doeloe
Ada orang jang tidak soeka dipindahkan
djadi commies

KEMIS

Dipertoendjoekkan

ten“ jaitoe kJerk-klerk jang boleh dipindahpindahkan
tidak
dengan
setoedjoenja.

doeloenja

hari

Bioscoop

INI MALAM!

Gambar Special dari FOX

2

bekas

TT. Singapore |Duitschtand 95./s- | Zicht Duitschland

123.W.-

Zicht Japan

140.4». TT. Britsch Indi& 90.- T.T.195.7,.- Zicht Italik 13./4.- Zicht ZwitHongkong 78.1,.- T.T. Amoy 68.'/,- T.T. serland 48./,.- 'Zicht Kopenhagen 67.Shanghai 95./,.- Zicht Manilla 124./,.-|Zicht Stockholm 67.,.-

AA

Mulo,

Zicht Amerika248.,- T.T. Japan 123.Y4- (rik 10.4 Zicht Frankriik 10.- T.T,

ar
0000000000000000

diplomo

Orion

Zicht Australie 11.35.- T.T, Amerika 249,- |Zicht Belgit (per Belga) 35.- T.T. Frank-

ngahkan jang dibawah ini soepaja pertimbangan kepada tocan-toean serta publiek jang dihormati.
Bahwa pangkat klerk di Posterijen itoe
tidak asing lagi pada seloeroeh negeri
ini, sebab corps inilah jang mempoenja
perhoeboengan
banjak denganorangbanjak
Eisch boeat pangkat itoe sama dengan
middelbaarpersoneel dilain-lain Departement jaitoe K. E. paling sedikit, tetapi tidak koerang banjaknja orang jang ber-

mm

»
0
»
»
0
»
.
»
»
»
»
»
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Advertentiel

RESTAURANT

MOHAMMADAN

0

HOTEL

sa

GD

Let

an

jang

Amou MOHAMAD TAIB & SONS
Medan
Paleisweg Soekaradja.
Telf.

Telf. 42. |

BERDAGANG

lihatan

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

termasjhoer.

kita baroe terima perkakas
bocat pereksa mata jang model
barpe,
kalau
boeat
pereksa mata jang koerany
terang bisa kita djamin tjo'

Belawan
Atapweg |

1119.

nh

Toko Katja Mata

MEDAN.

No. O'Mogkeestraat

an

Awas! Batja Teroes,

dengan

tiada

ongkost.

|

4

Menoeggoe dengan hormat.

terang

peng-

seperti sedia @

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

|
|

|

katj

— memoengoet

Menoenggoe kedatapgan toeantocan dengan hormat,

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

KIE HOEI
Toko
.

SENG & Co.

Katja Mata dan
kang Gigi. .

Toe-

enantaweg 2. Ta. No. 1297 |

3 MWB

0014001 MD

—i

0 c.....
4 ca
4
AA

Padang.

hormat.

TOEKANG

hd

TEMBAGA

GohKims'Co.
Julianastraat 99 MEDAN
—
dan sedia bermatjam-

tembaga

me-

menjediakan

kasaran.

Medan.

ada

Menoenggoe
dengan hormat

jang

haloesan

noeroet
model
jang disoekai
orang jang pesan asal sahadja
ada tjonto atau gambar.#
Dan bisa beli banjak
atau sedikit pada kedei

Cheong

Tepekongstraat
telefoon 1248

No.

15

batikhandel

Swee

Sea
040 GS

»Sja'ir Islam Berkaboeng”
(hoeroef

Arab jang terang)

isinja: meriwajatkan

tatkala wafatnja

NABI MOEHAMMAD
SAW,
Disoesoen dengan sadjak jang teratoer,
oleh ahli sja'ir ,,Malim Moehammad
Alinoeddin”, (ahli Mandailing).
Tebalnja: 43 moeka, harga dipostdrukwerk:
f0,69
Remboursaangeteekend:
f1.— Pesanlah pada adres:
»SINAR DELI“

Ga

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

0 40 ana

£.
E

Inilah satoc perkakas jang dinamakan Electro Sathy Apparapus, soeatoe pendapatan dari Mr. Noishiki Electro. ogatoe perkakas electrisch, jang dapat menjembochkan 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:
p

K.

2

NAITO.

3 Prins Hendrikstr. — Tel. No. 1177. Medan

B. BAROEMOEN van WELTEVREDEN. Sg
REPARATIE ATELIER:
Mesin Toelis, Graphotipe. Addressograph,

Gramophon en Edison Dick. (net electrische

Na
ai
HET-BESTE: GOEDKOOPE

PET
a

Ge

2

Pa

apaan

Belt

3
PETI

kracht of Zonder) enz.
Pa kerah) Mena

Toe. jang

to

bian

bikin kembali
baroe.
alam
Afdeeling
Oostkust van Sumatra bisa terima Abonnement
boeat membersihkan dan memperbaiki Mesin
Toelis.
N. B. Djoeal dan beli Mesin Toelis 2de
hands, sekarang sedia djoeal Mesin Toeiis 2de

INGIN

/

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

Machine Giling padi. Kita kasihGrantie satoe
tahoen,

Lijst

Mentijp

10 djaribeladjar

sendiri

karangan O.K. M.D. Gamboes harga F1.90.—

Ke

BEN»

3:
:|
Hang
NNTara eEM
MEDAN- SUMATRA

Toean-toean datanglah persaksika sendiri
Mesin Toelisnja harga boleh berdame.
Adres:

g
B. BAROEMOEN, Oudemarkstr. No. 59 Medan
n

Pesenan banjak dan sedikit, kami terima dengan senang hati.

00000

000

ng

ini?

se-

priok, lampoe dan
Djoega bisa bikin
dari

Telegram adres:
ISHAK ISMAIL
22

paling baroe.

Apa

$ .

Adres

barang

Mode
moerah, barang bagoes.
Menoenggoe dengan hormat,

dan

segala

tembaga

lain.

batik

perti talam,
pot boenga.

dari

Harga

jang

riboean

barang

Pajoeng soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak
matjam

ADJAIB.

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

Membikin
matjam

soetera.

Batikhandel merk H. ABDUL HAMID Mandailing
Kesawan No. 34 en Padjakgantoeng No. 5
DELI
MEDAN

Menoenggoe dengan

Lo ————h4...——

kemedja

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

kain

en

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

matjam

118

Menindjau

pada:

anak.

PERKAKAS

000000000000 000000

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

mm marwe BUROPA

000000000000000000

KARBAU

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

adres

MINANG

Dari mode

TR

Makan

Inilah

Roemah

Goentingan

»C

tu

potongan

0

pakaian

jang paling bagoes dan netjis, tjoema didapat

RNF

Kleedermakerjj

L

D”

Kleermakerij.

en

Jaitoe: satoe toko pakean

jang

seloeroeh

TIMOER.

SUMATRA

E

I

pada:

paling

toea

—

dan

dan

terkenal

ATJEH

pekerdjaan rapi dan bagoes.
Ditanggoeng pekerdjaan kita
« menjenangkan publiek. Persediaan besar dari: Jas Hoedjan (waterproof), Kraag dan dassie leher, Helmhoed dan lain-lain.

CORNFIELD'S MAGAZIIJN.

»———

KESAWAN
rs

000060

88 MEDAN

TELEFOON

266

ai

LOETJOE.

MAOE

A:

.Maoe kau koeberi obat, soepaja tidak laa03
#»Maoe !"
A:
» Pergilah
keroemah obat, beli seketip.....
si sublimaat!"

No. 95

Sabtoe 21 Juni

1930 —

23 Moeharam

B

igi, Kabandjahe, Atjeh, Tapanoeli, Padang d.l.I.

1324

Mintak sadja bitjara
. dengan telefoon no.
Calcuttastraat No. 12 — Medan.

roeskan. Kita dari barisan Timoer oetjapke I kan kerdja teroes! Boektikanlah ke
Ti
djoekkanlah Timoer poen

1349 Tahoen

tidak kalah dari Barat!

Lembar

Membongkar barang-barang koeno
di Cairo
- Mesir.
(Oleh Al-Fata-Correspondent
Masjhoer sekali negeri Mesir ke seloeroeh Doenia. Boekan sadja boeat doenia
ini, doenia

koeno

zaman

poerbakala

di-

zaman Nabi Noeh a.s., Mesir inipoen satoe
negeri besar tjoema beloem lagi ketika
itoe
» Boekit-boekitnja,
Abram atau Prijmade
ala di Gizeb
dan lain tempat sama sekali diboeat satoe
radja besar Zaman Nabi Noeh a.s. sebeloem lagi doenia ini dikaramkan air besar
pertama kali. Sebabnja dibikin Ahram
itoe tidak perloe dibintjangkan disini kerna
itoe boekan maksoedhnja toelisan ini, tetapi
boleh diperiksa dalam kitab sedjarah doenia kepoenjaan Islam. Sajang sekali Baratisme bilang itoe Ahram dalam Zaman
Firaoen.
Kita oelang maksoed kita kembali jaitoe ,,membongkar barang-barang koeno
di Cairo-Mesir" artinja menggali itoe barang-barang koeno dari dalam tanah jang
diperboeat dimasa radja Tu Tank Aman
dibelakang masa Fir'aoen.
Dari golongan poetra poetri Mesir sekarang boekan sedikit lagi dioemlah jang
terpeladjar tinggi. Dimana-mana Universiteit jang masjhoer 'mereka bertebaran
disana.
Lebih-lebih di Berliin disanalah
toempoekan jang paling besar daristudent
Mesir. Sesoedah masak dalam peladjaran
mereka, terasalah padanja, mengapa orang
Barat selaloe sadja "menengok ke Mesir
jang seindah itoe, tentoe ada beroedang
dibalik batoe. Sampai ada jang maoe tjobak korek-kreok tanahnja Mesir dan ada
jang beroepa expeditie

atau ,iktisjaf" kata

Sinar

Deli.")

kocat. Moeka radja jang berseri kesoekaan
berobah poetjat ketakoetan kalau-kalau

Kahin alias Pendeta noedjoemitoe moerka padanja, sepandjang kepertjajaannja kalau Kahin

marah

padanja

alamat

bahaja

menimpa dirinja.
ika sitoe..djoea sadja lantas minta
maaf banjak-banjak terhadap pada si'Kahin dengan

katanja:

meskipoen

saja tidak

dapat bahaja dari perboeatan ini,

tetapi

perboeatan saja tidak sepatoetnja." Tjara
ini pada radja itoe beloem memadai, ra-

dja itoe teroes soeroeh orang menoeliskan
minta maafnja pada si Kahin disatoe batoe
sampai sekarang masih didapati bersama
toelisannja terletak disamping koeboeran
Pendeta troedjoem
Re'weer.

Bertambah dalam penggalian bertambah
banjak didapati barang-barang jang mengherankan

akal,

tidaklah dari indahnja

sa-

dja tetapi nampaklah kepandaian orang
zaman poerbakala bisa memboeat berbagai-bagai roepa dalam tanah. Mengoekir
gambar diatas batoe djoega orang dahoeloe pandai sekali.
Lepas dari batoe perkoeboeran tahadi
lebih kedalam didjoempai satoe papan
besar diperboeat dari batoe menggambarkan Kahin Re'weer beserta isterinja.
Kedalam lagi dapat salon tempat orangorang jang hendak mengadap Kahin se-

Melihat

dari bangoennja

serta

toelisan

Menoenggoe dengan hormat,
AUTOVERHUURDERIJ
MACHMOEL
p.p. H. HASJIM.

Tapanoeli.
Correspondent toelis dari Sibolga:
Kebakaran
di Sipirok.
Hari Djoemat jang laloe soedah terdjadi
kebakaran di Sipirok jaitoe diroemah Sjamsoedin toekang emas disana. Didalam roemah itoe.roepanja uda disimpan benzine
boeat keperloean pompa-pompa pengemboes api barah boeat pertoekangan mas
itoe, Tiba-tiba benzine itoe tertoempah
hingga kena pada Iantai dan sekoempoelan papan dibawah roemah itoe. Hal ini
roepanja tiada begitoe diperhatikan isi
roemah itoe. Kira-kira poekoel tengah
delapan malam salah seorang isi roemah
itoe, memasang korek api.
Tiba - tiba api menjala begitoe besar.
Toean roemah menjiram api dengan air.
Tapi api boekannja padam, malah bertambah besar. Taboeh dan lontjeng lantas
berboenji. Orang banjak berdatangan.
Sjoekoerlah api itoe lekas dipadamkan dan
tiada merembet keroemah lain.
Bandjir

Baroe
Telefoon

tjaranja sembahjang, sajang mereka banjak

sembahjang pada patoeng, dan si Kahin
boeran besar lagi indah itoe teroentoek djoega disembah. Apa ini namanja tidak
boeat Kahin Riweer (Pendeta noedjozm). memadjoekan kemashoeran agamanja? KaKahin ini djadi kepala dari segala I-oe- laupoen sekali agama sesat. Dari doeloe
him kahin semasa radja Erenpar-Kda',
sampai ini Masa, orang-orang pada
jaitoe golongan kaoem racija kelinaa da- memadjoekan agama jang dipeloeknja mahoeloe kala (2800. K.MJ) di Mesi Na. sing-masing dus tidak benarlah orang jang
ma begini dan tahoennja tentoe sedikit mengatakan: neutral sadja pasal agama.
mengherankan
dari
sebab baroel'eh ini Moedjoerlah kata seperti itoe soedah orang
koeli keloearnja itoe nama.
anggap sekarang tempatnja: dipemboeaRadja dengan. ra'jatnja masa
itoe : sangat ngan sampah.
memoeliakan
Kahin, aneh lagi itoe c rangPenoetoep toelisan ini
pada
poetraorang sangat takoet pada si Kahin. Pe mba- poetra Mesir dioetjapkan Saat Tali
tja persaksikan berapa graad ketak oetan teroes dari karena mereka soedah naikkan
nh terseboet pada Kahin seperti dib. awah lagi bendera dari barisan Timoer. Soedah
lama masa j. laloe moelai dari oedjoeng BaSoeatoe hari radja itoe adjak Kah ianja rat sampai ke Timoer tidakada j. mengejana dengamnja itoepoen lebih dahc seloe tahoei perbendaharaan itoe dalam tanah
iminta kesoedianesi Kahin. Tengah ,ke- Mesir, tapi boekan mas atau perak isinja:
doeanja berkata-kata dengan tidak se. agag ini pembongk
Sek
djadi kedia toengkatnja radja soedah menjinggc
megahan pendoedoek Mesir. Kerdj:
bongkar itoe beloem selesai tea de”
oedjoeng
kain si Kahin itoepoen ti
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soetera

bermatjam-matjam

Intjik-intjik

MESKIPOEN

CHEWING

jang termasoek

oempamanjia

bahasa

djadi

berkoempoel

Atjeh

maana

HARI

CHEWIN

krimi-

neel, maka itoe dinamai Moesapat, sedang
artinja jang djelas sekali kalau nanti orang
kasih oekoeran jang pasti bagaimana artina Moesapat, boleh djoega dibilang
Moesapatgerecht karena semoeanja jang
soedah

ditempat

kita.

PANAS.

G
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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.

ditanah Atj'eh, serta

berhadir disitoe dalam

periksa

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

dalam

civiel

datang

besar.

dari “autoriteitennja",
jaitoe kallaumana
ada satoe-satoenja perkara terketjoeali dari
perkara

1“

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

111

dihadiri oleh beberapa leden

perkara oetang pioetang

warna “dan “djoegd Maip-Tai

warna.

Harga bersaingan.
Selakan toean-toean,

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

poela jang

BOMBAY

MAHTANI
Hindoestraat Np. 25
MED AN

Bare: terima

kabarnja tiada koerang dari kira-kira

kan dalam kehakiman

.Ss

L. H.

Soetera Josh& matjam-matjam

Berhoeboeng dengan derasnja hoedjan
jang datang di-Sipirok pada beberapa
malam jang laloe maka soengai-soengai
soedah meloecap hingga meroesakkan pada
Sawah-sawah anak negeri.
Jang mendapat keroegian sebab bandjir
itoe

TOKO

boeka
Eigenaar:

400 orang sibersawah jang kalau ditaksir
dengan wang ada kira-kira f 10. 000.
Djalan-djalan
banjak jang roentoeh.
perti melihat oentoeng nasibnja dan lain
lagi. Disini adaempat tiang batoe boelat- Begitoepoen roemali-roemah pondok sawah
banjak
jang
ditimboeni tanah roenboelat teroetama goenanja tempat meleoentoeng ketjelakaan djiwa tidak
takkan boenga, gambar, dan barang-ba- toeh
ada.
rang perhiasan.
Akan pergi ke—Jiapap.
Lagi kedalam terletak doea boeah bangkoe jang satoe pandjang bocat doednek
Salah seorang saudagar Indonesier didoea orang tamoe dan satoe lagi empat Sibolga ada bermaksoed tiada berapahapersegi itoelah dia tachtanja Re'weer di- ri lagi akan pergi ketanah Djepoen mehadapan tetamoenja.
neroeskan peladjarannja tentang dagang.
Sedikit djaoeh dari sitoe terletak doea Toean initadinja scdah pernah bersepatoeng besar meroepakan Re'weer tegak kolah di-Java.
—.
berdiri. Doea boeah patoeng ketika didaHakim jang tidak tahoe menoelis
pati soedah moelai petjah belah, begitoe
dan membatja.
poen sekarang sedang menjatoekannja kembali oleh Salim Hasan sendiri.
Pengadilan, di Atjeh.
Tidak djaoeh dari sitoe periginja.
Correspondent ,,Sinar Deli“ di Atjeh
Tidak berapa djaoeh kedalam sebelah menoelis:
kiri terletak djalan jang menemoekan satoe
Meoesapatgerechr
jang kebiasaan dilakoegang kelain gang dimana terletak patoeng-

orang Mesir kesegenap stanahnja. Lebih
lagi pandang jang tadjam dari mereka ke
Ahtam dan Aboe Hool seolah dibawahnja
ada perbendaran jang besar teperandam.
Perasaan ini soedah merajap dalam
diri Prof. Salim Hasan satoe goeroe agama jang besar dsaitoe Uuiversiteit Mesir.
Roepanja ini urin jang menjoeroeh
expeditie keseloeroeh boemi Allah menoendjoekkan kebesaran koeasanja jang
ta'ada bandingan itoe menjebabkan dia
ditarik besi berani Islam boeat memboekti
kannja.
Sepoeloeh tahoen jang lewat Salim
Hasan soedah merasa ditanah Mesir ada
barang-barang lama alias koeno jang nja Marso Anch dengan doea anaknja
tertanam. Soedah sepoeloeh tahoen Salim perempoean. Ramboet dari kedoea anak
Hasan memboeat rentjana boeah piki- perempoean itoe betoel-betoel mode Paris
rannja itoe. Achir sekali terang seterangleher telandjang ramboet pendek. Lagi
nja padanja
boeat
menggali
tanah menarik!perhatian,
kedoea anak perempoean
dekat dari Ahram dan Aboe Hool itoe itoe pakai rok dalam 'sampai dimana mata
patoeng besar moekanja beroepa orang kaki dengan tangan badjoe sampai dibahoe
dan kakinja tertanam berpoeloeh depa seperti kata orang tangan telandjang dan
dalamnja.
dada terboeka. Inilah jang ditiroe peremTjita-tjita ini boekanlah dihati sadja. poean Barat atau jang ke Baratan itoe?
Begitoelah pada hari 11 boelan DecemTjoema bedanja rok ini dalam dan jang
ber tahoen jang silam penggalian itoe sekarang singkat. Kalau dikatakan mode
soedah dimoelai letaknja seperti dibilang teranglah mode koeno,kembali mode baroe.
diatas antara Ahram dan Aboe-Hool
Bertambah dalam kebawah lagi didasebelah Barat.
Pekerdjaan
korek mengkorek, gali pati tiga salon. Disalon pertamalah tempatnja
ahli pembongkar barang-barang
menggali, bongkar membongkar batoe
dl. diserahkan pada
seorang
toea koeno ini doedoek menoelis dan mnenggambar
tiap-tiap apa jang didapati. Dioemoernja, toea pikirannja, orang namasalon kedoea, bediri dengan gagahnja
kan padanja ,Rais Sadig” kalau diartikan
patoeng
Re'weer dari batoe marmar, Dan
sama dengan Baas jang actief. Namanja
ini soedah patoet boeat padanja. Selama dilain salon tempatmenjembelih binatang
disitoe
djoega
20 tahoen telah lewat teroes kepada masa diri sembahjang. ada gambarnja Re'weer beini kerdjanja dari hal menggali tarah.
Djaoeh disebelah kiri didapati satoe
Banjak andjoerannja jang benar. Atas
kerdjanja seperti ini dia beroleh gadji keranda tetapi beloem dikeloearkan keranda siapa itoe.
tetap sebanjak 15 pound seboelan.
Soedah sekian barang-barang didapati
Koetika pekerdjaan baroe dimoelai tepat
betoeltentang jang ditoendjoekkan Salim kita toendjoekkan poen masih banjak
lagi
selain dari ini, tidak perloe kita amHasan, sesoedah membongkar, lapisan pasir
beberapa dalam djoempalah satoe batoe bil pena menoelisnja dimana semoea seroepa
sadja
golongan barang koeno mengbesar pandjangnja tidak koerang dari 4 M.
Batoe
ini heroekir dengan toelisanjang gambarkan keadaannja orang dahoeloe
aneh
sekali. Hoeroepnja beroepa boe- dan sedikit adat istiadatnja d.LI.
roeng, binatang, oelar, toengkat, poen
Sedikit jang menarik pikiran disini kebaadajg. seroepahoeroefA betoel2. Toelisan njakan antara patoeng-patoeng poen loeimi dipakaizaman Tu Tank Amen.
kisan gambar dibatoe meroepakan tjara-

terseboet dapat diketahoei dibawah koe-

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

Sumatra.

kedoea.

BERANGKATI

GUM

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

aseli

Moe-

sapat.

Dalam persidangan Moesapat,
baik
perkara apa sadja dalam hal itoe, maka
dalam kehakiman itoe, adalah didoedoeki
oleh: seorang Bestuursambtenaren jg. berpangkat
Kontroleur
oempamanja,. serta
dihadiri oleh leden, seperti: satoe-s.atoenja

dari Zelfbestuurder jg. telah terpilih lebih
dahoeloe, serta poela seorang ataw doea
dari Oelama.
Dalam doenia kehakiman, orang tentoe
soedah sama pada tahoe nistjaja sebaik-

Terdjoeal

baiknja

6 dan

seseorang jang mendoedoeki koersi

persidangan itoe dalam kehakiman, tentoelah
jang sebaik-baiknja
seseorang
Meester in de rechten.
Tapi lantaran ditanah Atjeh beloem bisa
disamai dengan keadaan-keadaan ditanah
seberang
sana,
djadi memadailah kalau
doenia
kehakiman
ditanah Atjeh masih

8
6.»

diantero

toko

provisien

dengan harga
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dang sebagai Adviseur dari landschapgerecht terseboet.
Seorang lid jang terdapat djoega sebagai tidak bisa membatja, djadi kalau dalam mana ianja soedah memoctoeskan
Tapi dalam mana, sebagai kita djoega dan kasih vonnis kepoetoesan dalam peradakah orang sampai kasih
soedah djoempai dalam beberapa le dennja: kara itoe,
jang mendoedoeki keshakiman
ditanah oekoeran jang kepoetoesan tadi ada meAtjeh, jang masih dikista dalam kegelapan noeroet dalam wet ? ? ? itoelah orang
belaka, jang tidak bisa membedakap A. bisa djawab sendiri.
dengan B. jang tidak pa ndai menjoerat poen
—0—
sama dipilih mendjadi lid dalam persidaAnak sekolah mogok.
ngan Moesapat. itoe memang ada besar
sekali penjakitnja, jang sepantasnja akan
. S.D.) Pada hari Sabtoe jang laloe
g
mendapat peratian oleh Regeering.
aan orang moerid klas VI Padan
beberapa

keadilan

drankens

TOKO
AUW
PI T SEN G-MEDAN
Bykantooren : ' Weltevreden Telf. 132B.
Soerabaja
2572N.

didoedoeki oleh seseorang jg. berpangkat
hanja bestuwrsambtenaren sadja, dengan

memakaikan

en

20 cents sadja.

jg. soedah

ditentoekan dalam boekoe-boekoe wet-wet
terseboet asal sadja tidak memakaikan
Sipat toeroet leden poerija ngangy1oek.

mpoean

jang tiada datang kesekolah

P.H.I. S. Islam di Padang
Sidempoean.
(Corr. S. D.)Pada tanggal 1 Juli 1930
jang akan datang di Padang Sidemppean
akan didirikan sebocah Partikoelir H. I.S.
Islam. Bestuur sekolah jang akan didirikan
ini soedah ditetapkan dalam vergadering
jang diadakan pada malam minggoe jang

laloe, ialah :
Voorzitter: Soetan Pangoerabaan
Vice voorgitter : Hadji Moehad Noer
le Secretaris:

Sjakirin

Side
2e Secretaris: Tagore
Persidangan LancIschapgerecht, adalah:
jang be'arti boeat perkara jang ketjil-keSebab-sebabnja moerid-moerid ini tiada
Kassier : Hadji Oesman
tjil sadja, dan kalau perkara oetang-pioe-4| maoe datang kesekolah menoeroet kabar
Adviseur: Sjech Haroen.
tang dibawah dari f 100.— lantas tidak" |jang kita dengar adalah: moela-moela
dibawa ke Moesapat, hanja ke Landschap-: mereka mendapat kabar jang mereka akan
gerecht sadja jang be'arti djoega hanjai naik keklas VII. Tapi sesoedah datang
Commissarissen ialah semoea penghoekepoetoes:an dari. Zelfbestuur-' waktoe akan dinaikkan keklas VII datang
wyk di Padang Sidemdernja sendiri jang clipimpin djoega oleh. poela kabar dari goeroe bahwa tidak loe-penghoeloe
poean.
seorang .Bestuursambytenaren jang terpan-| (gjadi dinaikkan klasnja.

DOENA GILA

SANGGOEP

Jang dinamakan kemadjoean sekarang,

perempoean berdjalan s'orang,

ditempat gelap dan terang,

Keadaan di Indonesia memarig serba
toesah. Kalau kita bozka moeloet terlampau besar dan bervergadering terlampau
banjak, dengan pasti kita bisa kasih ga-

maka pada penghabisan tahoen jang laloe
tidak maloe sembarang orang.
ia didorong kedalam roemah pendjara Itoelah dimasa kini,
beloem tahoe dimasa nanti,
bersama-sama dengan kontjo-kontjonja j. entah apa poela terdjadi,
Ilain. Sampai sekarang ia masih bertapa doenia gila sekali.
rantie jang orang itoe nanti dapat tjap: Idisitoe jang mendjadi tjatetan dalam doeBOLIVTA.
Hoof dopruier
dan achirnja diinter- Inia pengandjoer.
Beloem padam.
neer pada seboeah tempat jang kelak di- Itoe ada uitslagnja dari terlampau baBerlijn, 19'Juni. Dari kabar-kabar jang
njak bitjara.
tentoekan oleh satoe besluit.
boleh dipertjajai dari Buenos Aires meSekarang kita lihat poela bagaimana ke- nerangkan bahwa di Bolivia telah petjah
Sebaliknja kalau kita tinggal diam seperti satoe Katjoeng jang bisoe dam ti- soedahannja — dengan seorang machloek pemberontakan jang hebat sekali meskipoen perkabaran itoe dibantoe oleh pedak soeka berkata-kata sama sekali, Ian- Allah jang tidak soeka banjak bitjara da- merintah Bolivia. Kaoem peroesoeh mentas distempel dengan
satoe
orang pe- lam pergerakan oemoem tetapi ia tjoema doedoeki kota
Villazon jang letaknja
lid sadja dari perkoempoelan dibatas serta mengeloearkan proclomotie
ngetjoet jang tidak indahkan ia poenja mendjadi
atas
nama
Sovjet
arbeidersrepublick.
P.N.I.
tanah air dan nationaliteit. Manoesia jang
Peroesoehan itoe roepanja dibantoe oleh
seroepa itoe tidak wadjib bertjampoer
Menoeroet keterangan dari soerat2 kabar koelie tambang dan politie anak negeri.
dalam pergaoelan.
di Padang. Pakih Hasjim akan diasingk
Allright....!! dan manakah jang benar? ke Java dan tidak boleh tinggal di WestOPNEMER - TEEKENAAR
kust sebab ia mendjadi lia P.N.I.
Ing. Soekarno memang ada seorang
&
Ini
kedjadian
boleh
dikatakan
satoe
permanoesia jang terlahir kemoeka
Boemi
ARBEIDSKANTOOR
kara
jang
aneh
dioega
jang
boleh
menini jang sahadja bertindak dalam pergeMoskeestraat No. 25
rakan dan mendjadi Spreker jang teroe- djadi peringatan oentoek kemoedian hari.
MEDAN
Telefoon No. 1633
Orang boleh tjatet: tjoema mendjadi lid
tama.
K4”?
P.N.I. di Soerabaja dan tidak boeka moeMenerima dan mentjari:
, Kita tidak heran kalaujdalam sedikit wakloet besar, tidak mengadakan propaganda
toe sadja hampir seloeroeh Java telah berPekerdjaan Mengoekoer Tanah
boeat perkoempoelannja, tjoema diam-diam
diti satoe perserikatan Nasionaal j. medan memboeat Kaart, serta Gam:
sadja
diroemah,
lantas diasingkan dari
'ngoetamakan keperloean kita seoemoembar-gambar Roemah.
tanah airnja.
nja dengang pimpinan toean Soekarno.
Sanggoep mentjarikan pekerDjadinja,
bagaimanakah
kita
mesti
berDisana sini diadakan vergadering dan tjadjaan bagi orang jang soeka
bang-tjabangnja jang semoeanja boleh di- lakoe di Indonesia dalam kalangan perw bekerdja,
Aa
katakan dengan andjoerannja toean itoe. gerakan ?
isi
Menoenggoe dengan hormat,
Disegala moesjawarat terboeka, tocan
Itoe terserah pada masing-masing.
“Soekarnolah jang mendjadi boenga maSementara
artikel
bis
dan
ter-teran
bedjelis kerapatan. Sympathie publiek kepadanja, ta' dapat ditakar karena segala loem hapoes, sementara exorbitante rech- Toko Koepiah & Agent roepa-roepa barang,
Selamanja sedia di
apa jang dikemoekakannja beralasan de- ten beloem lenjap, kemerdekaan berpoToko kita koepiah
ngan kebenaran boeat memadjoekan In- litiek di Indonesia masih sadja banjak
dari segala roepa
dapat ganggoean.
donesia kita ini.
beloedroe jang ha
loes dan potongan
Sebab soearanja jang terlampau besar
Orang boleh ambil sadja dengan perjang modern jaitoe
mengikoet kemaoean
itoe dan bervergadering terlampau banjak, bandingan jang diatas, semoeanja soesah.

Y...

toean dihinggapi oleh sematjam penjakit, djangan

toean

toenggoe
Segera

penjakit

toean

Ketjelakaan

dalam

ma

tambang.

wai-pegawai

Keadaan koesoet.

Berlijn, 19 Juni. Minister Financien,
Moldenkouer, telah meletakkan djabatannja. Barangkali ia akan digantikan oleh
kanselier Bruning jang akan mentjoba
boeat memperbaiki keadaan oeang.
Berlijn, 19 Juni. Kabinetcrisis dioendoerkan pada lain minggoe karena Kauselier
Bruning akan meninggalkan kota pada
pengabisan

minggoe

ini

jang

menanggoeng

djawab

dalam oeroesan mesin, telah ditahan.

geri, seloeroeh doenia

harga

harga.
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Mtoerlah pesanan, kita
kirim dengan Rembours.
Menoenggoe dengan hormat

ALIP

LOEBIS
Medan

»Pendapatan

TOERKI.
Monopoli

korek api

seboeah

Baroe”

Made bij Indonesier sedjati

Angoro, 19 Juni. Nationale Vereeniging
politiek jang beloem poetoes dibitjarakan
Toerki
telah terima baik satoe rentjana
dengan president Hindenburg.
dalam masa diterangkan bahwa dalam
tempo 25 monopoli korek api akan diberiAMERIKA.
kan kepada

sebotol

f 3.50 beli banjak lain

Moskou, 19 Juni. Dalam tambang Maria,
Oekrajina,
terdapat 45 koeli tambang
mati
dan 29 orangloekaparah. Lima BADOE
orang hilang.
34 Kesawan

serta oeroesan

socdah

masjkoer antero ne

Moskou, 19 Juni. 39 koeli tambang mati
dan 29 loeka ketika terdjadi peletoesan
dalam tambang Maria di Donetz. Pega-

DJERMAN.

Spirocid

apa

itoe ?

,Anggoer besiat”

kongsi Amerika ja'ni

JI

Schmeling kampioen doenia.
sebagai ganti pindjaman oeang 40 millioen
New York, 19 Juni. Komisie athletiek merk dan beroleh aandeel tiap-tiap tahoen
tiap: KAPAL TERBANG
telah mengambil kepoetoesan tetap jang 1.800.000 pond Toerki.
Keloearan :
menjatakan Schmeling mendjadi kampioen
doenia dalam hal boksen. Voorzitter ko- JAPAN.
misie itoe membenarkan djogga bahwa
Malaise.
barangkali publiek tidak menganggap sah
Soengei Mati No. 111
akan titel itoe.
Tokio, 19 Juni. Kesoesahan dagang
Medan
bertambah soesah diseloeroeh tempat.
AUSTRALIA
Pada tanggal 15 Juni harga detail
Tarief pabean.
mendjadi toerven 15 procent dari tahoen
Chasiatnja 10 matjam.
Conberra, 19 Juni. Minister oeroesan dahoeloe.
. oeang telah memasoekkan seboeah rentjaJang naik harganja hanja beras sedang
na baroe tentang tarief douane. 113 arti- barang-barang jang lain boleh dikatakan
kel ditambah dan 3artikel dikoerangkan.
seoemoemnja sresah. Sebabnja ta" lain
Tarief baroe itoe dengan segera akan ber- dari karena moesim kemarau dan spe- Beli banjak boleh berdamai
“lakoe. Tjoekai oentoek'kapal2 jang ber- culatie.
Pesanlah pada :
mioeatan lebih dari 10.000 ton jang berjar dilaoetan Australia, akan dibikin dubDalam kalangan officieel orang docga
Hamzah Tamboesai.
. bel. Pentjoekaian atas beras, kajoe, saboet bahwa kenaikan harga beras itoe tjoema Emmastraat No. 52
Medan
akan dinaikkan djoega.
boeat sebentar sadja, tetapi kalau terdan pada jang
njata
teroes
mericroes
akan
naik
harga
NEDERLAND.
MENGELOEARKANNJA
itoe, regeering akan mendjoeal perseHoedjan besar.
diaannja jang ada.
Pesanan dikirim rembours dan bajar sendiri
Arnhem, 19 Juni. Angin besar telah terdjadi diatas kota dan sebelah Timoernja.
Hoedjan lebat poen toeroen jang sebesar
HALO!
HALO!
HALO!
JA?!
besar teloer boeroeng dara. Dalam kota
Saudara dimana tempatnja.
kebandjiran besar. Banjak toko-toko digenangi air dan perdjalanan tram tarhalang.
Kleermaker & Coiffeur SALON INDONESIA
Tanam-tanaman
jang ada disekeliling
Batik Handel & Ketoe Oedeng
/Velp habis binasa. Sebelah Barat, hoedjan
Wilhelminastraat 05
1
Medan.
“koerang toeroennja.
b-VI
n-t
saja soedah sedia Kleermaker, boewat sedia pakean dan lainT
Den Haag, 19 Juni. Seri Ratoe dan
lain keperloean bekerdja dan boewat plezier (melantjong).
familie bermaksoed pada tanggal
16
Baasnja djempolan dari tanah Djawa, harga lebih moerah pekerdjaan rapi
Augustus akan mengoendjoengi Zeeuwschsekali dan lekas siapnja Menoeroet toean-toean poenja soeka potongan
Vlaanderen sebelah Timoer.
Modern, dan tjara Djawa Beskap, Takwo, Djokja dan lain-lain.
Opiumccommissie.
Soedah disahkan menerima pekerdjaan Kleermaker, dari sekalian leden
Den Haag, 19 Juni. Pada pengabisan
C.V.V. Perdamaian voor het Inl. PERSONEEL D.S.M.

P. Noerdin

P. Minding

Harganja tjoema f1.-

boelan

Augustus

Komisie

tjandoe

dari

Volkenbond akan membitjarakan 25 pendjawaban dari segala negeri.

POLEN.
Penembakan dibatas.

Berlijn, 19 Juni. Kabar jang paling achir
jang

datang

dari

Pool menerangkan
toe

telah

terdjadi

perbatasan

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

Duitsch—

bahwa hari itoe disipoela

perkara

jang

tidak baik. Seorang serdadoe Pool jang
telah melampaui batas Duitschland, telah
dipanggil oleh seorang kawal Djerman.
Dengan tidak tempo, serdadoe Pool
itoe lantas mengambil senapangnja dan
tembakan pada orang Djermar itoe. Karena itoe terdjadilah perkelahian dan
orang Pool itoe mati ditembak.

HIDOEP

SAMPOERNA
Saja

hargakan

disemboehkan

Oleh
atau

£11.35

wissel
ajal

tocan-toean

lekas kirim

Ba

harga

dikasih

naek.

jang

18

akan

datang

mengoendjoengi

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

000000000000000

000000000000000

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

PADANG

BOELANWEG,

Dari
Dahoeloe:
inja

MEDAN-DELI

(O.K.S)

pergaoelan,

kalau
sifoelan
diroemah, d

poelang dari
glah isterinja

melantjong,
9
iri

dia, dan memandang dengan tadjam pada tingkah
lakoenja. Bila ia bertjakap isterinja mendekatkan hidoengnja kemoeloet soeaminja itoe, sambil mentjioem
baoe apa jang keloear dari moeloet soeaminja itoe.

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

itoe moertad.

soeaminja

itoe membawa

Sekarang : kalau sifoelan poelang dari berdjalan-djalan,
inja diroemah datanglah sang isteri
gh
piri dia, dan memandang dengan tadjam adakah tidak
mah

sebotol

anggoer,

oentoek

anggoer.

akan

tetapi

minoeman

seisi

Anggoer

boekan

apa

dimaoeinja

jang

roe-

sebarang
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
toca-toea

soedah
disaksikan
jang soedah oezoer

oleh
beberapa
badannja.

Harga per botol

orang

f1.-

00000 00000000000000000000000

000 000004040 smua 00040002000
Lekas Kaja, Senang, Beroentoeng!
Harapan

Tjoema

dengan

memesan atau membeli:

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

f 2.000.000.—

sedjoemlah

Hoofdprijs

f 1.000.000.—

f 150.000.—

dibagi

antara

dan

1074

lain-lain prijs

toean- toean.

Harga per LOT f 11.35 franco. REMBOURS TIDAK
Tariknja

DIKIRIM.

selekas lot terdjoeal habis, Trekkinglijst gratis.

Segala sesoeatoe mengkehendaki kita kaja pada masa ini,
tetapi bagaimana lagi djalan oentoek djadi kaja, sedang masanja
telah laloe boeat berhemat. Ooohh
gampang! Sekarang loter'j
diadakan dengan lekas, goenanja oentoek memberikan segala
sesoeatoe bagi toean.
Djika toean ingin kaja, ingin tersohor, ingin senang dan semporna, tidak ada lagi lain djalan, melainkan ini hari djoega pesan
lot itoe dengan lekas, soepaja djangan kehabisan.
Memesannja,

djangan

Firma
No.

keliroe

HARNAM

adres

jang

SINGH

20

telah terkenal jaitoe:

& SONS

23
MEDAN.

131

Masiloemat

hormat

MISRADHIE,

besar.

dari penjakitnja jang
berbahaja,
berada diantara hajat dan mati.

diselakan

Oudemarkt

saja

Eigenaar.

Post-

djangan sampai ajal (telat). Kalau

belinja

IMAM

dan

mendjadi

sebab itoe, djika toean, atau familie toean,
kenalan toean, bila dihinggapi penjakit,

SOEBOER

setinggi-tingginja:
Wassalam

Soedah sedia Loterij Ocang Be:
nanja Bataviaasch Kinderzie benbuis harga
a

en

sampai

kita ada mempoenjai soerat soerat poedjian, mempoenjai
soerat-soerat
boekti, beberapa banjak orang jang telah

600000000000 000000000000000000000

|ROESLAND.

Chabar Kawat.

itoe

mentjari tabib jang dapat mem-

beri pertolongan bagi toean.

M. ARIF.

orang-orang pada
masa ini. Dan lagi
kita ada djoeal Oebat
poeroe dari pil, na-

MENJEMBOEHKAN:

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

0000000 00000000000000000000000000

Toetoep dan boeka ..... moeloet !!

Baas Kleermaker
Wilhelminastraat 105 — Medan

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

062440004000

smua

00000000000

perhoeboengan

Toko

Tanja keterangan pada

Dan djoega banjak tersedia tjet
boeboek,
bermatjam - matjam
warna,
boeat tjeloep kain-kain

soetera dan baldoe dan kain jang
lain
- lain.
Menoenggoe

dengan hormat!

AWAS

AWAS

AWAS

Moelai ini hari kita baroe terima plaat Gramophoon lagoe Ketoprak,
matjam-matjam lagoe jang soearanja merdoe sekali, dan laen-laen lagoe
Krontjong, Lief Indie, Krontjong de Klaw, Krontjong Malajang siang,
dan Krontjong Hantjoer hati, dan banjak laen-laen lagoe jang kita
tidak toeliskan sebab telampoeh banjak lagoe jang aneh-aneh diharap
Toean-toean soeka persaksikan dikita poenja Toko.
Sub

agent:
2

S.Palar, Aloer Gantoeng 44 Pangkalan Brandan
Arif kampoeng kranie 21 Pangkalan Brandan
New Stores Kwala Simpang (Atjeh)
Menoenggoe

dengan

hormat.

Sumatra Gramophoon Coy. Tel. 1452 Medan.
00000 au

00 Gnam

0000

40000

“1XI
TOKO

KATJA

MATA

jang

Karena

publiek

sekarang

mentjari

djaman

jang

moerah,

'Nionja-ajonja ada toekang prempoeao

jang laia-

aan

ola, begitoepoen boeat keperlocanaja Toean$& toean ditoeloeng olen toekang lelaki jang pintar.
Pasangan gigi menoeroet atoeran model kemadivean. seperti pasang gigi zooder pake karet

lagi. Tambel gigi sama mas. mas poetih. perak«
dan ganti gigi palsoe dengan dapat soerat dja- ?
mio 10 tahoen lamanis
z
Kaloe

ada

keroesakan

dalam

10

tahoen

ta'

tidak

boleh

oesah

keloear

oeang.

5 Da

betoel lagi zondec kelocar ookost. Pembajaran "
| di hitoeny dengan pantas.
s
hoega. kapan toean-tocan poeaja mata roesak.
£
fiatau boeta sebelah. boleh diganti dengan mata$
1
& palsoe
lemoediikan dengan hormat.
$

er

besar

lagi

boleh

can

Gas
1, “H5

TJONG

Keliroe,
AN

HOO

Di

TEMENGGOENG
—
KEDOE
— (JAVA).
FILIAAL
No.16 Tongkangan. Telefoon No.297 BATAVIA
an
Roepa-roepa Sigaren keloearan Fabriek kita, soedah lama terkenal di banjak tempat dengan kita
poenja merk merk ,,GENTELEMAN” ditanggoeng kwaliteit barang sanget menjenangkan.
Silahkan toean-toean soedagar ambil pertjobaan, pesenan besar of ketjil kita terima dengan senang hati.
Semoewa pesenan kita kirim onder Rembours, barang fang: tidak lakoe djika belon
roesak,
kita bisa terima kombali di toekar dengan jang lain.
Segala oeroesan mintak keterangan atawa ambil pesenan, harap diadreskan dengan langsoeng
pada kita poenja Filiaal, No. 16 TONGKANGAN BATAVIA.
Soepaja dioeroes lebih tjepat.
Memoedjikan

dengan

hormat,

.

TEMENGGOENG,

KEDOE

Tongkangan.

(JAVA)

Telef.

297.

8

Sebagai

halnja

laoet

darah

toeboehnja, dan

jang

Menoenggoe

balik

tiada

berke-

tentoean, sebentar begini sebentar begitoe. Dengan

MATI
(Soeatoe

KARENA
tjerita jang

pergaoelan

anak

hal jang demikian tiadalah diketahoeinja bahwa ia
telah
sampai
ketempat
jang
ditoedjoenja jaitoe,

LAKI-LAKI.
terdjadi

didalam

negeri

di

Sumatra Barat).
oleh: B.

26

bertjakap:tjakaplah ia dengan

lah memperhatikan
pertjakapan chauffeur itoe,
karena fikirannja telah melajang kepada
. jang
telah tampak dimatanja bermatjam azab sengsara

jang ditanggoengkan kekasihnja itoe.

Setelah sampai ke-Station Pajakoemboeh bertanjalah chauffeur kepada Roestam: .,Kemana engkoe?"

moekanja, sedjoeroes poela merah padam dan mata
nja berapi-api, sebagai orang jang amat amarah.

Roestam

terkedjoet: sedjoeroes

berfikir,

berkata-

»Baiklah” djawab chauffeur sambil membelokkan
kenderaannja ketempat jang dikatakan Roestam itoe.

uffeur

itoe

"kelihatanlah

tiada

dari

korsinja

poetjat

memperhatikan

keadaan anak moeda itoe.
Setelah selesai makan minoem
berdirilah

.
.
.
.
.

pesanan

dengan

hormat

boeat

oleh

toekang-

dari

kita

S.O.K.

Medan.

masing?,

27

Telefoon

rr

chauffeur auto jang membawanja itoe, dengan tersenjoem-senjoem simpoel. Akan tetapi Roestam tiada

Sebentar-sebentar

.

dinjanjikan

B.F. Steinhardt

Pajakoemboeh.

lahia: ..Ke Hotel Daerah!”

Api lampoe auto jang ditompangi Roestam itoe
telah dipasangi boeat menerangi djalan jang akan
ditempoehnja, poekoel setengah toedjoeh malam

Dalam makan

.

dan

toekang njanji jang tersohor ditanah JAVA.
Seperti lagoe krontjong, lagoe mengadiji,
lagoe jang speciaal boeat Indonesia jang
menjenangkan hati sewaktoe diboenjikan
diroemah tangga masing-masing.
Tjobalah toean-toean ambil pertjobaan
kita poenja piring njanji dari merk
ODEON tentoe tidak akan menjesal.

,

— Alleenige Agent Sumatra Java

Huttenbachstraat

diharoe topan, begitoelah

fikirannja bolak

socaranja

,

Djoega kita ada sedia segala model
Machine dari Merk ODEON jang paling
koeat dipakai.

Gaun

Roestam berdjalan segenap batang

.

.

re

“Awas!

BATAVIA.

112

(8 ALKISSAH£

.

Agent

FILIAAL:

”—”£€/VV“

(G3
nan

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

J

Javasche Sigarenfabriek TJONG AN IIOO
16.

TS

Awas!

Djangan

No.

rasanja.

00 Gn

AAAS SN

AWAS!
Javasche Sigarenfabriek

enak

3

113

LEK 3

Ga
040

Sos

Salah

dan

Diminta dimana-mana tempat boeat mendjadi agent-agent
dari TEH TJAP BOLA. Dan kita kasih rabat (potongan) jang
bagoes, soepaja bisa menjenangkan sekalian agent-agent.

aa ——

Djangan

baik.

tentoe mengoe-

Io"eereoriwocrotaee:
1
da
(aa
MR

BI
bekal

Dem

dengan

enoenggoe

Ia

sekalian

djoega

dengan

bagi toean- toean.

Djoega sedia barang -harang klontong. Boeat beli banjak
i kasi i rabat jang
i
pantas.
kita
,
a
xi
3.

7

DN
SEN

TE
MO aaLPKAeren s3 ON
Tam

tjotjok

Keoentoengan

| bawak soerat diamin. dao kita nanti boleh bikin

BOLA,

djadi

Harga moerah sekali a per
pak f0.15. Besarnja 7x8 c.M.

ak

H

Sanggoep periksa katja mata jang tjotjok oentoek kesehatan mata toean
- toean
dengan ongkos pertjoema.
Boleh toekar katja jang

Bocat keperlorania

2? 0

H toekang-toekany jang pintar

wang,

kwaliteitnja

| Djoega
mengoeatkan
badan
dan menderaskan darah.

9 9 0 Ge

boelaa Augustus kita ada sedia boeat Toeang . tocan
& Njonja-miona jang maoe bikio gigi.

tapi

wangi

Kiss. Menjediakanf segala roepa katja mata.

-ng

99

Minoemlah
selamanja TE H
TJAP BOLA
sebab begitoe

TJIN TONG & Co, Wisistraat No. 3— MEDAN
Toe.

Bersama ini kita memberi tahoe. jang moelain

soesah

Kalau begitoe pakelah TEH TJAP
rangkan belandja roemah tangga.

dan barang klontong

1

merdoe”.

»Saja bersedia doeloe kakanda”

asn

dapat

.Soedah tentoe adinda, sebab T HE
ROELAM
COMPANY ada membikin stand disana dan saja kepingin
lihat itoe stand dan tentoe sadja kita
dapat dengar disana boenjinja gramophoon

damini

pendja-

itoe ?"

amaoo

tempat

teratoer

Tel. 1352

mes

dan

Willisstraat No. 23

.Kekanda: Di Kaban Djahe ada Passar
Malam dan loemba koeda, begitoelah
ada tersiar disoerat chabar ini: Pergikah kita kesana boeat melihat keramaian

6 0 0 Gm

kamar-kamar

THE ROELAM COMPANY

0 6

Sedia
menginap,

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

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 tanggoeng menjenangkan bagi perhiasan roemah tangga.

00 6 6 mama

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

COMPANY

Telegram adres Sumatraphoon.

oo

Hotel

GRAMOPHOON

Oudemarktstr. 2 Medan.

00 0 SA

60 6 6 SmEmIIan 6040
906 0 Sman

Station:

SUMATRA

em Drukkerij

Ulos

bikin

UJ

@Lekas

Advertentie. |

warna

benar

kedoeanjapoen
seraja berdjalan

keloear dan doedoek dimoeka Hotel itoe mengisap
tjeroetoe.

Siapakah jang dahocloe sekali? Lain tidak Noersilah adik dari Sitti Anizar. jang bermaksoet hendak

menonton.

Tentoe
itoe?

bersama

dengan tiga orang kawannja.

pembatja

beloem akan loepa kepada gadis

Ketika Noersilah sampai dihadapan Hotel tempat

Roestam

doedoek.

itoe, memandanglah ia kemoeka

roemah makan itoe.
«Siiirrr,”

boenji

dangannja

maoe

darah

bertemoe

Noersilah,

ketika peman-

dengan Roestam! Kakinja ta

dilangkahkamnja lagi, berat sebagri batoe.

Ketika ia ditolakkan kawamnja baharoelan ia sedar
akan dirinja, dan dengan kemaloe-malocan toendoeklah

sepatoenja

ia

sebagai

hendak

1135 Medan.

3215151975151616115)

memperbaiki

tali

.Ongkos

toean

tinggal disini koebajar, inilah

ocang
boeat
belandja, pergilah periksai auto dan
tambah benzinnja!"
Sambil
berkata itoe diberikannja sehelai wang
kertas f 10,- dan katanja lagi: ,Disini sadjalah toean
tidoer semalam ini!"

Baiklah engkoe," djawab chauffeur itoe sambil
menerima
wang kertas itoe dengan hormatnja,
Kemoedian
pergilah ia, dan Roestam doedoeklah
seorang diri,
mentjari
ichtiar

kekasihnja.
tjau

fikirannja

lagi,

soepaja

g memikirkan
nasibnja dan
dapat
ia bertemoe dengan

Makin lama ia bermenoeng makin ka-

fikirannja,

Anizar

poesing

kepalanja.

telah terbaring

tampak?

pada

tiada bernapas

sedih dan piloe ta' dapat dikatakan. sehingga

Dalampada itoe berfikirlah ia.bagaimana hendaknja air matanja djatoeh ta' diketahoeinja. Tiba-tiba ia
Hotel Daerah, jaitoe seboeah roemah makan keWaktoe
itoe hari telah poekoel
7 liwat, djalan memberi tahoe Roestam dan barangkali djoega ia terperandjat
dengan
n jang letaknja didjalan
amat sangatnja, karena ia
sampailah kenderaan itoe di-Padang Tarab, oedars poenjaan orang
makin lama bertambah sedjoek. Dalam pada itoe Batang Agamweg, dimoeka panggoeng Bioscoop. raja dimoeka Hotel itoe penoeh sesak oleh hamba perloe menerima chabar tentangan Anizar. Kedata- melihat seorang gadis moeda roemadja berdiri diTiap?
sena
Allah,
laki-laki
perempoean,
toea
dan
moeda.
Ada
lmatiah
|
ngannja
ini, pastilah hendak menolong kekasihnja hadapannja. Diperamatinja gadis ito, dengan kemaramainja
disana, oleh pemoedaberkatalah Roestam kepada chauffeur, katanja:
»Poekoel berapa kira? toean kita sampai di-Paja.
perempoean. Apakah sebabnja Roes- 1/09 hendak menonton Bioscoop, ada jang berdjalan- itoe, tentoe akoe perloe poela menolong dia, moedah- loe-maloean bertanjalah ia: ..Anizarkah ini?” ,.Boe.

koemboeh?
»Kalau ta' ada halangan, -djawab chauffeur itoe, —

tam

kesana,

dan
aj
maksoetn| ja? Apakah
sebabnja ia ta' poelang
keroemah
toeanj
tiada berapa djaoeh dari pasar orang

djalan sadja, moendar mandir sambil memboeal-boeal
dengan bermatjam ragamnja

Dalam orang jang seramai itoe, kelihatanlah oleh
ito? ”$ ania jang
kita empat perawan, jang boleh dikatakan sebaja,
mDjika toean dapat menepati kata tocan itoe, tocan
Ooo, Vanti 'pembatja boleh ta hoe.gendiri,
sedangkan tinggi dan pakaiannjapoen
sama poela.
akan saja beri persen!,” kata Roestam
maksoet
niatnja Roestam, karena
5 Siapakah perawan jang berempat itoe! Apa itoekah
mBaiklah
engkoe:
berdo'alah kepada Toehan!
!sem dapat ditjeritakan
sebab
Teng
Sitti
Anizar?
Tidak
Nantilah.
Anizar
ta' dapat
alat
djawab chauffeur itoe seraja melepaskan djalan jang masih terharoe
biroe.
keloear lagi, karena ia soedah dalam
kentjang. Sebagai anak panah jang dilepaskan de-i

.Insja Allah poekoel toedjoeh selambat?nja.”
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akan doedoek

dikamar penganten.

moedahan, terlepaslah Anizar dari pada sengsara
dan bahaja...... : karena Noersilah soedah tahoe
betoel akan rahsia kedoea asjik danma'sjoek itoe.

Sedjoeroes lamanja dapatlah ia akal: ketiga kawannja itoe dibawanjalah masoek Bioscoop. Bagaimana
keadaan

hanja

Roestam?

ia

Adakah

ia menampak si-Noer?

asjik bertjakap-tjakap dengan kawannja

chauffeur itoe. Apakah jang dipertjakapkannja?
Baiklah kita perhatikan!

kan,—djawab gadis itoe,— tetapi kedatangankoe
ri, sebagai oetoesan dari Sitti Anizar.”
ka demikian, —kata Roestam, —,,adinda tjdritakanlah pesan adikkoe itoe.
-Marilah kita kedalam, —djawab gadisitoe,— ,.di-

sini ta' baik “aan
pengkan hal itoe, sebab:
orang
banjak laloe lintas.”
edoeanja masoeklah
kedalam bilik tompangan Roestam.
Sedjoeroes doedoek
berkatalahgadis itoe: -Kakanda!, roepanja
kakanda
kepada Noersilah, adik dari
tempat pe:
Padi.

selesai. masoek,keoe! ..Maksoedkoe malam ini hendak kembeMarilah kita perhatikan perawan jang berempat
dalamseboeah kamar dalamHotel itoe,iapoe
n ina
de Kock.”
itoe, karena mereka itoe masih kelindoengan oleh
kekamar mandi menjiramdirinja jang telah
berasa
pohon djoehar ditepi djalan tioe, dan
»Ta' oesah tocan kembali sekarang! —djawab Siti
miang karena fikiran jang bersimpang 'sioer bajang-bajang
kali saja
maloe , menempoeh
orang banjak, djadi menepilah Roestam.—..Besok sadjalah kembali,
boeh makin kentjang terasa oleh Roestam kenderaan itoe. Selesai mandi dan menoekar
Roestam

lama

Kampar,

itoe

antaranja

menoedjoe kePajakornpoeh

Piladong

itoe berlari,

safipailah

ke-Stopplaars

Tiada

Batoe

. . Makin dekat ke-Pajakoem- pelak
.

lah ia, diatas korsi menghadapi medja makan.

mereka 'itoe laloe, sambil berpegang-pegangan
tangan. Nali/ sekarang telah kelihatan
moekanja

menompang

djoega

ketempat lain,

besok ke-Fort de

Kock atau

Anizar

bertemoe dahoeloe di

(Ada samboengan).
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»NIO TJIANG SENG"
Kesawan No. 79

(empat poeloeh tahoen)
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segala motor dan pendjoeal arlodji merk Roskoph jang toelen.
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hidoeng jang poempet lantas djadi long-
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gar dan senang sekali.
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Dalam
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Timbangan Medja Ideaal dari
pada besi djoega pake batoe
25 Kilo.
berkisar-kisar, medjanja ketjilan:
Timbangan Besar merk Amerika Fairbank: 200, 250, 309 Kilo.
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Kita baroe terima plaat Gramophoon
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- soetera
Bombay dan vooal, Djausee, selop, Topi
anak-anak, Minjak wangi merk Divinia
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barang baroe.
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