aan
Kn
Hoofdredactle :
MANGARADJA IHOBTAN
HASSAN 'NOEL ARIFIN
Iste Redacteur: TOEJOENG MOEHD. ARIF.
Harga langganan

Indonesia:

3 boelan f5.—

Directeur

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

Setahoen | 20—

Loear Indonesia:
3 boelan f7.— Setahoen
Pembajaran lebih doeloe.

8—

,
ii hari jang dimoeliakan oleh: N. V. Eleetrieche Drukkerij & Uitgevers Mij. ,S I N A R
Diterbitkan setiap,"Ki G
Telefoon No. 1174 -Teiegram adres: ,SINARDELI"
Kantoot': #dactie en Administratie Moskeestraat 57 Medan.

AGENTEN: N.V. Reclamebedrijf ANETA Weltevre
Ch. Ayoeb Djabbar — |

99-

Lembar

sama

hari

Apri.

dari segala
noendjoekkan bahwa
port Simon bahagian
kuoem politiek dan
Bombay. 4 Juni.
poetoesan

tadjam.
Achirnja

r- kabar, jangediterima sampai

tempat dari Britsch Indie me
mereka tidak senang atas rap
kedoea ito. Begitoe djoegu
soerat kabar
Sikap congres mengambil ke-

jang boenjinja:

Satoe

document jang

kedjam.".

.Satoe

document

jang

—

kedjam
!" — ini

ada soeatoe oetjapan jang berapi, jang
dihamboerkan oleh pihak kaoem India,
kepada pemerintah Inggeris.
Dari perkataan ini, beloem tioekoep

— Bindjei. Nederl

sd

26

Juni 1930

— 28

Moeharam

' Tahoen

1349.

boengkan dengan soesoenan pengadjaran
TJATETAN.
sadja, akan tetapi haroes berhoeboeng deSeorang djongos hotel d'Shanghai berkata ke- ngan welvaartspolitiek jang sehat.
pada seorang perempocan Amerika: Kita orang
6e. bahwa berhoeboeng dengan keTionghoa kawin doeloe, kemoedian tjinta. Orang
madjoecan tanah Indonesia, Pemerintah
Amerika tjinta doeloe, kemoedian kawin.

2 lembar.)

loeka sama loeka.

Pembela

akan

Islam.

selaloe

memboetoehkan

kepada pe-

gawai ketjil-ketjil jang mendapat didikan
jang patoct, sehingga anak-anak
kel
Malaise berkobar.
Baroe sadja tempo hari Commissic itoe
300 ko€lji akan dilepas H.LS. dan Schakelschool itoe tentoe akan
didirikan, oleh pihak kaoem kebangsaan
dapat
ditempatkan
dalam
lingkogngan
da
lagi
akan
disana,
.telah dinjatakan merasa tidak
Pemerintahanjang bergoena bagi oemoefn,|
menjosf
A4
senang atas pendirian commissie terseboet.
Jang mendjadikan orang tidak bersenang
Soerabaja, 25 Juni. Keadaan malaise ber: asal Pemerintah socka memberi kesemhati, jalah didalam commissie itoe, pihak tambah heibat dan teroetama sekali pada atan,
Te. bahwa berhocboeng dengan baperoesahaan technisch. Soekaoem kebangsaan India, tidak beroleh bahagian
rabaja Droogdok Maatschappij akan me- njaknja anak-anak jang djatoeh ditengahkedoedoekan.
tengah
djalan, dan djoega bagi keperloean
Tatkala
rapport Commissie Simon, lepaskan 300 orang koelinja. Firma Du
anak-anak jang akan melandjoetkan pebeberapa
boelan
jang laloe terbit, dari Croo & Braun terpaksa djoega akan meladjarannja,
perloe sekali H.LS. itoe dipihak kaoem India dengan teroes terang ngoerangi personeel peroesahaan dan akan
perbaiki,
melepaskan pada achir boelan ini.
diperlihatkan ddjdk-edjtkan.
8e.
bahwa
perbaikanini dapat dilaO—
Sekarang ! Dalam masa politiek di India
koekan dengan tiada mengoebah soesoenan
setadjam-tadjamnja,
keloearlah
rapport
Goenoeng Krakatau.
jang

kedoea.

Rapport

jang

kedoea

pengadjaran

ini,

jang

ada,

sehingga

tiada

Poelau Lang, 25 Juni. Dari goenoeng
berisi soeatoe keboelatan: perobahan pe- Krakatau banjak keloear pantjoeran api, perloe Pemerintah mengadakan pertjobaan
menoendjoekkan ketadjaman jang terdjadi merintah disana, kelak akan beroepa soea- kilat, hoedjan aboe dan gempa-gempa jg. baharoc,
9e. bahwa maksoed akan memperloeas
pada masa ini di India. Barang sesoeatoe toe federatie.
hebat. Peletoesan jang terdjadi ada 4336
jang
diboektikan dengan perboeatan,
Federatie jang dimaksoed disini, jalah: kali dan jang tertinggi 600 meter. Kema- dan memperdalam pengadjaran pada sekolah
kl.II. dan sekolah desa itoe, adalah
soeatoe persatoean diantara Radja-Radja rin pagi Krakatau menoendjoekkan letoelebih heibat
ik
Berikoet ini kita rakamkan kembali India jang bernaoeng dibawah Inggeris, sannja jang setinggi-tingginja ja'ni 900 tjita-tjita jang selaloe dinanti
pekan-pekan

jang

W edgwood Benn, minister oeroesan India, menerangkan dalam pers-conferentie di London, bahwa soal India
pada waktoe

ini adalah

soal

jang

ter-

soelit sekali bagi keradjaan Inggeris.
Bagaimana koeatpoen barisan militair
dan poelisi disana, keamanan negeri akan
selaloe terganggoe.
Pelanggaran wet2 negeri makin hari
makin hebat, boycott barang2 Inggiris
makin hebat, pergerakan
anti-padjeg
makin loeas.
Soldadoe2 dari Garwhali- regiment
mogok, tidak maoe poela mendjaga kepentingan Inggeris, serta menggaboengkan dirinja dalam barisan Nasional
Kaoem
Moeslimin mengada-|
kan rapat besar pada tanggal 4 Juni di |
Bombav,

dan

berseroe oentoek

menjo-|

kong kepentingan Nasional dengan

se-

koeat2nja.

Kaoem Afridi, jang doeloe tidak
memihak kesana-kemari, sekarang telah
masoek barisan Nasional djcega. Benteng Inggeris di-Bara diserangnja, kedjadian

jang mana sangat menggempar-

kan pemerintah Inggeris.
Pada tanggal 5 Juni di-Bumbay diadakan harta | oentoek memperingatkan
hari

penangkapan

Gandhi

pada

tg. 5

Mei j.b.I. Tigapoeloeh paberik tenoenan kaindi toetoep, 65.000 orang meletakkan pekerdjaannja pada itoe hari.
Dimana-mana diadakan perarakan.
Di-provincie2 sebelah oetara Rakjat
djoega toeroet bergerak, dan makin hari
makin keras.
Kaoem Afridi masoek di-district Peshawar
oentoek menjerang benteng2
Inggeris disana. Djoemlah mereka

kira2

14.000 orang.
Di Bombay diperlakoekan poela
penggeledahan dikantor-kantor National
Congress, Enam anggauta dari Madjelis Peperangan Nasional ditangkap, antara mereka jalah Joshi, ketoea dari
Madjelis terseboct. Sepoeloeh anggauta dari congress, antara lain Mukund
Malaviya
(bekas
president
dari
congress dan anaknja Pandit Malaviya)
dihoekoem 6 boelan pendjara.
Djoega di Calcutta ditindakkan
penggeledahan dikantor-kantor National Congress. 62 orang ditahan, banjak
barang-barang dibeslag, antara lain
bendera Nasional.
Pertengkaran dengan poelisi terdjadi di Chechuat, jang meminta korban
beberapa djiwa manoesia.
Comite
National Congress
mengambil kepoetoesan, soepaja Rajat menetapkan sikapnja terhadap pada ordonnantie-ordonnantie jang baroe ditindakkan oleh pemerintah Inggeris.
Comite berseroe soepaja Rajat melakoe-

kan sociaal-boycott

terhadap pada pega-

wai-pegawai negeri, jang merintangi pergerakan antibelasting. Lain dari padaitoe,
National Congress memberi idzin kepada
soerat-soerat
kabar oentoek terbit lagi,
akan

tetapi

dengan

perdjandjian

jaitoe:

dan

persatoecan

diantara

negeri-negeri

jg.

langsoeng mendjadi djadjahan Inggeris.
Maka, tiap-tiap gewest akan diberikan hak bersoeara sendiri, oentoek menga-

meter.

Aboe

banjak

baroe itoe sekarang
11'/, meter.

djatoeh.

Poelau

telah naik

jang

sampai

o
toer daerahnja
sendiri, jang oleh orang
Ketjilakaan kapal terbang.
koelit poetih, dinamakan: auton omie.
Bandoeng, 25 Juni. Seorang leerling
Jang menjebabkan pihak kaoem kebang- pelajang, kemarin telah mendarat di Tjisaan India, menamakan rapport Simon leuntja. Kapal terbangnja mendapat sediitoe: satoe document jang kedjam,
kit keroesakan.
jalah : me skipoen India diberi hak bero—
soeara mengatoer Gewestnja sendiri, keProtest atas H.I.O. Commissie.
koegasaan — masih tetap didalam tangan
Motie dari ,Badan
Inggeris.
Akan
PerlindoeKaoem kebangsaan disana menamakan
agan Anak."
kekoeasaan jang seroepa ini, jalah: diRapat
terboeka
dari
B.A.P.A.
(,Badan
kasi dengan tangan kanan, diamAkan Perlindoengan-Anak“ jang terdjadi
bil kembali dengan tangan kiri
Mereka mace: dikasi
dengan
ta- atas perwakilannja 19 perkoempoelan dingan kanan, Ditambah lagi de- kota Soerakarta) diadakan pada tg. 13 Juni
"30 digedoeng Habipraja (Soerakarta)
ngan tangan
kiri
dikoendjoengi oleh kocrang- lebih -600
India berkehendak: kemerdekaan ke- orang, diantaranja adalah wakil-wakil dari
bangsaan, dengan tidak dipengarothi oleh 33 perkoempoelan.
Mendengar pembitjaraan2 tentang rapsiapa djoega!
Tatkala moela terbit kedjadian-kedja- port dan eind-conclusienja HIO-commisdian di Voor Indie, kita dari Sinar D e- sie jang telah disiarkan dalam soeratli pernah meramalkan: djika salah satoe soerat kabar.
Menimbang:
pihak tidak ,tahan hati", kalau Inggeris
le. bahwa
H.LS. dan Schakelschool
atau Voor Indie, salah satoenja tidak henitoe
masih perloe benar adanja bagi kedak soeroet selangkah, tentoe akan termadjocan
Ra'jat
Indonesia, dan terlebih2
djadi perboeatan jang tadjam.
Dan ketadjaman itoe benar pada masa penting artinja bagi anak-anak jang akan
meneroeskan peladjarannja.
ini soedah semakin tadjam.
2e. bahwa H.LS. dan Schakelschool
Oleh sebab itoe, apa
jang
bermoela
kita ramalkan, hari ini djadi semakin nja- itoe beloem mentjoekoepi banjaknja, terboekti
dari banjaknja anak-anak jang tiapta, bahwa djika salah satoe pihak tidak
vendoer selangkah, bahwa djika masing- tiap tahoen terpaksa tiada dapat tempat.
3e.
bahwa
penjetopan H.I.S. dan Schamasing tidak soeka kalah-kalah sedikit, keamanan kelak akan terletak di- kelschool itoe akan berarti semata mata
mentjegah
kemaoean
Ra'jat menoentoet
atas hawa nafsoe!
kemadjoean, hal mana Pemerintah Indonesia akan menanggoeng djawab jang
amat berat.
4e. bahwa dalam peri hal memberi pengadjaran kepada Ra'jat itoe boekan semesti-

Indonesia.

Malay team — S.V.B.B. 1—0.
Betawi, 25 Juni. Ketika dilansoengkan
pertandingan
antara
kedoea
club jang
terseboet
diatas,
Malay team
beroleh

nja
akan

apa

Ra'jat,

akan

tetapi

seteroesnja

dja-

ngan sekali-kali dipergoenakan bagi alasan oentoek mengoerangi atau menghilangkan H. I.S. dan Schakelcshool.
Berpendapatan: bahwa Conclusie H.I.O.
C. tentang penjetopan H. I. S. dan Schakelschool itoe akan berbahaja bagikemadjoean Ra'iat dan tanah Indonesia.
Mempersilakan kepadaRegeering, Volksraad dan Departement van Onderwijs
en Eeredienst soepaja djangan sampai menerima pendapatan H. I. O. Commissie
tentang stopnja H. I. O. itoe.
Memoetoeskan:
le. Memberi persetoedjoean kepada pendapatan Verbondsbestuur P.G.H.B. jang

I.

Soeara Ramai.
Hei, Journalist !, toetoep
kwee poenja moeloet!.
dari keb
1
1
tek, kemarin Pewarta Deli memoeatkan satoe soerat kiriman dari toean
|Bangoen
on —
M,

ii

meenteraad—,

soerat
nar
apakah
soerat

oentoek

m

.

kiriman jang termoeat dalam SiDeli, dengan tidak menjelidiki,
Sinar Deli soeka memoeatkan
kiriman terseboet.

|. Kita poenja candidaat Gemeenteraad
itoe dipermoelaan toelisannja menjatakan
heran

bin

Heran

ta'djoeb:

dan

ta'djoeb

kita

melihat

ke Deli diwak-

toe jang belakangan ini. Disangka madjoe, akan

harga-mehargai, dan toentoen-bertoentoenan, akon
tetapi soedah mendjadi
lainnja! Deli

Matjam membawak record, jang paling . " .
jah ta" dapat rasanja kita mengatakan:
Perkara pemilihan lid gemeenteraad sahadja, s0edah mendjadi soerat-soeratan disoerat-soerat chabar, sehingga persoonlijke kwesties terbawa-bawa.
Dari

hal

didik

disad/jike

pembatja seloeroeh doenia.

Beliau, roepanja keberatan, perkara pemilihan Gemeentsraad sadja mesti mendjadi soerat-soeratan dalam soerat kabar.
Djadi maoenja bagaimana? Kita ini toetoep moeloet sadja? Toean Bangoen dengan tidak mampir dimana-mana lagi, mesti dikasi teroes sadja memandjat ke -Gemeentehuis? Terlampau senang mendjadi
manoesia! Doenia boekan satoe orang
jang poenja ?
Kalau oempamanja beliau di candidaatkan oentoek satoe badan seperti Gemeenteraad, kita tidak boleh toelis perkara dia
poenja pendidikan.
disiarkan dalam brochurenja ,,H.LS. in geDan beliau poenja alasan dinjatakan divaar“.
bawah soerat kiriman beliau jang satoe ko2e. Menjampaikan motie ini kepada Pe- lom itoe:
merintah, Departement Van Onderwijs en
Sebagai penoetoep penoelis berseroe hagpaa satEeredienst. Volksraad dan Verbondsbe- dara-saudarakoe sekalian, soepaja menoel
stuur P.G.H.B., dan mengoemoemkannja rat-soerat chabar: biarlah jang Zakelyk, Ne
ja diantara bangsa kita, barisan Journalisten bangsa
kita itoe bertambah-tambah haroemnja dimata doenia

dalam pers.
Laloe melandjoetkan pembitjaraan.

Tjamkanlah !

—0—

Candidaat

notaris

dan

jurist.

Salam dari saja,

Bangoen

memberi laba
pertanjaan

(rendabel) atau tidak,

ini hanja

dikenakan bagi

sebahagian dari pendoedoek sadja (dimak-

lebih
tinggi
dari jang diadakan disini.
Djika persamaan candidaat-candidaat notaris
jang
dari negeri Belanda dengan
jurist-jurist, menjebabkan kemestian pe-

soedkan :hanja bagi Indonesiers) boekan ladjaran pengetahoean jang lebih praktisch
djadi terlepas. Disitoe tidak mesti dikemenangan
1—0. Goal itoe diperoleh bagi bangsa Europa dan bangsa asing.
5e. bahwa kechawatiran tentang adanja liwatkan sadja, jang candidaat notaris
karena mendapat strafschop. Waktoe pauze,
1—0 boeat kemenangannja tamoe. Bola werkloosheid itoe boekanse mestinja dihoe- dari Indonesia dapat diboeat lebih madjoe
selaloe berat sadja pada S.V.B.B. Voorhoedz Betawi tidak bermain rapi. Oleh karena
000000000000000
ketangkasannja achterhoede Betawi, mem- 000000000000000
boeat stand sampai habis tidak berobah. | W
?
Djika Singapoera beroleh kemenangan
0
soedah pada tempatnja.
Ld
—0
0
Shanghaistraat 27
Mengoerangkan standplaats toelage.
0
Bandoeng, 25 Juni. A.I.D. kabarkan,
(Dioedjoeng
Hakkastr.)
?
Bezoldigingskantoor telah memadjoekan
voorstei
pada
pemerintah, terhitoeng
0
DAN
ME
moelai 1 Januari 1931 akan mengoerangi
0
standplaatstoelage boeat pegawai negeri
0
nja. Peng
gan
itoe adalah,
Telefoon No. 1525.
0
boeat Betawi dari 10 ke 8”/,, Bandoeng
?
dari 9 ke 5”/,, Semarang dari 5 ke 3'/.,
»
Djokja dan Solo dati 3 ke 0”/., Soe
baja akan tinggal tetap dengan
10”/..
»
Voorstel itoe beralasan dengan indexcij0
Band Boeroek
fers. Karena pengoerangan itoe, anggaran
Apa toean merasa senang dengan REPARATIE toean poenja band ?
negeri akan
berkoerang satoe
millioen
0
iada
mengerti.
Djangan berikan oentoek memperbaiki pada jangt
roepiah.
@
as
Bawalah pada kita, dimana kita kerdjakan toeroet peratoeran Europa.

m
» haroes memoeatkan karangankarangan jang melawan ordonnantie tadi,
dan djoega dtwadjibkan oentoek menjiarkan kepoetoesan-kepoetoesan dan sikap
Menjebarkan bibit kebentjian.
National Congress terhadap pada pemeSoerabaja, 25 Juni. Landraad telah menrintah Inggeris.
hoek:
denda
ing
Cc
issie Simon, jang di
d dalam djatoehkan
telegram itoe, jalah, soeatoe Commissie sing f100.- dan f150.- kepada redacteur2
Kao Sing
jang didirikan oleh Pemerintah Inggeris, -Java Daily Telegraph“ dan ,, Procureur
nja
beberapa waktoe jang laloe, jang peker-|Jit Po” atas pengadoean
I sebab salah menjebarkan bibit
m@meriksai keadaan di Voor | G
jaannja, akan
dheid jang
pada
hadap
soeato€ | kebentii
Indie, soepaja dapat dilakoekan
bersahabat.
,
pemerintahan disana.

ke

Nasoetion.

Keberatan dari JusJournalisten Indonesier, perhatikan! KatitiepadaFinancien. lau berani toelis perihal pendidikan seseKita mendapat
dengar bahwa
di-/ orang candidaat lid Gemeenteraad, toean
recteur dari Justitie telah mengirim sepoe-| nanti tidak dapat nama haroem.
tjoek soerat pada gouverneur generaal, da- j Kalau toean Bangoen dicandidaatkan,
lam mana kepala departement ini menja- | bilang sadja: as€s€!—
dan Journalist
takan jangiatidak bisa moefakat dari pen- 'jang berlakoe demikian
akan mendapat
dapatan directeur Financien jang menga-| nama wangi!
dakan persamaan pada candidaat-candidaat| Kalau nanti seorang toekang tjopet
notaris jang dari negeri Belanda dengan| dicandidaatkan
oentoek ' Gemeenteraad
jurist-jurist, tjoema sekedar boleh menjebab- oleh ,toekang-tjopetbond” — bilang djoekan mereka boleh diangkat mendjadi amba: as€ s€,—djoega djangan toelis pasal
tenaar toekang memeriksa pada pekerdjaan itoe toekang tjopet poenja pendidikan.
padjak.
En, dengan begitoe, habis perkara!
Keberatan-keberatan dari Justitie di»Dimana kita ?" — tanja tocan Bangoen
dasarkan seperti berikoet:
dalam toelisannja. Kalau toean candidaat
Examen notaris dinegeri Belanda, te- itoe tidak tahoe, dimana dia adanja sekaroetama berhocboeng dengan persaingan rang, kita kasi tahoe:” ,,kita sekarang ini
orang bertanja apa pengadjaran itoe jang keras, telah menjebabkan deradjatnja diatas doenia!”

lagi akan terlebih nampak gandjilnja,

djika

oleh

Weefit

Tyre

Rerubbering

0000000000000

semendjak

0000000000

kedjadian2
laloe:

DELI"

.De Globe” Singel 95 Amsterdam. Advertentie-Burean A. de Ia MAR Azn. Voorburgwal — Amsterdam.
Deli. Moehd. Idris Harahap — Tapanoelistrant — Tandjong Balei — Asah

d:
P
9
Hadji Moehd. Nasir, No. 69 Handelsstraat Tebing Tinggi —

Chamis

diterbitkan

Semakin hari, Politiek di Voor Indie
dinegeri Gandhie, semakin tadjam.
Hari ini, dalam, roeangan telegram, kita
moeatkan berita berikoet:
mand

“

pertama.

(Ini

Tadjam

4

ya.
H. M. Noer,
ematang Siantar.

-

No.

,

ABDUL
AZIZ
gir, B. R. Sodjoeangon.

Co.

Soedah Diperbaiki

Memperbaiki
Itoelah

Band

boeroek

Selamanja

dan

Memperbaroei

?
“

Kita.

?

Specialiteit

kita

?
?
?
“
00000000000000 Li

bisa bikin baroe.

kita poenja kerdja atas djaminan
Tanjalah .keterangan !!

00000000000000

oleh kita.

setindak dari jang candidaat-notaris negeri Belanda, sebab mereka peenja pendidikan peladjaran dengan teroes terang
boleh dikatakan lebih bersifat Indonesia:
mereka dididik oentoek Indisch Burgerrecht dihoeboengkan
intergentiel recht
dan tentang wet-wet fiscaal Indonesia,
begitoe
djaoeh jang menjangkoet pekerdjaan notaris.
Didalam staat C 20 dari B.B.L. persamaan kedoea matjam diploma soedah didjalankan, hingga soesah dibikin pembelaan bocat membedakan tjara pendidikannja.
Didalam persamaan itoe Belastingdienst
tidak berwadjib boeat tidak dapat menerima candidaat-notaris Indonesia pada pekerdjaan inspectie terseboet. Dari 25
orang jurist jang diminta oleh Belastingdienst telah diterima 20 orang dari negeri
Belanda, hingga penambahan
boekan
jurist mendjadi soeatoe angka jang tidak
besar.

Boeat

mendapat

persamaan

sema-

tjam itoe, djoega dilakoekan pada candidaat-candidaat notaris dari pendidikan
Indonesia, bagi Belastingdienst tidakakan
menerbitkan kesockaan.
Berhoeboeng dengan apa jang tertoelis
diatas dan haroes diadakan pertimbangan
jang adil, maka directeur Justitie menetapkan sikapnja dan desak pada G.G. soepaja pebila diadakan persamaan diploma
dari groot notaris keloearan negeri Belanda dengan jang keloearan pendidikan
academisch juridisch, djoega harocs diingat boat memasoekxan pada golongan
itoe pada Belastingdienst bagi candidaatcandidaat

notaris

keloearan

Indonesia

dengan dapat H.B.S.-5-tahoen kata A.I.D.

Pertja
N. V.

Timoer.

Handel
Diakoe

Mij

,,Sinar Deli“

sah oleh Pemerintah.

Dengan besluit Gouverneur—Generaal

tanggal

14 April 1930 No. 18, telah diakoe

sjah
pendiriannja
,,Naamlooze
Vennootscbap
Handel
Maatschappijen ElectrischeDruk:
kerii
Sinar
Deli“ bertempat di

Medan.
Sebagai Directeur dari
itoe boeat permoelaan
Abdul Aziz

Maatschappij
ialah toean

gelar Baginda Radja Sodjoe-

noendjoekan kesikapan dan ketangkasan
Bahaja api di Paleisweg.
mereka.
Kenjataan api telah bernjala pada seSesoedah seboeah roemah hampir
boeah toko orang Tiomghoa nama Tong
moesnah, baroe sirene diboeSeng, dekat Orion Bioscoop.
njikan, baroe pompa
Asal api, eigenaar kedai koerang hatidatang.
hati, koerang ingat waktoe menghidoepkan
| lampoe gasolin. Setelah dia pasang korek
Kira-kira poekoel 11 malam tadi, soeapi, teroes disembarnja minjak gas dan
menjala, hingga menggemparkan pendoe- dah terdjadi satoe kebakaran jang heibat
| 1 el ok
di Paleisweg.
Sang api lekas dapat dipadamkan, ta"
ada

Api

jang roesak.

Habis itoe, politie membawa toean roemah kekantoornja,
:
Hongkong nomor doea akan
diterangi listrik.
Dengan besluit 'Gouverneur-Generaal
ddo. Il Juni 1930 No. 18, diberi izin
kepada toean H. E. Ch. Poortman tinggal
di Bandoeng akan memperoesahai penerangan lampoe listrik di Bagan Api-Api

angon dan djadi
Commissaris toean
Abdoel Moethalib.
ga
Gadis jang tersia-sia.
jang
disini
soedah
biasa diberi nama
Di Kampoeng Lalang Kisaran, jang di- Hongkong nomor doea.
panggil
pendoedoek disana, Pa' loerah,
Negeri Bagan Api-Api pendoedoeknja

nama asal kita beloem lahoe Pa' Loerah
itoe, ada memoengoet seorang anak, nama
Aisah,
oemoer kira-kira 14 tahoen, dia
memelihara Aisah soedah kira-kira 10 ta-

'hoen.

hampir

90”,

dari

bangsa

Tionghoa.

Inilah satoe kota jang paling banjak
didoedoeki bangsa Tionghoa di-Soema-

laloe, Aisah

tera in.

dirinja

dihotel-hotel

wsktoe

sekarang di Kisaran sangat banjak.

Inilah
poean.

dan dikedai kopie,

jang merendah deradjat perem293
Dendam kasoemat.
Orang
jang tidak
bersalah kenapoekoel.

hoa

Dengan

segera oran: jang berhampiran

menolong. Tapi
telah

memilih

sang pentjoeri

langkah

seriboe.

Selamanja dari itoe pada kemarin malam poekoel 7 selagi anak2 dari seorang
hadji pergi keperigi soedah sama berkedjoetan.

Mereka

mengatakan :, orang!

orang!,,Kebetoelan kelihatan orang jang
hendak menolong, ada orang berlari arah
kedalam tempat gelap. Pada doegaan, itoe
Kemarin malam kira-kira poekoel sete- pentjoeri.
Barangkali ia moelai batoe
ngah sepoeloeh didalam tontonan ketoprak nengintip.
| di Djslan Oetama terdjadi soeatoe' pemoeSetelah hal kedjadian terseboet diketakoelan kepada seorang
Indonesier jang hoei
oleh orangramai dikampoeng itoe,
sedang menggendong anak.
pada2 malam ini ada jang pergi menginSeorang
Indonesier
jang
menoeroet
tjerita, seorang soepir, datang menonton
dengan isterinja ketempat terseboet. Siis-

teri melihat orang jang sedang menggendong anak itve, berkata kepada soeaminja
ritoelah

dia orangnja.”

Sebagai orang jang tidak mengandoeng

sogatoe

maksoed

jang

djahat,

sisoeami

memanggil orang jang terseboet. Orang
jang dipanggil. tidak menaroeh sjak, ia
akan dipoekoel, dengan sebentar itoe ia
mendekati orang jang memanggil.
Setelah ia dekat silaki-laki jang memanggil teroes menoemboek dagoenja sehingga

satoe

roemah kajoe

tinggal

satoe

familie

Europa,

personeel

dari Koek & Co sendiri.
Didalam goedang inilah terbit kebakaran. Api moelai dari sebelah belakang.
Didalam

tempo

10

menit,

api

keberanda moeka,, '
Seboeah motoffigerobak,
disambar
tangga,
Tiong-|dimoeka:

Karena banjak
pendoedoek
disana, oleh Gouvernement soedah
telah dioesir oleh pa' angkatnja, sebab- diadakan Holl. Chineesche School.
nja wallahoe alam. Aisah lari jdan meSekarang
kota
ketjil itoe akan ditenoempang keroemah goeroe sekolah desa || rangi poela dengan listrik jang tentoe
djalan station.
lakan menambah permainja.
Kemoedian diketahoei oleh Ahmad toe-|
Pentjaharian jang teroetama ditempat
kang pangkas. Ahmad mengoeroes |Aisah itoe, ialah menangkap ikan dan memboeat
dengan empok Mala, membawa Aisah k &- |kerosi d.LI.
roemah pa' angkatnja. Aisah telah kem-|
Banjak orang-orang Tionghoa jang
bali dan diterima oleh Pa' loerah jang |kaja besar karena peroesahaan ini.
terseboet.
Sajang pihak Boemipoetera dalam peBeberapa hari jang laloe, Aisah telah roesahaan ini masih djaoeh ketinggalan.
lari poela keroemah goeroe jang terseboet |
ipa
tadi. Tinggallah Aisah sama goeroe itoe.'
Keamanan kampoeng diganggoe
Dalam hal itoe, Aisah telah mengerdjakan
pentjoeri.
Bertaai mentjopek kain toekang kain jang
Corr. S. D. toelis:
berdjodjo dikampoeng-kampoeng. terbawa
Dalam
4
4
5
hari ini pendoedoek Kg.
olehnja potongkain bakal badjoe.
|
Karena itoe, mengoesir poela goeroe ! Bandar Sakti (T. Tinggi Deli) sama mengomel
sebab
ganggoean
pentjoeri.
tadi kepada Aisah dan dia teroes djalan,
Pentjoeri telah tjoba melakoekan angantidak tentoe tempat perginja.
anganrja
pada
seboeah
kedai
koffie TiKita peringati dan nasihati kepada
onghoa jang baroe diboeka. la masoek
orang jang memoengoet anak perempoean
kira-kira
poekoel
4
pagi,
akan
tetapi apa
atau jang mempoenjai anak sendiri, soedjadinja . . . . . Baharoe sang pentjoeri
paja
dididik
dan
diadjar djasmaninja
masoek,
toke
kedai
koffie
tersintak,
berdan roehaninja. Ini roepalah jang menjeteriak minta pertolongan.
bahkan
perempoean,
memperdagangkan

Kiraikira 2 boelan jang

menjala, dalam

didekat Toko van de Pol.
Roemah ini, satoe roemah jang soedah
toea,
jang oleh Automobielhandel v/h
Koek & Co soedah kira-kira lima boelan
lamanja didjadikan
oentoek penjimpan
barang-barang.
Diroemah samping, dari goedang itce,

| dalam

auto

hingga

minjak

tambah

ini | masih

itoe

mendjalar

jang terletak
oleh api. Di-

banjak minjak,

menjebabkan

api

bernjala-njala.

Hampir moesnah roemah itoe, tidak
satoe pompa jang datang. Ini tidak heran,
karena

sirene dari waterleiding. 20 menit

sesoedah api mengamoek baroe berboenji.
Kebakaran ini tidak djaoeh dari Politie
Posthuis, jang mesti memboenjikan sirene.
Baroe sadja api menjala, dari tempat Poli-

tie djaga, soedah kelihatan tjahaja merah,
dan asap jang bergoempal goempal keoedara.
Kita datang kepada Politie djaga, memeriksa: apa sebab sirene tidak diboenjikan --kita dapat penjahoetan: telefoon
jang mengatakanklebakaran tidak
berboenji.
»Kebakaran

soedah

njata,

lebih

baik

boenjikan sirene, soepaja pompa lekas datang" — dan kita
diberi pendjawaban:
»toenggoclah".
Dengan kesal kita menoedjoe ketempat
kebakaran. Disini kita dapati beberapa
banjak

pegawai-pegawai

Politie, jang

be-

kerdja, mengeloearkan barang-barang dari
roemah sebelah.
Kalau api mendjalar keroemah samping,
roemah jang disebelah, boleh dipastikan
akan mendjadi korban djoega. Lebih heibat lagi, dibelakang dari roemah jang kebakaran

ini,

didapati

bentjana

lebih

heibat.

jang

moelai

beberapa

banjak

goedang-goedang kajoe. Djadi, djika api
tidak dihalangi, boleh akan menerbitkan
Ketika api moelai mendjalar keatap
roemah samping, Politie laloe meroentoeh-

kan

atap

dimakan

api.

Dan

engan ini, telah dapat ditjegah bahaja
jang lebih besar.
Kita beri selamat kepada Politie, jang
Demikianlah pentjoeri itoe telah dapat
diintip
orang. Jang mana ia kebetoelan soedah bekerdja keras, dapat menghindarkan
bentjana lebih djaoeb.
sedang mengintip dengan niatan hendak
Sesoedah atap terboeka, baroelah pompa
mentjoeri pada salah satoe roemah ditemtip pentjoeri

itoe.

at itoe.
Nasib baik lagi sipentjoeri, ketahoean
olehnja
bahasa ia roepanja tidak diintip

dan
soep! sang pentjoeri melarikan
diri dengan tiada dapat disoesoel lagi.
Toeroet kata orang jang mengintip

datang,

memadamkan

api

jang

tjoema

tinggal menjala pada roentoefrroentoehan
roemah jang terbakar itoe.
Poekoel 12.30 baroe bentjana ini berachir.

Ditaksir keroegian jang terdjadi ada
kira-kira 20 a 30.000 roepiah.
Asal api beloem diketahoei.
itoe 2 crang.
Jang satoe berasal dari
0
Serdang dan jang satoe lagi dari Marbau.
darah bertjoetjoeran mengenai kain badjoe Doeloenja orang jang 2 ini selaloe tjoba Tjoba-tjoba djadi candidaat pentjoeri.
seperti darah ajam jang disembelih.
Bapa dan anak minlakoekan pentjoerian dan doeloenja djoega
ta ampoer.
Siisteri jang menoendjoekkan, melihat soedah pernah
hendak ditangkap, tetaDihoekoem 2 mingbahwa boekan orang jang dikesami oleh pi.... mis! Kembsedian tidak kedengagoe, voorw.Itahoen.
soeaminja kena poekoel, laloe berkata ran lagi apa-apa dari hal pentjoeri itoe.
»boekan itoe orangnja."
Pagi ini Landrechter, memeriksa perkara
Sekarang moelai lagi mereka itoe moenDengan seketika itoe djoega, kedoeanja tjoel ke kampoery Radja di Bandar Sak- seorang anak moeda, moerid Ambachtlari keseboeah motor laloe naik, dan mo- ti (T. Tinggi Deli) Pendoedoek harap da- schooi jang tertoedoeh mentjoeri diinamoe
tor didjalankan.
lampoe berko di Ambachtschool Medan.
pat perlindoengan.
Ho
—0—
Pesakitan menerangkan ia tjoeri boeat
Pendjaga
internaat dapat gadji.
dibawa keroemahnja.
Pemboekaan Societeit ,, Onze
Fiscaal griffier menanja dengan roepa
Club“.
Besluit Gouvernement tanggal 18 Juni
1930 .menetapkan seperti berikoet:
Pesta pemboekaan$Societeit
, OnzeClub" menjesak boeat apa sebenarnja lampoe
Dengan tidak melebihi batas fonds jg. kepoenjaan orang2 Belanda disini, akan terseboet ia tjoeri.
Dengan beroepa ketakoetan pesakitan
ditetapkan dari anggaran negeri, terhi- dilansoengkan dalam gedueng Nillmy patoeng moelai 1 Januari 1930 oleh Directeur Ca hari Kemis 3 Juli dihadap ini moelai memberi djawaban dengan poetar balik.
Dipanggil masoek seorang saksi orang
Onderwijs en Feredienst akan memberikan poekoel tengah 9.
gadji pada leerkrachten dari openbare en
Kalau ta' salah, lebih dahoe!oe ,Tantan toga anak moeda ini. Dari orang toea tergesubsidieerde — bijzondere scholen van Persahabatan“ diremboek oleh kaoem kita seboet dapat didengar keterangan2 jang
voortgezet en vakonderwijs jang berhoe- “Indonesiers, tetapi sampai kini beloem anaknja seorang baik2 semendjak dari doeboengan dengan internaat adalah seperti lagi kelihatan dan tidak ada kedengaran ka- loe tidak pernah memiboeat kedjahatan,
baroe sekali ini.
berikoet:
bar atas pendiriannja.
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Selandjoetnja setjara menjampaikan mina. boeat leerkracht (goeroe) jang memtak ampoen, anaknja kepada hakim LandKarena main-main.
poenjai Europa. Onderwijsbevoegdheid,
gerecht, ia meminta dengan beriboe-riboe
f50.- seboelan:
Tiga
boelan penpermintaan soepaja anaknja djangan
didjara.
b. boeat
leerkracht jang mempoenjai
hoekoem, ia akan djaga anaknja dibelaBeberapa
boelan jang laloe, seorang
&.ploma penghabisan dari hoogere kweekkang hari. Dan ia tanggoeng anaknja tidak
schoolf25.- seboelan:
koeli
perempoean Indonesier dengan memboeat
onar lagi.
“ c. boeat leerkracht jang
mempoenjai main2
telah poekoel seorang Tionghoa.
Sesoedah itoe t. Fiscaal griffier, menganlain diplomatidak termasoek padab. (In- Orang Tionghoa ini membalas poekoelan
tjam
pesakitan
dengan hoekoeman, sebagai
landsche onderwijsbevoegdheid) f 12. 50.- itoe dengan sepotong bamboe, tepat keseboelan:
mata
perempoean itoe, hingga sebentar seorang bapa mengantjam kepada anak. £
soedah
demikian
siorang moeda mendekati
Seteroesnja diperingati, djika hal itoe ter- itoe matanja telah roesak.
medja voorzitter disinilah ia mengangkat
Perkara ini dihadapkan kemoeka hakim.
diadi pada internaat Mulo dan ketika medjari
sepoeloeh
dan
mengoetjapkan mintak
netapkan djoemlah leerkrachten, sebagai Landraad jang bersidang kemarin soedah ampoen serta berdjandji sekali lagi tidak
orang Tionghoa itoe 3 boelan
oekoeran diambil, tiap2 groep dari 30 ogang hoekoem
memboeat jang demikian lagi.
moerid,
diangkatseorang leerkracht jang pendjara, dipotong selama 2 boelan taLandr: Menoeroet atoeran kwee mesti
membantoe
directeur (directrice) jang anan.
mengamat-amati

internaat itoe.

aga
Kisaran.
Api menggemparkan.
Pendoedoek Simpang Tiga Kisaran gem-

par

mendengar

soeara kirikanan berteriak

mengatakan api2. Orang kedai, toko-toko,
politiz dan anak pandoen Hizboel Wathan
sama keloear. Mereka sama bersiap, ine-

pentjoeri

itoe,

ia ingat

bahwa

pentjoeri

Lagi pemboenoehan kepada
sengh teeken namanja sadja, karena ia
assistent keboen.
akan didjadikan saksi.
Dipanggil masoek politie jang menangPemboenoehnja seorang bangsa Rem- kap, dan didengar keterangannja. Sesoebang dan ditangkap. dah itoe Landrechter mengatakan segala
Menoeroet
kabar jang
tersiar dalam jang diterangkan oleh pers, saksi moengsoerat kabar Belanda,
kemarin poekoel kiri keterangan ini,
Saksi berkata, ia lihat delapan ekor lemIl siang, seorang koeli pad» pionderneming Lima Poeloeh soedat”“
lboenoeh boe melantjoeng dalam pertanaman tembakau, ia oesir binatang itoe dari tempat
pada seorang assistent.
7
Koeli itoe menjerang pac. )assistent tsbt. Sesoedah itoe ia ikoeti dari belakang,
terseboet dengan pisau belati
hingga dan lemboe itoe masoek kedalam kandang
mendapat loeka doea liang pada bela- lemboe Moendji. Saksi teroes pergi mekangnja Assistent jang terserang, dengan manggil politie Opziener, karena pes: keberloemoeran darah jang banjak dibawa ras tidak mengakoe bahwa binatang itoe
keroemah sakit jang mengawatirkan pa- lemboenja. Dimoeka Pol. Opziener, pes:
mengakoe
salahnja dan mengakoe lemda djiwanja.
boe itoe iapoenja.
Pemboenoehnja ditangkap.
dvocaat
dari pes. menoendjoekkan seHal itoe diberi tahoe kepada Controleur
di Laboehan Roekoe jang dengan seke- helai kaart kepada Voorzitter. dimana i
boeat
gambar
2
jang men.
djab sadja soedah datang ditempat pemk
se
boenoehan boeat melakoekan pemeriksaan. itoe boekan Tembus pes. aa
Tea
'
a
orang
saksi
jang seroepa keteraSebab-sebabnja masih beloem dapat dikangannja sebagai keterangan Politie jang
barkan.
menangkap, didengar keterangannja.
Lebih djaoeh dikabarkan:
Keroe, dipanggil masoek akan didjadiSemendjak empat boelan jang laloe
kan saksi, tapi katanja ia tidak tahoe sama
seorang assistent bangsa Roes nama Dynine sekali
darihal penangkapan lemboe itoe.
soedah dipekerdjakan pada onderneming
Landrechter mendjatoehkan hoekoe
man
Lima Poeloeh. Dahoeloe ia telah pernah
kepada
pes. denda f25.— atau pendjara
dipekerdjakan djoega dikeboen tetapi pada
lima hari.
lain onderneming.
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Ini pagi djam 9.50 ia sedang bekerdja
Gedoeng station dilapangan penerboeat menerima latex dari koeli-koeli.
bangan.
Dengan sekonjong-konjong salah seorang
Soedah diberikan kekoeasaan boeat
dari mereka telah menjerang padanja dari
belakang dengan pisau belati. Tikaman membangoenkan seboeah gedoeng Station
itoe keras sekali hingga sampai keparoe- oentoek N. I.L. M. dilapangan penerbaKata Medan. Biajanja soedah ditaksir
paroenja.
Tidak berapa lama sesoedahnja kena
— ig
tikam, ternjata ia telah meninggal.
Oentoek Fonds National.
Lain kabar lagi:
Dengan perantaraan ,,Oetoesan SoeIni pagi assistent Dynine, seorang bangsa

Roes,

beroemoer

26 tahoen,

ada

me-

matra“

oleh

toean-toean

jang berikoet ini,

nerima latex dari koeli2. Ketika ia se- minta disampaikan kepada Fonds Nadarg bitjara dengan seorang krani-orang tionaal:
lain tidak ada disitoe-dengan sekonjong2ia
f1.
diserang dari belakang oleh seorang koeli M.N. Siglie
. Samalanga
1.50
Djawa. Tikaman itoe ada begitoe sangat
.H.
Bireuen
.
hingga pisau itoe melaloei koelit jang ada
1.50
dibadannja itoe assistent dan achirnja A.L.S.Lho Seumawe
Getoechter
T.
E.
M.
teroes djoega sampai keparoe-paroe. AssisPunti 1.
tent itoe penoeh dengan berloemoeran da1.
rah sedang sikrani berlari ke hoofdmandoer T.J. M. Idie
—0—
boeat mengabarkan hal itoe.
Pemilihan lid Gemeenteraad
Hoofamandcer terseboet menjampaikan
Indonesia di Padang.
berita itoe kekantoor dan saat itoe djoePada tanggal 1 Juli 1930 j.a.d. akan
ga boekhouder Guiot, seorang Belgie
diadakan
pemilihan lid Indonesier boeat
|
j
n b
kat
ketempat pemboenoehan.
Gemeenteraad di Padang. Empat orang
Ia dapati assistent itoe mandi darah lagi Candidaat jang akan dipilih sebab
dan dikelilingi oleh banjak koeli jang ti- Mr. Koesoema Atmadja soedah, karena
1 didal
lian
Ifjst
candid
dak berkata apa-apa. Ia angkat assi
jang loeka itoe kedalam autonja, bawak
Banjak kiezer jang Nan
toean,
keroemah sakit tetapi setibanja dihospi- Anas opzichter dari S.S.S. jang ahli dataal dokter hanja menerangkan bahasa as- lam ilmoe technick.
sistent itoe telah meninggal.
Dari golongan onderwijs dimadjoekan
Dynine baroe tinggal setahoen dinegeri toean St. Abdul Gani dan Bakar. Toean
ini dan terkenal sebagai satoe orang jang Abdul Gani akan meninggalkan kota Pabaik dan sabar. ia beloem pernah ber- dang, oleh sebab itoe toean Bakar sadja
seteroe dengan koeli-koelinja
dipilih. Seorang lagi jang pasih lidahnja
Pemboenoeh telah bekerdja tiga tahoen dan pandai berkata-kata, ialah toean Moh.
pada onderneming Lima Poeloeh dan be- Thahar jang doeloe djoega soedah djadi
rasal dari Rembang. Sesoedahnja ia me- lid Gemeenteraad Medan.
lakoekan pemboenoehan itoe, ia sendiri
Candidaat-candidaat jang dimadjoekan
sekarang:
datang kepada politie.
Pengoeboeran hilansoengkan tadi pagi
Dr. Hakim atau dr. Joesoef (salah satoe)
Anas
di Tebing Tinggi.
9
Bakar
Mohd. Thahar
Koeli-koeli jang masoek ke-Oostkust
sagu
tambah banjak.
Poetera Singaradja kawin.
Banjaknja koeli-koeli jang masoek keOostkust dengan perantaraan V.E.D.A.
Dengan gadis Islam.
dan A.D.E.K. hingga boelan Mei tahoen
Dari Pearadja (Bataklanden,) dikabarini diperbandingkan dalam tahoen 1929
hingga
boelan
Mei,
adalah
hingga.
Ta Seperti|kan pada Sinar Deli:

apa sibalam boelanjl,
Radja Sabidan Wilhelm

Terhitoeng

.

Januari —
Februari
Maan

Veda
Sama
1929

1

ei

1833
1355
1

kt

dengan

anak

isterinja.

1930

3284
2455
-

3448
2892
2133

ai

Fa
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masoek

keboen.

djara lima hari.
Seorang Voor Indier nama Moendji,
pagi ini dihadapkan kemoeka Landrechter, karena lemboenja masoek kedal
Sampali,

hingga

an dpat

ka

1321| ma Kristen di Geredja Pearadja.

Jang poenja didena f 25,— atau pen-

keboen

an

aan sepandjang adat, dan kawin menoeroet aga-

404

Dari angka-angka diatas ternjata Veda
memasoekkan dalam 5 boelan tahoen ini
berlebih 3847 orang dari 5 boelan tahoen
jang laloe, sedang Adek memasoekkan
dalam selama waktoe itoe berkoerang
724 orang.
Djadi
kenaikan bilangan koeli-koeli
jang masoek dalam lima boelan tahoen
ini dari pada 5 boelan tahoen jang laloe
Lemboe

Kek

4525 Idjaksa, saudara toea dari Kepala Koeria
2701|Pintoe Padang, Padang Sidempoean
2565|
Perkawinan ini dirajakan menoeroet

Djoemlah 7157 11004 — 14005 13281

3123 orang.

es

Adek
(tika mendjalani verlof ke Taroetoeng telah
59 aan kawin dengan seorang gadis Islam, anak t.
1929 1930| Mangaradja Enda Mora, gep. Adj. Hoofd-

meroesakkan

ta-

nam-tanaman tembakau
Tanggal 18 dezer kira-kira poekoel 1
siang seorang veldpolitie dengan mengiringi empat ekor lemboe datang ditem-

Lebih djaoeh Soeara Batak mengabarkan.
Meskipoen gadis itoe seorang jang dari
familie Islam, ia tidak sampai keberatan
bertoendoek kepada agama Kristen, menoeroet, agama soeaminja. Oleh karena
gadis terseboet mendapat pendidikan dari
dalam roemah penggoeroean Belanda, djadiia tidak soekar lagi akan memahamkan
ke-Kristen-an.
Sesampai pengantin baroe
itoe dari
Angkola ke Pearadja, disamboet dengan
oepatjara kebesaran radja-radja dan
oleh"
Pendeta.
Dari Angkola diperoleh keterangan,
bahwa gadis itoe dikawinkan, dengan persetoedjoean

familienja.

Pegawai

Negeri.

Inl. Onderwijs.

.

Dipindahkan dari openb. H.I.S.
di Tan-

pat kediaman pes: dan bertanja lemboe
siapa ini? Pes:
mendjawab tidak
tahoe
siapa jang poenja.
Lemboe pes: dimasa

djoeng

soedah

kanpn

Poera

ke 2e openb.

H.I.S. di Pa-

dang Ini. Onderwijzer pada openb. Holl.
Inl. onderwijs, Gahar.
Diangkat mendjadi Inl onderwijzer pada
itoe
sedang
didalam
kandang
lemboe
tetapi
karena
kwee
soedah
minta
ampoen,
DARI PERGAOELAN.
Pes: pergi keroe- openb. Holl. Ini. onderwijs dan ditempatkwee poenja hoekoeman djadi voorwaar- mannja nama Keroe.
Dari daftar-daftar pemilih di Berlyn ternjata
mah Dalipsengh, dan bertanja kalau lem- kan
pada openb. H.LS. di fTandjoeng
delijk.
Tempo
dalam
setahoen,
dikira
moemilih
l
Lag
ah
5 Go
Bk
337.000 orang dari pe- lai dari hari kwee tjoeri itoe dijaamo. boe jang diiringi oleh politie ia poenja. Poera, M. Conrad Simatoepang, particuijKalau kwee perboeat lagi pekerdjaan se- Delipsingh mendjawab boekan ia poenja. lier di Sipoholon (Taroetoeng).
na 'alam partij-party
politiekpoen, selamanja, kie-di
Idem mendjadi Inl. onderwijzer pada
bagai itoe kwee dihoekoem doea minggoe Diantaranja itoe politie soeroeh pes: meharapan
it masa
“kaoem
lakidi Djerman akan dibawah
.
Jaka lah: pendjara. Kalau tempo itoe soedah liwat neken sepotong kertas, pes: engkar. Se- openb. Holl. Ini. onderwijs dan ditempatdihoekoem doea minggoe karena mentjoeri,

"Ikwee

kwee

boeait

pekerdjaan

dihoekoem

jang

sedemikian

dengan atoeran baroe. kata

itoe

kepada

pes:

mendengar

Delipsengh

politie

soepaja

ber-

openb.

Schakelschool

Delip-|? Abdfl Aziz Loebis Poeloengan.

di Medan

Orion
INI MALAM

Idem mendjadi politieopziener pada Algemeene PolitieJ. Vorst, ditentoekan bahwa ia akan ditempatkan di Pasisir Timoer
Poelau Pertja.

Chamis

sadja,

En

boeat

atas!

sebelah

pertama,

1

Awas!
satoe

Journalist jang hendak masoek ke Deli,
perloe disoentik doeloe di Belawan,
soepaja

Soerat kabar jang kita maksoed, jalah :
Pewarta Deli!
aan

SPORT
Pertandingan voetbal.
Oleh commissie elftal soedah ditetapkan
spelers jang berikoet boeat menentang
Singapore.
EUROPEESCHE ELFTAL le dag

1 Juli 1930.

Staerling
(Go Ahead)
Enk. Coffie de Seriere
(Go Ahead)
(L.S.V.)
Duson Jr
van Rhoon
Leenart
(LS.V)
(LS.V.)
(LSV.)
Abendanon B.v.Slangenburgh v.d.Heiden
(L.S.V.)
(L.S.V.)
(Go Ahead)
van Lint
Dr. Druif

(D.S.V.)

(D.S.V.)

Koremans

Scheidsrechter:
EKlasser

Reserves:
de Jonge (L.S.V.)
(L.S.V.)

Patty
(V.O.P.)
BONDSELFTAL 2e dag 4 Juli

BITJARA

(BERTJAKAP)

tak

dapat

jang ada
ea

terisi

Klan

segala

Tn

A

D

EVELYN BRENT.

Oo

matjam

W

PER

2 kali main saban malam.
Pertama

djam
9.30

7 dan ke
percies.

Djagoan BEN

(IV.C)
(CSC)
(M.S.V.)
B.v. Slangenburh
Tong Eam
(LS) Pheh Kuan Heng
IC.S.C.)
(C.S.C)
Young Sam
Tseng Weng Yao
IC.S.C.)
(ESC
Reserves:
Staerling — |GoAhead)Scheidsrechter:
P.A.deFretes |V 2 2 M. Nelissen
A. Lopies IV. O. P.|
Adoeng
IM. S. v. |
INLANDSCH ELFTAL
3e dag
6 Juli

1930.

Kemis

IMSVJ
Hardjo

P.A.

de Fretes

IM.S.V.|
IV.O.P.|
A. Lopies Oedjoeng
Halim

IVOP) (IHVV) MSVJ
Adoeng
J. Rikimahu
(MSC) IMSV)
IV.OPJ
Amin

Soemadi
ILV.C)
Scheidsrechter:
Dr. J. H. Druif.

» Advertentie.
AYoung Chinese, ofSE goo character. seeks calo
ment

as

bill-collector with any firm in Medan

Security furnished if desired
.

Please
write
Deli" No. 142.

to

the

Administrator

La
am La

»Sinar

Ba

Wondo
IMSV.)
Reserves:
Said
(IVC.)|
Rahim
(P.S.C.)
k Lopies (V.O.P.)
Ismai)
NV.C.)

1

Toean

hendak

SAROENG

NAVARRO

Hanja

dapat

pada:

V.

G.

terboeka

djam

BOEGIS

jang
JANG

toelen!?
TOELEN.

BOORHAN

TOKO SAROENG TENOENAN ASLI
Passarstraat 79-81
MAKASSAR
Post Box 72.
Kita poenja saroeng ditanggoeng sepenoehnja saroeng jang
ditenoen sendiri dan barang jang toelen.

|

Kita minta tocan soeka ocdji lebih doeloe dan periksa dengan
teliti dari kita poenja keloearan, pesti menarik kesenangan toean
seteroesnja.
Tjoraknja teratoer dengan pantas dan memaniskan pada pemandangan,
m2noeroet kesoekaan didjaman sekarang: kleurnja

bermatjam

rocpa

gandaria,

chocolade,

seperti:

hitam, copy,

poetih

dan

blauw, oemoe, hidjau,

lain-lain.

Harga boeat pakaian:
Saroeng Samarinda dari soetera Shanghai no. 1: Af
f 20.- f 27.50 dan f 35.—
Boeat didjoeal lagi:
Dagang, seperti diatas djoega no. 1: perkodi
.- f 500.- danf 600.-

IM

df

4f 10-

f

15.f 20.-

tanggal

Life of

-

“

25 Juni 1930

Awas Extra
'

Sedih.......

Procuratienouder,
H. PANDJAITAN

Toeroen!

HOEDJAN

MERK

Raincoat

Sekarang

tjoema

Sedia

FF 35.

roepa-roepa

kleur dan oekoeran

|

|

,FALCON”

WEATHERPROOF"
MODEL

1930

matjam
- matjam

dan

DAN

oekoeran

AGENT
Djoega

besarnja

12

BOEAT

sedia

Medan's
Tel. No.

warna

lain

Ov.5.

MERK

Warenhuis

20

MEDAN.

000000000000000

00000000000000

10.- f 15.Minta sadja

f 180.- f 200.-

Disana

dan
f 35.-

g Boegis boeat djoeal lagi:
Roepanja
perkodi: f 65.- f 170.- f 200.- 150
Kao.

Harga

ADUAROCK

|

Saroeng Boegis pakaian Adat orang Sumatra .Roepanja hitam dan
oemoe,:

Sex

6 sore.

dalam film bitjara

SAROENG
dan

Sea

sekali.

54650005)

membeli

SAMARINDA

loetjoe

PAGAN«

990056606666
0G

Halim

Sl 6o15j

Loong

Jana

Kuan

Pintoe

RAMON

Extra

ag

aa
lm 3 ana
n
Muziek
& Menjanji
Tari - Menari.
Dapat beli kaartjis lebih siang
ke dikantoor kita Tel. 487.

3

—

moelai

Gembira......

DJAS

films jang Tana 8
soewara merdoe dan

actie

Film jang

2 djam

HUR

2 Hn
erkenal

A

Y

Arnhemia

Tooneel Directeur,
TILHANG GELAR OBERLIN

|

Teng aa pernah

seoemoer
hidoep!
Dimainkan oleh
YON
GLRN
8 2

Kunstregie dari Paul Fejos.
sadjian
Universal Super Film.

1930.

Hardjo Enk. Coffie
(M.S.V.) (Go. Ahead)

di

Awas

-

Penglihatan

PARADISE NIGHT CLUB

bermatjam-matjam

the

Lihatlah:

di

LOEPAKAN!
Hi bahu
dal
ahagian, semoea dalam
CLUB FIRDUS MALAM.

dari

Across

KE 2

R

jang

THE
Sjarif

JANG

Dengar! | B |
Pendengaran

bitjara

dan

11 Bagian

Loetjoe......

Oranje-Bioscoop
FILM

film

Satoe Opera jang pertama dan
jang paling besar kepoenjaan
seantero bangsa Batak.
Tiap-tiap
malam dipertoendjoekkan lain-lain tjerita.

Hampir main!
bertitel:

ramei

satoe

Batak Sitamiang Samosir

bermain

,TJINTJIN GAIB dari EGYPT”

dihinggapi demam".

djangan

Opera

programma.

Akan dimainkan!
tjerita jang pelik serta

oleh

5...

Pakai tekst Bahasa Melajoe

Satoe serie film terkenal, baroe sekali ini dimainkan 8 bagian
semoea boeat dihabiskan dengan segeranja.
DENGAN TAMBAHAN DJADI 10 BAHAGIAN SEMOEA

ratoesan roeitoe mesti dibajar
piah per boelan!
Moedah sekali tjari doeit di Deli.

Dixie Lee.
Jean Bary.

11 Bagian

dimainkan 3 bintang films:
HELENE COSTELLO RALP GRAVES & TOM LINGCHAN

Indonesier jang paling
satoe dagblad
besar! di Deli, soedah menoelis satoe
kolom artikel dengan letter tebal, dilembar

WARNING)

Terdiri dalam 20 bagian-10 serie.

Deli.
jang begitoe

Didahoeloei

lagoe, seperti Ialand Sangs,
the Polypp. The Umt.

Tjilakka

FATAL

Home

Inilah satoe film jang penoeh dengan njanjian, dangsa-dangsa
muzieks jang merdoe sekali, serta djoega loetjoe.

dan

Djoemaat.
Tanggal 26, 27 Juni
2 programma djadi satoe.
sangat pelik resianja serta hebat samboengan
6, 7, & 8 djadi 8 bagian dari tjerita serial bertitel:

mesasaaa (THE

Leave

Walter Catlett,
Sue Carol dan

jang

'Antjaman

Dengan tidak mesti datang ke Deli,—
seperti kedatangan Thamrin dan Koesoemo
Oetoyo —toean sekarang djadi dapat
mengoekoer, apa jang dinamakan penjakit
mop-mop

&

Seriefilm
series 5,

25 Juni dan malam berikoetnja.

dengan hoofdrol

Bioscope

Royal

Raboe

pertoendjoekan
jang loear biasa,
satoe film bitjara dari Fox Special

Why

1»

peroet

Tjoema

|

Swindle)

Lekas lihat dan saksikan

seorang filmactrice.
Toean toelis: ,,didalam museum di HolIywood masih ada tempat boeat barang
gandjil ..
hg
Kita ma sen apa maksoed toean dengan kalimat jang achir ini. Kita kenal
togan dari oedjoeng pena, sampai keoedjoeng

Gold

14 bagian

dengan

,djandji“

ada

karena

Great

Redactie.

Andjar Asmara, ,Doenia Film“Welt.: Toean tjitakkan kedalam soerat
kabar toean, gambar H.'N.A. disamping
gambar Mary Nolan (bintang gambar hidoep).
Maksoed toean, sebagai mop, diatas mop
dari Oetoesan Soemater a. jang mengatakan: H.'N.A. akan temasja ke HolIywood,

Zwendel

(The

hari
Satoe
jaitoe

Tki

Dari medja

Moelai

INI MALAM

Goud

Politie.

se DELI-B10SCO OP —

Bioscoop

hitam atau
dan f

oemoe,

Kita menoenggoe pesanan pertjobaan jang lekas dan diminta djangan loepa
tocan-toean toeliskan dengan menceroet harga jang terseboet di SINAR DELI.
Langganan SETIA harga dan pembajaran boleh berdamai.

15151915151519191916159
515519135005) 51961910191G)

jang

speciaal

No. 1121.

telefoon

toean-toean
boeat

dan

intjek-intjek bisa dapat Auto sewa

berangkat

ke

Padang,

Brastagi dan Kaban Djahe.
iang malam tidak ada halangan dan
dipertjaja karena memake Systeein hati-hati:
reken

Tapanoeli,

Atjeh,

chauffeurnja boleh
dan dari sewa kita

moerah.

Menoenggoe dengan hormat,

Autoverhuurderij
130

,,DE VOS“

Bindjeiweg No. 1

00000000000000

22000000000000

00000000000000000

Atas permintaan sendiri diperhentikan
dengan hormat moelai tanggal 25 Juni
1930. Mej. Sitti Marjam, hulponderwijzeres
pada Openb. Inl. lagere Meisjesschool di Medan.
Dipindahkan dari Inl. lagere Meisjesschool di Tandjoeng Balei ke iem di
Medan, hulponderwijzeres
Mevr. Siti
Anggoer.

..

RESTAURANT

HADJI MOHAMAD TAIB & SONS

Medan
Paleisweg Soekaradja.
Telf. 1119.

No. 40

Belawan
Atapweg
Telf. 42.

MOHAMMA DAN

HOTEL:

6

MEDAN.

Moskeestraat

BERDAGANG
Papan dan brotti -brotti dari kajoe |
Meranti dan Poenak (damar batoe)|
roepa-roepa oekoeran jang terbikin
oleh

Fabriek

| Anak

kajoe,

N.V.S.H.M.

Singapore,

dengan harga moerah.
Djoega selamanja kita ada persediaan
kajoe laoet, roepa-roepa
oekoeran.
bamboe

KARBAU

&

ditanggoeng

Padang

«ama

4

TEMBAGA

GohKims Co.
dan

MEDAN

sedia

berimatjam-

imatjam barang dari tembaga seperti

talam,

pot

segala

noeroet
orang

ada

priok,

boenga.

Djoega

barang

model

jang

tjonto

dari

lampoe

dan

tembaga

me-

pesan

asal

atau

sahadja

Dan bisa beli banjak
atau sedikit pada kedei

Cheong

Tepekongstraat No. 15
telefoon 1248 — Medan.
114

aa

Menoenggoe
AK

dengan

OPNEMER

hormat

- TEEKENAAR |
&

ARBEIDSKANTOOR
Moskeestraat No. 25
MEDAN
Telefoon No. 1633
Menerima
Pekerdjaan

dan mentiari :

Mengockoer

Tanah

Pajoeng soetera,
matjam

bekerdja,

“

-

Menoenggoe

dengan hormat,

Tham-

alas kaki dari boeloe kambing, banjak

lain.

Telegram adres:
ISHAK ISMAIL
22

Mode
dengan

paling baroe.

hormat,

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

PE,
Ten

Menoenggoe kedatangan toeantocan dengan hormat,

KIE

HOEI SENG & Co,

Toko

Katja

Mata

kang Gigi.

dan

Toe-

Luitenantsweg 24. Tel. No. 1297
M 8 DAN

2...»
gg» 400001 Snom.m#X&—.
PERKAKAS

ADJAIB.

Apa

ini?

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

TK

Inilah satoe perkakas jang dinamakan Electro Sathy Apparapus, soeatoe penWapatan dari Mr. Noishiki Electro. ocatoe perkakas electrisch, jang dapat meneimboehxan 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:
an
K. NAITO.

0:

3 Prins

53. BAROEMOEN

HET BESTE
MAIN
g

Hendrikstr.

van WELTEVREDEN.

REPARATIE

ATELIER:

1177. Medan

3
Mesin

Toelis,

5g

Graphotipe,

raph
Gramophon en Edison Dick. Addressog
(met electrisehe
Kmaelt Of Zonder) enz.

GOEDKOOPE EN VLUGGE
aa
Pa

Tel. No.

SCHRIJFMACHINES
Ra

ool

dibikin

(getah)

Mesin

kembali

Toelis

baroe.

jang

toea

Didalare

bi:

Afdeeling

Oostkust van Sumatra bisa terima Abonnement
bocat membersihkan dan memperbaiki Mesin
Toelis.
N. B.
Djocal
hards, sekarang

hands merken,

dan
beli Mesin Toelis
sedia djoeal Mesin Toeiis

REMINGTON,

VER, LINDETEVES,CORONA,

Machine
tahoen,

Giling padi.

Lijst

Mentijp

Kita

ROYAL

2de
24e

OLI-

EDIAL

dan

kasihGrantie satoe

10 djaribeladjar

sendiri

karangan O.K. M.D. Gamboes harga P1.90.—
Toean - tocan

Mesin

Inilah

w

mentjarikan pekerorang jang soeka

jang

Menoenggoe

dan memboeat Kaart, serta Gambar gambar Roemah.
Sanggoep
djaan bagi

teroetama potongan

Harga moerah, barang bagoes.

menjediakan

Swee

2 Medan

anak. kemedja soetera
Dasi dan sapoctangan, serban oentoek Hadji, saroeng
Samarinda, saroeng Batoe Bahra, saroeng Djokdja

disoekai

gambar

Hormat.

rin dan Soekarno, jang orang soekai zaman sekarang,
Djoega lain-lain potongan, badjoe anak-anak, topi anak-

bisa bikin

jang

Oudemarkstraat

Ada sedia mendjoeal Petji tempahan,

kasaran.

Julianastraat 99
—
Membikin

ISMAIL

dan

TOEKANG

HADJI

haloesan

2...

hormat.

TOKO

:

perkakas

dengan katjanja sehingga peng-

menje-

OPA

batik

en

Menoenggoe dengan

EUR

kain

Menindjau

118

pada:

riboean

Kock,

Dari mode

sampai mode Timoer

Sabar dan

dengan

tetamoe,

menerima

berdjandji

Roemah

mandi,

kami !!

makan

jam

menginap,

pendjagaan dengan rapi dan djoega djadi
agent Auto boeat pesisir dan baranybarang pergi ke Tapanoeli, Fort de

koendjoengi

Kamar-kamar

:

—a—

000000000000000000

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

Kami

8.

seteroesnja.

sedia

terima

lihatan
terang seperti sedia:
kala.
Siapa-siapa tecan-toean jang G
pengifhatannja koerang terang, @)
kita soeka
tolong pereksa
dengan
tiada
memoengoet
ongkost

9 5

nangkan bagi tetamoe. Tjobalah

ada

MINANG

Lemon,

Air

ikhandel merk H. ABDULHAMID Mandailing
in No. 34 en Padjakgantoeng No. 5
MEDAN
DE 3LI

Makan

jang

Roemah

dan

mentah

Soesoe

baroe. Minoeman

jang masih

dapat angin baik. Makanan saban waktoe dapat

4

senantiasa

penerangan tjoekoep dan

menginap,

termasjhoer.

baroe

boeat pereksa mata jang model
baroe,
kalau dipakai boeat
pereksa
mata jang koerani
terang bisa kita djamin tjotji

1606000000000000000

ca

tempat

kamar-kamar

Sedia

Gn

Sedia

jang

kita

Ma

Satoe Roemah Makan jang paling bersih di Medan.
Mempoenjai Pelajan jang radjin dan mengerti terima segala tetamoe.

Menoeggoe dengan hormat.

batikhandel

42

Toko KatjaTA

Siam, atap Nipah

dan lain-lain.
mmg—..4
2

SEIEED GED. 4 90 0 6 » GD GE
0
Awas! Batja Teroes.

00 0 TI UD

FIRMA

M. ARIF:

KAL a

CET

NN LI
EN

Toelisnja

datanglah

harga

persaksika

boleh

berdame.

sendiri

Ad res:
B. BAROEMOEN, Oudei markstr. No. 59 Medan
7

pe
SUMATRA

Pesenan banjak dan sedikit, kami terima dengan senang hati.

00

Goentingan

»

atau potongn

0

pakaian

jang paling bagozs dan

RNF

Kleedermakerij

I
en

E

pada:

L D”

Kleermakerijj.

Jaitoe: satoe toko pakean

jang

seloeroeh

TIMOER.

SUMATRA

netjis, tjoema didapat

paling

toea

—

dan

dan

terkenal

ATJEH

pekerdiaan rapi dan bagoes,
Ditnagroeng pekerdjaan kita
- mencjnangkan publiek. -

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

2»——

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
KESAWAN

00000

88 MEDA N

TELEFOON

266

.»

LOETJOE.

MAOE

Disebabkan dalam April-mop Oetoesan Sumatra mengatakan toean
Hassan "Noel Arij
maoe pergi ke Hollijwood, satoe Kota bidadari
jang termasjhoer, tiba-tiba dalam tydschrift Doe-

nia Film" jang kita terima kemarin, kelihatan
gambar H/N.A. sedang berhadap-hadupan dengan

No.

99 Chamis 26

Juni

19980

—

28 Moeharam

1349 Tahoen ke

karena menanti-nantikan kedatangan
A." kata Doenia Film.

toean

Tjoema sajang!, mop itoe terbitnja

Lembar
Parlement
Di Europa

kedoea.

demokratie

H.

dalam

itoe moelai ditolak kesamping.

Baroe-baroe

ini dikampoeng

'N

boe-

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

pepatah Belanda, jang Melajoenja: ,,Seekor
keledai tidak mcmbentoes doea kali batoe
jang soedah

dibentoesnja.“ Pembatja ten-

toe tahoe, keledai jalah binatang sematjam koeda. Di Eropah binatang ini dipandang jang paling bodoh. Meskipoen
bodoh, keledai itoetidak loepa
batoe
jang soedah dibentoesnja dan karena itoe
ia menjingkirinja, djangan sampai kebentoes lagi. Ertinja: itoe keledai bisa beladjar
dari apa-apa jang soedah kedjadian.
Tapi tidak demikianlah halnja dengan
kebanjakan kaoem politieker bangsa
Indonesia. Mereka itoe loepa pada apaapajang soedah kedjadian. Kesalahankesalahan jang soedah terbikin, dibikinnja poela. Perdapatan-pendapatan dan ke-

njataan-kenjataan jang sebanjak itoe tidak
bisa memberi peladjaran jang terang kepan ja.
Meskipoen begitoe, mereka itoe
boekan ezel! Inilah terboekti dari mereka
poenja titel-titel akademie seperti Ir.,

Kita

Sumatra.
Koetaradja Atjeh.
(Oleh

pembantoe

ikkan.

Roemah -roemah sewa di Koetaradja,
banjak, tetapi diantara pendoedoek banjak
jang mengomel, karena sewanja jang memang mahal waktoe sekarang, bakal dinaikkan poela, sedangkan sewa roemah
f 5. sampai

f 7.50.

malahan

sekarang dinaikkan sampai f 10.- f 15- f20.Boekan sadja perkara

sewanja, tapi roe-

mah itoe soedah toea belaka, atapnjapoen
banjak

botjor.

soedah

oendjoek

pada beberapa orang penghoeloe

disana

soepaja

lapangkan

disana

mendjadi

pada

laki2

halangan
lain, sebab

itoe?
oleh

Raja dihing-

pentjoeri.

Walaupoen kita soedah 10 tahoen ting
gal di Koetaradja, beloem pernah kita dengar mesdjid dimasoeki pentjoeri, tioema
kebanjakan kita dengar, roemah2 j.selaloe
dimasoekinja.
Begitoelah baroe-baroe ini salahseorang
dari teman kita, mengabarkan sewaktoe
orang sedang sembahjang magrib, banjak
jang kehilangan barang-barang, seperti
wang dan j.ll. nja.
Kita berharap pada toean Redacteur,
soedi apalah kiranja, akan mengirimkan

boeka
Eigenaar:

Telefoon

No.

KO

578

BAMBAY

MAHTANI

L. H.

MEDAN

Baroe

Hindoestraat No. 25

terima

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

warna

dan

djoega

lain-lain

Harga bersaingan.
Selakan toean-toean,

Intjik-intjik

datang

periksa

ditempat

kita.

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

HARI

PANAS.

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

CHEWING

GUM

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

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

djalan

memakai

CHEWING

GUM

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

Melaki2

diloear Taeh boeat membantoe perempoean

isterinja

jang

kedoea,

takoet

Terdjoeal

ka-

6 dan

lau2 laki2 di Taeh ta'kan dapat beristeri ?
Kalau orang2 dipeloearan balik beristeri
disana.
Perdjalanan

onderwijs

doedoek disana
mereka itoe,

ta' terasa kedalam hati

Kalau peladjaran itoe soedah mendalam
dalam hati, tentoe pertoekaran dan
per-

tjampoeran akan lekas didapat. Oeroesan
sekolahan

disini sangat

lebih

sepi sekali karena

tinggi.

Hal ini kita

sesalkan benar karena, pergaoelan dan
pertjampoeran ta" ada. Menoeroet perasaan kita, sedikit hari lagi perempoean2
Taeh akan lebih soeka bersoeamikan orang
locaran, sebab sekarang soedah banjak
jang sedang berniat.
Apakah perboeatan p. p. disana tidakkah

toko

provisien

drankens

dengan harga
Terbikin

Telf.

Soerabaja

.—

oleh:

132B.

».

2572N.

-s

I

did»esoen
Betoeng, Perkaraini soedah
mengata-| ditangan hakim. (H.P.)
—0—
Prijai-Fonds.
begini :
Di Palembang soedah ada perkoempoeOrang Palembang itoe kawin boedjany lan kaoem prijai, jaitoe ,Prijai Bond” jg.
dikepalai
oleh t. Raden Abdurachman,
gadis — dimoeka Hoofdpenghoelos
di Pasebagai
voorzitter. Sekerang lahir lagi
lembang.
perkoempoelan prijai jg. lain, jaitoe Prijai
Entah bagaimana pasalnja pada soeatoe Fonds jang dikepalakan oleh Raden Mosoeami isteri itoe bertjerai dengan hamad Akil sebagai voorzitter.
hari
Kawin doea kali.
Ada seorang dari Palembang

kan isterinja dikawinkan oleh orang 'Be-|
toeng
soedah setahoenlamanja.
Asalnja

talak
toea

satoe, dihadapan

pengadilan, orang

perempoean itoe dan 2,3
Tocan Raden Mohamad Akil, dahoe(bapak)
saksi. Setelah bapak perempoean itoe po?- loe pernah djadi Commissaris S. L., dan
lang, itoe perempoean diroedjoeknja lagi belakangan djadi voorzitter N.ILP. Dan
oleh

sosaminja

dihadapan

penghoeloe

saksi-saksi
itoe tadi. Tetapi perempoean
itoe tidak maoe diroedjoeki (tiada maoe
lagi kembalipada soeaminja): achirnja dia
menjoeroeh Segala manoesia bersatoe dan poelang menoeroetkan bapanja berdagang
beragama pada agama Islam.
Kita harap pendoedoek Taehakan toe- di Betoeng.
Lebih
koerang setahoen lamanja dia
roet atoeran alguraan dalam Islam betoel
(itoe perempoean) kawin pada laki? lain
betoel dipegang. (Corr. S. D.)
melanggar hoekoem agama Islam?
Pada hal dalam agama Islam, Toehan

en

—

Bykantooren : '— Weltevreden

disana

Dalam oeroesan Agama boleh dikatakan lambat djalannja, dari sebab itoe boleh djadi, perasaan pergaoelan oleh pen-

diantero

20 cents sadja.
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disini (Taeh) sa-

ngat lembek, ta' berapa anak2
jang meneroesKan peladjaran.

kesekolah jang

Mesdjid
gapi

MACHMOEL

p.p. H. HASJIM.

noeroet perasaan kita, takoet pendoedoek

beladjar dari

apa-apa jang soedah kedja-

TO

dengan hormat,

perempoean di Tah dengan laki-laki lain
sebab ta' ada larangan agama dan wet
negeri—tapi penghoeloe itoe masih berkeras hati tidak akan terima orang loearan
berkawin disana.

sedjak tahoen 1911 terdiri ta" terdengar
anak-anak jang menjamboeng peladjaran

dian, tidak bisa melihat dan mengerti
kenjataan-kenjataan jang ada dikelilingnja
2
an an politik adalah fasal lain dari apa
jang diadjarkan disekolah biasa dan sampai
disekolah tinggi sekalipoen. Kami disini
poenja kenalan professor dan dokterdokter djoega, jang boekan main pandainja.
Tapi dalam fasal politik pemandangannja
tidak dalam dan kadang-kadang membikin
ketawa orang. Apakah sebabnja?
Karena orang-orang jang pandai ini kebanjakan koerang sekali memperhatikan
soal politik. Jang dibatjanja kebanjakan ma-

Baroe

M enoenggoe

perkawinan

Soenggoeh poensewanja mahal, djika berpadanan dengan keadaan roemah jang
disewa, tidak djadi apa. Dengan perantaMr., Dr., Dr. Mr., Dr. Ir. dll. itoe.
Titel-titel ini memboektikan, bahwa raan s. ch. ini pendoedoek berharap pada
mereka
itoe mempoenjai oetak jang pemebsar di Koetaradja, soepaja menjelidiki
dan memeriksai roemah2 sewadi
tinggi kwaliteitnja,
Apa sebabkah mereka itoe tidak bisa Kampoeng Baroe ini kampoeng Keudah
1 L.nja.

AUTOVERHUURDERIJ

satoe

djalan

Apakah

kita)

Zaman meleset....
Sewa roemah dina-

itoe biasanja

sendiri

N.B.
Djoega kita ada
sedia ,batoe bata" keloearan dari fobriek Pematang Bogak.
Harga dengan berdamai.

Merdoeati

ditempat permainan Ronggeng, telah kedjadian keriboetan publiek dengan seorang
Ketika dalam boglan Mei 1918 volks- djalah-madjalah jang bersangkoetan sadja recherche. Malam itoe, ada seorang reraad diboeka, boekan kepalang besarnja dengan pekerdjaannja, misalnja: dokter cherche nama A. roepanja soedah maboek
kegembiraan jang timboel dikalangan ka- membatja madjalah-madjalah tentang obat- bier. la menarik tangannja tjik Ronggeng
oem pemoeka dan politiker di Indonesia. obat dan penjakit, mathematiker (ahli jang sedang lagi "bermain.
Kita tak habis pikir, seorang pendjaga
Mereka itoe
sepertinja
maoe soedjoed menghitoeng) membatjai madjalah tentang
kepada langit, jang telah memberi anoe- ilmoe hitoeng sadja, dan begitoelah seteb
perb
sedemigerah sebesar itoe. Dipandangnjalah volks- roesnja, Karena itoelah titel Ir., Dr. atau kian
itoe. Dengan ini harap pada jang
raad ini sebagai bitjinja
parlement Mr. beloem tentoe djadi tanggoengan berwadjib
soepaja diperingati, djangan
jang akan datang di Indonesia. Mereka orangnja kampioen djoega dalam oeroesan lain kali berboeat sewenang-wenang pada
itoe kira, ini volksrsad kelak akan toem- politik.
sekalian publiek seoemoemnja.
boeh mendjadi parlement jang ada sekaApakah &i Indonesia, selama masih taH.I.S. Moehamadijah
rang di Nederland, Inggeris
dan dise- nah djadjahan, bisa ada parlement jang bertourneeke Sigli.
mentara negeri lainnja djoega.
dasar demokratie seroepa di Nederland.
Berhoeboeng dengan Openbare VergaKegembiraan mereka itoe bertambahKami berkata tidakbisa, kami men- dering jang bakal diadakan di Sigli jang
lah, setelah baroe- baroe ini dalam Sta- djawab moestahil.
akan datang ini, maka berkat oesaha onten-Generaal dipoetoeskan akan menamDi bawah ini akan kami madjoekan derwyzernja serta moerid-moeridnja sekabah djoemlah lid bangsa Indonesia men- alasan-alasan dan boekti-boektinja oen- li pergi tournee ke Sigli mengoendjoengi
djadi lebih besar dari djoemlahnja lid-lid toek membenarkan pemandangan (kami vergadering terseboet,
djoega diadakan
dari lain-lainnja bangsa. Bajang-bajangan ini. Kami akan menoendjoekkan kenja- perarakan H. W. bersama moerid-moerid
demokratie (peperintahan Rajat, katanja) taan-kenjataan dan kedjadian-kedjadian Sigli dan Koetaradja jang pertama kalinja.
sepertinja soedah kelihatan digaris tjak- di Indonesia sendiri dan diloearnja Lagi diadakan lezing bermatjam-matjam
rawala. Mereka itoe kira, bersama-sama djoega, jaitoe kenjataan dan kedjadian, permainan seperti toneel, dan lain-lain
dengan berdirinja volksraad itoe, datang- jang sampai sekarang tidak atau koe- menoendjoekkan kepandaian moerid-moelah djaman baroe, djaman ke-emasan, rang sekali diperhatikan oleh kebanjakan rid itoe selama dipimpin goeroenja. Mojang akan memberi keselamatan kepala pemoeka dan politiker Indonesia. Inilah ga-moga berhasillah segala maksoed itoe.
.
Rajat terbanjak.
soeatoe boekti, bahwa orang di Indonesia
Studie Fonds Bajoer.
Apakah ditanah djadjahan seperti In- melihat banjak hal, tapi tidak mengerti
Berkat oesaha beberapa anak dagang
donesia, bisa diharap adanja pemerinta- isinja (zin) hal itoe, seperti orang desa
han parlementair berdasar demokratie, melihat auto, tapi tidak mengerti bagai- Bajoer jang dirantau jang berada di Koetaseperti jang terdapat sekarang di Neder- mana itoe kereta bisa berdjalan zonder radja baroe-baroe ini telah adakan oprichting vergadering bertempat diroemah toean
land, Inggeris, Djerman dan di sementa- koeda.
ra negeri lainnja itoe?
Soal parlement ini boekan meloeloe so- Iljas (Gang Air Wangi). Jang hadir pada
Diantara kaoem politiker Indonesia ada al politie. Sedalam-dalamnja ia adalah soal malam itoe ada menjenangkan serta dejang mendjawab: ,Bisa" Mereka itoe per ekonomi, ia berakar dalam ekono- ngan oetoesan dari Sigli dan Lam Meulo,
tjaja betoel, ini parlement bisa diadakan, mi. Orang di Indonesia haroes tahoe, bah- meremboek berdirinja Studiefonds. Itoeseperti djoega orang desa pertjaja soeng- wa tiap-tiap kedjadian politik mempoenjai poen jang hadir sekaliannja pada malam
goeh-scenggoeh ada hantoe dan djin.
sebab ekonomi. Inilah boekan pemanda- itoe serta oetoesan dari Sigli dan Lam
Lainnja poela mendjawab: .Moedah- ngan kami serdiri. Inilain soeatoe peman- Meulo (toean Soetan Melajoe) menjetoemoedahanlah di Indonesia bisa ada dangan jang socdah diakoei benarnja djoei berdirinja Stu-isionds itoe. Karena
mana, negeri Bajoer jang selama ini, djaparlement. Kalau di Nederland ada, apa oleh ahli pengetahoean
(wetenschap).
sebabkah di Indonesia tidak bisa diadaDalam
bockoc-boekoe
riwajat, jang oeh ketinggalan tentgng pergerakan apa
kan. Kita orang toh, sama-sama diperin- berdasar wetenchap
Jpengetahoean) sadja, waktoe sekarang soedah moelai matah oleh pemerintah Belanda“
selamanja
ditoendjoek perhoeboengan djoe kemoeka sedikit menempoeh padang
kemadjoean.
Doga-doeanja matjam politiker ini jalah ekonomi dan politik ini.
ya
gambarnja sentimentspolitici, jaDjoega pemerintah sendiri mengakoei
itoe kaoem politiker jang bekerdja terla- perhoeboengannja ekonomi
Ta' boleh kawin dengan laki2
dan politik
loe banjak dengan perasaan dan koerang itoe. Sebagaimana sekalian pembatja talain kampoeng.
bekerdja dengan oetak. Dalam peker- hoe, sesoedahnja pemberontakan di DjaPerkawinanjangdidaannja politik, mereka itoe tidak men- wa dan Soematera Barat dalam tahoen
bataskan di Tach.
djalankan pikirannja jang sehat (verstand), 1926 dan 1927, laloe didirikan kommissie,
Penghoeloe2 di Tath Soem. Barat amat
tapi perasaannjalah jang dipakainja. Me- jang
karoes
menjelidiki keadaan dan keras permoefakatannja ta' diizinkan laki2
reka itoe sebetoelnja sadja tjoema meraba- penghidoepannja Rajat.
lain bernikah dengan perempocan2 Tah
raba
dan kira-kirakan sadja, itoe
Inilah fasal ekonomi. Djadi peme- itoe.
parlement bisa diadakan di Indonesia. rintah sendiri menjatakan, jang pemberonBeberapa kali Ambtenaar Eropah dan
Oedjoednja sentimentspolitici jaitoe mere- takan-pemberontakan itoe boekan meloe- Indonesia kesana (Tath) tidak djocga men
ka terlaloe gampang dipermain - mainkan loe boeahnja ,,hasoetan", tetapi pergera- dapat kepoetoesan, penghoeloe2 disana
dengan perkataan manis dan persanggoe- kan-pergerakan itoe mempoenjai sebab keras larangannja atas menerima laki2 lain
pan-persanggoepan enak. Mereka itoe ti- jang ..dalam". Oleh karena itoe sekalian bernikah kesana.
dak tjotjokkan perkataan manis dan pendekar di Indonesia, jang tidak maoe
Dalam pada itoe laki-laki jang keras
persanggoepan enak itoe dengan kenj a- tohor (oppervlakkig) pemandangannja, ha- hati dapat djoega mengambil perempoean
taannja. Kenjataan jang sebanjak itoe roes tjakap djoega mentjari sebab-sebab
perempoean disana djadi isterinja dengar
roepa-roepanja tidak bisa memberi pela- 'ang
.dalam" dari tiap-tiap pergerakan membawa perempoean itoe bernikah kedjaran jang bergoena kepadanja.
politik itoe.
negeri lain.
»Een ezel stoot twee maaj aan den zelfden steen“, begitoelah boenjinja socatoe

li, Padang d.11.

Atjeh, Tap
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S. D. jang berisi toelisan ini pada
j.m.T. Hasan. Mesdjid raja di Koetaradja,
soepaja beliau menjelidiki hal keadaan di
Mesdjid itoe, apalagi tempat soetji boekan? (Baiklah Red.).
Recherche jang melanggar
kesenangan oemoem!

Sinar Deli“ di Djerman).

Alah
y

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

lam

dan Demoratie.
Politiek dan Economie,

(Oleh: A.Z.—— Correspondent

i Kab

R,

Mary Nolan, bintang Pum jang terkenal.
»Perempoean itoe tidak bisa tidoer siang malam

lan Juni.

BERANGKAT:

sekarang meskipoensoedah

masih
dengan

toea

roepanja

soeka hidoep, dalam doenia per-

koempoelan,

malah

pikiran

ia masihbisa

tjotjok

orang2 moeda dari fihak

kemadjoean

Jang besar toedjoeannja prijai fonds
itoe akan memperhatikan onderwijs anakanak dari ledennja. P.S.

hadi

sadja

habat2nja

p pada

koeli jang berperangai ongewenschte elementen adalah mereka-mereka jang bersifat
seperti dibawah ini:
a. Kontrak-kontrak jang bersalah memboeat propaganda politiek extremis).
Orang-orang jang berhaloean seroepa
ini boekan sadja berbahaja boeat keboen
tetapi djoega boeat gewest.
b. Mereka-mereka jang terpisah dari
politiek tetapi mengasoet pada contract
arbeid terhadap oemoem dan pada madjikannja dikeboen-keboen.
c. Kontrak-kontrak

jang

melakoekan

kedjahatan seperti pemboenoehan, maksoed hendak memboenoeh, pentjoerian,
sabotage, enz.
Ketiga jang terseboet diatas ini termasoek pada kedjahatan jang pertama dan
jang dibawah ini pada bahagian kedoea.
d. tidak soeka toeroet perintah bekerdja.
e. oleh karena tjatjat
f£ oleh karena kemiskinannja.
Sementara ongewenschte elementen jang
pertama beloem dioesir dari negeri ini,
Hoofd van Plaatselijk Bestuur memeriksai
ia terlebih dahoeloe dan djika dirasa perloe, lantas dikirim poelang kenegerinja, sesoedahnja menerima advies dari toean
keboen.

dan dimata-matai dan dipandang mendjadi satoe manoesia jang termasoek pada bahagian ongewenschte elementen.
Pikiran kita beloem bisa menerima dengan penoeh kalau banjak koeli-koeli ditjap dengan lekas sadja mendjadi manoeSia jang berbahaja karena boeat mengerdjakan propaganda politiek dalam keboen2
boekan ada satoe perkara jang moedah seperti kita pergi memantjing ikan disoengai Deli, apalagi kalau dipikir bahwa
jang mendjadi propagandistnja itoe tj oema satoe koeli sadja, tentoe sadja
itoe ada perkara jang sesoelit2nja.
Boeat mendjelaskannja kita oelangi
lagi satoe kali kalimat ongewenschte
elementen jang diatas ja'ni: memboeat
propaganda politiek.
Kita poenja otak tidak tjoekoep koeat
boeat memikirkan zin itoe karena menoeroet kita poenja tahoe bahwa segala
propagandist2 jang
Ikan
politiek,
ia tidak mesti peladjari hal itoe dibawah
pokok keladi sadja tetapi mempergoenakan otaknja jang tadjam dan mengeloearkan bosekan sedikit oeang oentoek
pembeli boekoe-boekoe jang berdasar
politiek.
Kalau Indonesia ada negeri Sowjet,
patoet sekali diadakan peratoeran-peratoeran ongewenschte elementen itoe karena pendoedoeknja disana semoca soedah sama-sama masak dalam politiek
extremis dan “dengan moedah mengobarkan hati orang-orang jang dipropagandai.

Pada ongewenschte elementen jang kedoea, djika Hoofd van Plaatselijk Bestuur
tidak ada keberatan apa2, padanja boleh
diberi permisie boeat tinggal disini boeat
mentjari nafkahnja serta diberi aanduidingskaart.
Meskipoen demikiar: kita harap sadja
Serkoelir jang terseboet diatas, dikirim pada jang berwadjib dalam oeroesan
oleh Deli Plantersvereeniging kepada ke- itoe, djika hendak memoelangkan merekaboen2 jang ada di Oostkust ini.
mereka jang disangka bersifat ongeBoeat mentjap ongewenschte elementen wenschte elementen itoe, maoelah dengan
memeriksai
seteliti-telitinja soepaja sepada koeli2 jang bekerdja dionderneming2,
menoeroet pendapatan kita, memang ada soeatoe koeli kontrak jang tjoema bersatoe perkara jang moedah. Djika satoe tjerita gondoroewo sadja lantas dikatakoeli kontrak bertjakap dengan sedikit ter- kan politiek.
Partij Wijnkoop

Chabar Kawat.
NEDERLAND.
Doctor honoris cousa.

Den Haag, 24 Juni. Universiteit Brussel
telah memberikan titel eeredoctor kepada
prof. Salverda de Grave dari Amsterdam
dan kepada prof. Zeeman.

Disoeroeh dipilih siapa jang soeka,
Karena si Njai disangka perawan.

Seorang pemoeda kerdja di Heerenstraat,

Dia jang dapat karena pikatan,
Barang habis asalkan dapat,

Perempoean diroemah sampai ditjeraikan.
»Ach, sial," ikke tak beroentoeng,
»Laatmaar, nanti ikke tjari djalan,
»Dia tahoe, nanti jang akan datang,
»Ik zal masoekkan didalam koran."

Pelajangan jang begitoe lambat menoendjoekkan bahasa kapal terbang itoe
banjak mengalami angin keras.
London, 24 Juni. Kingsford Smith kawatkan djam 5 petang bahwa diketika itoe ia
sedang melajang 5040“ sebelah Timoer dan
34/30" sebelah Oetara. Ia telah melampaui
separoh dari perdjalanan. Kekentjangan
kapal terbang tidak lebih dari 20 mijlsed jam.
! Lebih djaoeh Kingsford Smith kawatkan:
»Semoea berdjalan bagoes. Kami ingin sekali soepaja lekas terlepas dari kaboet jang
mengelilingi kami itoe.“
Schiphol, 24 Juni. Menoeroet radio dikabarkan babwa,,Southern Cross" melajang
rata-rata 150 mijl sedjam.
New York, 24 Juni. National Broadcasting Company pada djam 21.45 G.M.T.
dapat dengar ,,Southern Cross“ berbitjara dengan satoe kapal Noor jang mengatakan:
Kami harap akan sampai djam 4
di Kaap Race. Banjak angin jang datang dari moeka hingga kami melajang hanja 10
mijl dalam sedjam.
Satoe kapal terbang jang akan memberi pertolongan benzin pada ,Southern
Cross“ telah sampai di Portland Maine
dengan berisi 200 gallon.
DJERMAN.
Tidak maoe djadi minister Financien,

Berlin, 24 Juni. Sampai sekarang kanselier beloem bisa dapat orang jang akan
mendjadi

minister

van financien.

Kabinet

moesjawarat sampai pagi dan achirnja mengambil kepoetoesan boeat meneroeskan
pembitjaraan itoe pada hari Raboe, Pada
Kemis pagi, kanselier Bruning akan berangkat ke Pruisen Timoer boeat meminta kebenaran pada president Hinderburg
sebagai peloeasan oercesan oeang.
-

PERANTIJIS.
Departement akan dicontrole.

Parijs, 24 Juni. Ministerraad telah mengambil kepoetoesan boeat meangkat satoe commissie terdiri dari minister2 finanPemboenoehan di Ede,
cien, peperangan, marine dan pelajangan,
Arnhem, 24 Juni. Hakim telah mendja- dengan divoorzitteri oleh Tardicu, goenatoehkan hoekoeman seoemoer hidoep pa- nja akan mengkontrole keloearan oeang
Jan Hoek sebab salah memboenoeh oentoek departement2.
leerling verpleegster dekat kota Ede.

Go Ahead ke Geneve

Geneve, 24 Juni.

dihapoeskan.

Den Haag, 24 Juni. Partij Wijnkoop
telah sah dihapoeskan. Pihak internationaal
kominis sedang
g boeat
menerima
Wijnkoop, van Burink dan
Brommer. Djoega , Communistische Gids“
tidak diterbitkan lagi.

Siang dan malam datang oendangan,

Tentoonstelling

PALESTINA,

kolonie.

Menoeroet oendian,

Den Haag, 24 Juni. Seraja mengoetjapkan
Koministen.
terima kasih diperhentikan dengan hormat
Riga, 24 Juni. Internationaal kominis
tanggal 2 Juli dihadap dengan elftal Italie, pada secretaris generaal comite koloniale menetapkan akan memboeat lebih heibat
tentoonstelling di Parijs, E. de Kruyff. actie politiek di Palestina. Centrale partijBalogna di Geneve.
Sebagi gantinja diangkat van der Wacls commissie akan membikin satoe programNed. Handel Mij.
dari departement van Kolonien.
ma baroe sebagaimana jang ditoelis dalam
Amsterdam, 24 Juni. Terhitoeng moelai
Pesta student Leiden.
»Provda”: ,memboeat pergerakan komi1 October toean Pauw akan diangkat menLeiden, 24 Juni. Meskipoen permainan nis di Palestina sebagai partij Arab."
djadi directeur dari Ned. Handel Maat- komidie jang mengambil tjerita , De Vlieschappij.
gende Hollander" diantjam oleh kaboet
Anggaran negeri koerang beres
jang gelap, permainan itoe beroleh banjak
Gas Maatschappij.
djoega susses.
Sydney, 24 Juni. Pemerintah Inggeris
Amsterdam, 24 Juni. Ned. Ind. Gas
merasa koerang senang oleh karena ada
Pelajangan di Atlantische Oclaan.
Maatschappij beroleh 12'/, procent diviKadang2
melajang kabar jang mengatakan bahwa anggaran
dend.
negeri banjak sekali koerang jang kelak
150
mijl
sedjam,
maKebakaran dikapal ,Blijdendijk.“
sa- masanja
ada bisa mendatangkan bahaja.
Amsterdam, 24 Juni. Raad kapal telah
Dalam sedikit waktoe lagi akan sampai
Cjoega 20.
mengambil kepoetoesan tentang terdjadiDen Haag, 24 juini. Petang ini dengar di Australie Sir Otto Niemeyer, salah se“nja kebakaran dikapal ,,Blijdendijk“. Asa! radio departemcnt Waterstaat ada me- orang directeur dari bank Engeland, boeat
moelanja api ta' dapat diketahoei. Kare- ncrima tabik dari Kingsford dan van Dijk membitjarakan dengan fiderale regeering
va perboeatannja kapitein jang begitoe sa- terhadap kepada raiat Nederland.
dan bank dari Gemeenebest tentang kebar, ada memberi tjonto pada anak-anak
Londen, 24 Juni. Satoe kabar draadloos koesoe:an itoe soepaja dapat selesainja.
kapal dan teroetama sekali Laskaren.
dari Southern Cross“ via Mc. Kay Radio, INDIA.
Universitaria.
djam 1 siang GMT, menerangkan bahwa
Rapport commissie Simon.
Amsterdam, 24 Juni. Gemeente bestuur kapal terbang tersebuet berada 600 mijl
Simla, 24 Juni. Kabar2 jang diterima
telah mengangkat lector G.L. Ginggrijp dari pantai Ierlind dan terbang 73 mijt
bceat
mendjadi hoogleeraar loear biasa tiap-tiap djam dengan mengambil djalan sampai ini hari dari segala tempat dari
Britsch Indie menoendjoekan bahwa medalam hal koloniale economie.
jang berkeliling.
reka tidak senang atas rapport Simon bahagian kedoea itoe. Begitoe djoega kaoem
politiek dan soerat kabar.
Bombay, 24 Juni, Sikap congres mengambil kepoetoesan jang boenjinja ,,Satoe
document jang kedjam.“
club

Go Ahead (Belanda) akan bertempoer

AUSTRALIF,

TOKO

Ti
KATJA MATA

dan barang klontong

Pemberontakan

TJIN TONG & C0, Ssrioraat
No 3— MEDAN
Menjediakan segala roepa katja mata.
Sanggoep periksa katja mata jang
tan

mata

dengan ongkos
Boleh toekar

in mma L ith.

tidak oesah keloear oeang.

tjotjok oentoek

ta

tiotjok

ke-

toean - toean

pertjoema.
katja jang

lagi

dengan

Keoentoengan besar bagi toean
- toean.

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

boleh

dipendjara.
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PADANG BOELANWEG,

Dari

MEDAN-DELI

00000000000000000000000000000000

ladi
peladjar

(O.K.S)

pergaoelan,

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

apa

jang

keloear

dari

moeloet

soeaminja

itoe.

,

Kalau moeloet sang soeami ada berbaoe alcohol,
alamatlah roesoeh roemah tangga, alamatlah sang isteri
djerit-djerit
menj
h-nj
h, dan
soeaminja itoe moertad,
Sekarang : kalau sifoelan poelang dari berdjalan-djalan,
h sang isteri
piri dia, dan memandang dengan tadjam adakah tidak
soeaminja

itoe membawa

oentoek

mah sebotol anggoer.
anggoer, akan tetapi

Anggoer
apa jang
..

minoeman

seisi

roe-

boekan sebarang
dimaoeinja ialah
.
,

Anggoer-Soebija tjap 'akar

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

.

Harga per botol f1.000000 000000000000000000000000

r

#Lekas

bikin

perhoeboengan?
aa

1
hte

ong

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

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

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 lagoejang kita
tidak toeliskan sebab telampoeh banjak lagoe jang aneh-aneh diharap
Toean-toean soeka persaksikan dikita poenja Toko.
Sub

agent :
-

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

dengan hormat.

9 Sumatra Gramophoon Coy. Tel. 1452 Medan.
00060 ama

00 GM

TIONGKOK.
Peperangan

saudara.

Peiping, 24 Juni. Hoofdkwartier dari
tentera Oetara kabarkan dengan officieel,
penjerangan tentera Nanking didjalan kereta
api Lung-hai, tidak berhasil.
Dari sebab maksoednja Chiang Kai
Shek

tidak

tersampai,

maka

generaal2

jang bersekoetoe telah tjoba tipoe pada
moesoeh boeat membawa mereka ke Selatan
Kweiten.
Sesoedahnja tiga hari bertempoer, dipihak Selatan mendapat kekalahan dan
6000 tenteranja ditawan oleh kaoem
Oetara. Jang terseboet belak
ini
madjoe teroes ke uelatan,
Yen Hai Hsi Shan telah mengambil satoe
peratocran boeat
d
1
pabean di Tientsin, Peratoeran itoe memboeat djadi satoe soal pada internationaal.
Nanking memberi djawab boeat menoetoep

kantoor dengan officieel dan minta soepaja segala moeatankapal jang akan dikirim kepelaboehan sebelah Oetara, di.
bajar di Shanghai.
Oleh karena itoe, pengiriman barangbarang keloear negeri akan menanggoeng
banjak roegi dan exporteurs takoet kalaukalau tjuekai itoe doea kali mesti dibajar
apalagi meingat bahwa crisis economie
disebelah Oetara Tiongkok makin bertambah soesah.
Shanghai, 24 Juni, Pemerintah Nanking
mengirim sebocah kawat pada Chang
Hsue Liang, gouverneur
joerije,
dalam mana ia minta soepaja ambtenaar
itte memberikan pertolongan boeat memerangi moesoeh bangsa Oetara dan
girim
kapal-kapal kepelaboehan
Takoe
gocna mendjaga pelaboehan Tientsin dan
barang-barang jang dismokkel.
Apakah permintaan itoe akan dikaboelkan oleh gouverneur itoe beloem di-

45 orang mati dan
51 loeka.
Rangoon, 24 Juni. Dalam centrale
gevangenis
di Rangoon telah petjah
pemberontakan jang menjebabkan
45 orang
mati. Dengan sekonjong-konjong sedjoemlah orang toetoepan memboeat penjerangan pada goedang sendjata dalam boei
dan mereka dapat merampas sendjata ketahoei lagi.
dan minutie. Terbantoe oleh lain-lain SPANJOL.
orang boeangan, mereka itoe menjerang
Peroesoehan
di Sevilla.
cipiers tetapi dari fihak cipiers dapat
150 orang telah dimenal
penjerangan itoe sampai politie
tangkap dan beloem
militair datang jang menembak pada
diketahoeci
berapa
kaoem
peroesoeh.
Doea djam lamanja
jang korban,
baroelah dapat hiroe hara itoe dipadamkan. Lima ambtenaar dan 40 orang
Medrid, 24 Juni. Oleh karena Arbeidershoekoeman mati dan jang loeka I1 amb- bond tidak mendapat kabar dari hal petenaar dan 40 orang pendjara.
mogokan di Sevilla maka datanglah sang-
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" Sedikit dahoeloe

elementen. Jang dimaksoed dengan koeli- lantas manoesia jang seroepa itoe diintip2

Pinggang ramping berbadjoe kebaja.
Banjak pemoeda mereboetkan dia.
Djika dipandang tingkah lakoenja,
Berdjalan malam ke Besoemboe,
Djalan berdoea dengan kekasihnja,
Disitoe tempat sesoedah tentoe.
2 Pemoeda mereboetkan dia,

066 0 anna

Kontrak-kontrak di Deli maoe disaring Njai moeda Bin remadja,
dengan manoesia-manoesia jang soetji.
Tebing
Tinggi gedong roemahnja,

000000000000000

00000000000000

0000000000000000000000000000000

-.

ANGIN BEREDAR KE
T.TINGGI,

Ongewenschte elementen.

$

04000

kaan bahwa pemberontakan itoe ada lebih berdasar revolutie dari pada economisch.
Pihak pemerintah dapat memadamkan
pemberontakan itoe.
Tentera telah dikirim dan djika perloe
soepaja dapat memberi pertolongan.
Segala toko ditoetoep. Perniagaan soenji. Beratoes2 manoesia ditangkap.
Berapa
jang telah mendjadi korban
beloem diketahoei.
FINLAND,
Anti kominis.
Helsingfors, 24 Juni. Dari sebab mereka
lak p
j
faseis

dari

generaal

Mannerheim

dan

tidak

poele sanggoeb akan bertentangan padanja,
intah Finlandb
ksoek akan

memboebarkan

parlement dan mengada-

kan pemilihan baroe.
Helsingfors, 24 Juni. 60.000 anggota
dari anti kominisjang berasa diseboetkan
dengan ,pergerakan
Lappo” telah datang
dari segala tempat dengan maksoed pada
tanggal 1 Juli akan berangkat ke iboe
kota karena hari itoe parlement akan'
mengadakan persidangan loear biasa. Mereka akan
minta soepaja parlement
dengan segera diboebarkan dan kalau
tidak, mereka sendiri akan mengadakan
staat faseis.

Loear-Negeri.
Hidoepkan kembali hoekoeman mati.
Hampir pada tiap-tiap negeri besar
dan sopan Sekarang hoekogman mati di-

itoe dipandang sangat kedjam, senantiasa

melanggar pada perasaan dan kesopanan
manoesia sedjati. Doeloe diadakar? hoekoeman sematjam itoe senantiasa didjadikan tjontoh soepaja lain-lain manoesia
djangan lakoekan kekedjaman lagi, akan
tetapi hoekoeman itoe tidak menolong
sama sekali, karena makin lama manoesia
makin

pintar,

bertambah

kedjam

tabi'at

mereka.
Acbicnja baniak pembesar-pembesar negeri pikirkan bahwa hoekoeman mati itoe
dihidoepkan kembali, karena
ada lain
djalan boeat tindas kekedjai

dan

,kebi-

natgngannja“ manoesia dari pada kasih-

kan hoekoeman mati, nianoesia tjoema da-

pat habistan dosa dan kekedjamannja dengan dngkan Ia
gantoengan dan

Station

oedoekkan
dikorsi listrik.
Begitoelah selang lama ini dari Hooger-

kena sragen Per

Ng

sg

Tile Ng!

berlakoe pengetjoet dan melarikan diri diwaktoe perang. Sebagaimana diketahoei
hoekoeman sematjam dahoeloenja soedah
dihapoeskan, maka kaoem Conservatieven,
jang madjoekan voorstel boeat hidoepkan
kembali hoekoeman itoe, kasi keterangan
bahwa penghapoesan hoekoeman terseboet
dahoeloenja sangat bertentangan dengan
Damaocak bapana militaire adviseur jang
diwaktoe itoe sangat membantah keras
boeat itoe.
Atas namanja Lord Thomson djawab
bahwa sebetoelnja diwaktoe itoe achliachli militair tidak setoedjoe dengan penghapoesan itoe, akan tetapi biar bagaimana
djoega pemerintah soedah mesti toeroet
kemaoean jang banjak botat hapoeskan
hoekoeman

hanja

sisa dari

an jang diadakan

doeloe,

tentera

sedangkan da-

Lekas

Besarnja

P. Minding

L

Memoedjikan dengan hormat,

Beroentoeng!

antara

toean- toean.

ama

—
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The

Medan

pada

Djangan

Kalau
jang

Importeur PADANG.

bisa

pakaian-pakaian
tjoetji

dan

haloes

tjeloep

Eigenaar dari
dibeberapa negeri.

Mendatangkan
barang-barang jang
bergoena oentoek Indonesia dari Europa.
Mendjoealkan barang-barang keloearan

Toko

Globe

Antero orang soedah
djaan Haloes dan baik.

Dan

harga

dibikin

lebih

didalam

anak

negeri

di

Sumatra Barat).

oleh:

B.

Harap

toean-toean

dan

djangan

mendapat

peladjaran

pekerdjaan ini di

ia bahwa Anizar sangatlah bimbang,

Fort de Kock. Periaman, Sawah

Loento, Padang,

njawa

ada

manisnja.
Roestam

tertjengang mendengar djawab Anizar

hal

ini, dan apakah jang termateri dalam

hati anak gadis itoe? ,.Sebenarnjakah ia maoe sehi-

doep

nja

semati

dan

dengan

akoe?
,, Apakah

apakah..... dan.

sebabnja sedjak

It Berbagailah

pertanjaan jang timboel
Roestam ketika
itoe. Dalam pada itoe
In tiada disangka-sangka,
ia telah sampai ke-Fort de
Kock.
«Kemana kita engkoe?" tanja chauffeur itoe.
terkedjoet,

kemoedian

katanja. ,,Teroes kamana?" tanja chauffeur.

Teroes!"

ja

mel

sambil membelok can

jalan ke- Padang

Pandjang.

Djalan auto sangat kentjangnja, Roestem toenfock
termenoeng memikirkan kema:

»Djika ke-Pariaman
disana: pada hal
egeri
ketjil.- Demiktanlah fikiran Mona
saban ena
al pe
kesitoe, terharoe biroe ta" tentoe
: sKe Padang dora engkoe?" tanja chauffeur

djawab Sitti Anizar dengan

Sitti Anizar, seraja bertanja: ..Kemana kita Anizar?”

“Toenggoe
dahoeloe!"
jang perloe, itoelah jang kita kerdjakan." berhenti,
“Roestam
poela.

me

Britis

Medan

1326.

No.

Lekas datang sedia selamanja.

20”/,

lantaran

di

HIDOEP

.Kemana

kata

SAMPOERNA

mana jang baik, ke-

»Pada rasa hati kakanda: di-Pajakoemboeh seka-

sehabis daja, soepaja kita djangan mendapat hala-

orang toea adinda tentoe telah pergi kepada Pembesar negeri, memberi tahoekan halnja atau mengctoek kawat kian kemari, mintak pertolongan politie.

ngan sebeloem

mentjari

"Tjobalah

adinda

fikirkan

kakanda

gadis itoe dengan manisnja.

kai

AN

sadjalah'"',

sekarang

ra

djawab

anak

haroeslah

kita

mentjari

ichtiar, dengan

maksoed kita sampai."

»Ke-Padanglah: sebab negeri itoe memang ramai,"
kata Sitti Anizar. ..Baiklah! ,. Feroes," kata Roestam
kepada
chauffeurnja: Auto itoe berdjalan dengan
amat kentjang, seakan-akan anak panah jang dile-

paskan dari boesoernja, demikianlah auto itoe berlari.
»Sebetoelnjalah fikiran adinda itoe,—kata Roes
tam,—,sebab
besar,
tentoe

negeri itoe boleh dikatakan negeri
akan dapat kita bersemboenji dalam

beberapa hari: dalam itoe kita tjahari djoega akal,
seboleh-bolehnja sedapat-dapatnja kita meninggalkan
ini.”

Pada
hendak

hemat kakanda, besok ada kapal jang
berlajar

ke-Djawa."

».Soekakah adinda pergi ke-Djawa?
»Disana

ta" moengkin

bolehlah kita kawin.

kita ditjahari orang lagi,
..Sahabat saja ada seorang

tak tolong.

kita."

langsoengkan pekerdjaan
dilingkoengi 'adat.
kita mintak kawin, djika
mamak atau penghoeloe

,,Dikantoor boekankah

"Betoel,—djawab Roestam,—

ada toeankoe kadi?
tetapi

adinda

,.Tampak? oleh kakanda ia mengetock kawat ke

Padang,

ke-Fort de Kock, Loeboek Sikaping. dan

Bangkinang.

..Djika kita telah

akan

pergi

kekantoor, tentoe ta' moengkin: sebab ma'loemlah
adinda, hal kita ini

sampai di-Padang.

dan kalau ada kapal jang hendak ke-Djawa
besok
kita
renangi sadja laoetan Hindia itoe: habis perkara"
.,Baik,—djawab
Roestam,—..sebocah
jang

kakanda soesahkan lagi, jaitoe kita ta' ada mena

roeh

pas."

,Apa

goenanja pas itoe kakanda?"

tanja Sitti Anizar.
..Itoe amat perloe. ..Nantilah kakanda tjeritakan.""
»Ajob!
tieritakanlah
sekarang.”
kata Anizar
mengoelang pertanjaannja tadi
..PasI—djawab
Roestam.—..Itoe

.Skkalian

SOEBOER

amat

perloe

tidak ta

boleh.

Ketika kita akan naik kapal. kita ditanjai oleh
politie, kemana kita hendak pergi."
./Ta”
dapatkah kakanda mentjari ichtiar,
melepaskan diri dari pertanjaan itoe?
.Soesah!!—djawab
Roestam.—.,Tjoema

sadja

»Bagoes!—djawab
Anizar.—,.Rasa
hati adind»
akan sampai maksoed kita."
»Moedah-moedahan.” djawab Roestam.
Dalam bertjakap-tjakap itoe, sampailah mereka
itoe ke-Padang.
'Chauffeur bertanja: .,Kemana engkoe?" ,
.Ketepi laoet!” sahoet Roestam.

Auto teroes ketepi laoet.

Roestam dan Sitti Ani-

zar toeroen. Roestam pergi kepada chauffeur, seraja

berkata:

..Pergilah

Djawa,

tocan

sebentar ke-Kampoeng

membeli makanan oentoek kita makan, kare-

na peroet saja sangat laparnja!” Sambil berkata itoe,
diberikannja sehelai oeang kertas sepoeloeh roepiah.
»Baiklah

engkoe!"

djawab

chauffeur

itoe

seraja

menerima oeang itoe.
»Kami menanti disini, —kataRoestam.—,.Kalau ta"

ada disini, disitoe, dibawah pohon ara, jang berbangkoe-bangkoe itoe!” katanja lagi, sambil menoendjoek keseboeah bangkoe dibawah pohon

ara ditepi

laoet. Dengan ta' mendjawab lagi chauffeur itoe
“orang jang akan kelocar negeri, haroes poen
mendjalankan autonja, karena peroetnja poca

memakai ..pas." —..Djika

jang tinggal di-Pasar Senen kepadanjalah kita minDisini ta' moengkin kita
itoe, sebab negeri kita ini
»Dimana-mana,ta' dapat
ta" ada soerat izin dari

en

131

Saja hargakan setinggi-tingginja :
Soedah sedia Loterij Oeang Besar goe'assalam dan hormat saja
nanja Bataviaasch Kinderzickenhuis harga
IMAM
MISRADHIE, Eigenaar.
a f11.35 toean-toean lekas kirim PostKASAN
wissel djangan sampai ajal (telat). Kalau
Baas Kleermaker
ajal belinja harga dikasih naek.
Wilhelminastraat 105 — Medan.

Pasar

doea. ,,Djangan adinda menoeroet-noeroet'sahadja:

negeri

»Ke. .. . Padang," sahoet Roestam.

sinbelkaht" Ona chandra,

akan diperboeat

tersenjoem.

Thabib

BATIK JANG ALOES-ALOES BAROE DATENG
Dimintak
dengan hormat toean-toean
poenja toendjangan semangatnja Indonesia.
Dengan toean poenja toendjangan rame-rame mendjadi

rezeki," djawab Anizar dengan Pariaman atau ke-Padang? ,.Djalan ini bersimpang rang, tentoelah siboek orang mentjari adinda: dan

Medan, Betawi, kemanakah jang baik? ,,Kemana
sadja adinda ikoet, walau keoedjoeng boemi asal
bersama kakanda,“djawab Sitti Anizar, sambil mengerling Roestam dengan ekor matanja
»Djika kita sampai kenegeri orang, apa akan kita
perboeat?” tanja Roestam lagi.
. .

ta' bekerdja lagi, tentoe kita djatoeh

-

—

KAIN

njonja-njonja mendapat taoe.

»Fasal itoe tidak fasal jang penting, sebab djika

ada

Roestam

oleh esebab itoe diboedjoeknja kekasihnja itoe dengan perkataan jang lemah lemboet katanja:
»Pergi kemana kita hendaknja Anizar!?
Kemana sddja, —djawab anak gadis itoe,
— ,,Ke-

kata Roestam

soedah

moerah

tadi ia bermenoeng sadja? ,,Apakah jang difikirkan-

mbelarat.”

kotor,

baik.

Baroe, roemah sewa dan lain-lain ongkos lebih ketjil.

dalam

.Apa

Kalau tidak baik ocang dikembalikan.

HALO!
HALO!
JA?!
Saudara dimana tempatnja.
Kleermaker & Coiffeur SALON INDONESIA
Batik Handel & Ketoe Oedeng
Wilhelminastraat 105
Medan.
Toean-toean saja soedah sedia Kleermaker, boewat sedia pakean dan lainlain keperloean bekerdja dan boewat plezier (melantjong).
Baasnja djempolan dari tanah Djawa, harga lebih moerah pekerdjaan rapi
sekali dan lekas siapnja Menoeroet toean-toean poenja soeka potongan
Modern, dan tjara Djawa Beskap, Takwo, Djokja dan lain-lain.
Soedah disahkan menerima pekerdjaan Kleermaker, dari sekalian leden
C.V. V. Perdamaian voor het Ini. PERSONEEL D.S.M.
Djempolan Rokok Kretek merk Nitisemito
Kwaliteit lebih tinggi dari lain-lain kretek.
1 pak besar isi 20 boengkoes a 25 bidji harga f 1.55
1 pak ketjil isi 25 bidji harga
f0.08
Boleh saksikan!
Bandingkenlah dan rasaken !?

BAKAR SHAHAB,
Directeur.

(Soeatoe tjerita jang terdjadi

.Kakanda

JI

S.R.B. RAM

taoe pada The Globe poenja peker-

itoe, dengan menoendoekkan kepala, berfikirlah ia,
katanja
dalam
hatinja:,Apakah jang perloe benar

Tahoelah

18

Boeat menjenangkan antero langganan sekarang diboeka
lagi 1 filiaal di Luitenantsweg dimoeka Royal Bioscope.

d.LI.

"0

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

Karena ternjata di Djawa pekerdjaan ini mendapat Sijmpathie
dari pendoedoek, maka pada tahoen 1925 diboeka di Medan
bertempat di Huttenbachstraat.

Tablet ini keloearan fabriek Djerman
jang besar.
Firma NIAGARA

30

toean mentjari tabib jang dapat memberi pertolongan bagi toean.

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

Dalam pekerdjaan itoe dapat soerat cron (Leverancier) dari
toean Besar Gouverneur Generaal.

mendjoealkan barang-barang keloearan
tempat lain oentoek Sumatra Barat.
Mintalah perhoeboengan dan tanjalah
keterangan lebih djaoeh.
Oeroesan Firma Niagara: radjin, rapi,
teratoer dan mengambil commissie paling
rendah.
TABLET MERCK adalah satoe-satoenja tablet jang sangat bergoena boeat
obat demar, sakit kepala, reumathiek,

pergaoelan

toean-toean

dengan

Moelai dari tahoen 1915 soedah boeka
Batavia, Soerabaija, Semarang dan Bandoeng.

lain, dan

(8 ALKISSAH
2

demam

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

menjesal !

soeroeh dobi pada sembarang tempat, mesti bawa pada ,,The Globe”

NIAGARA

137

darah,

Globe Chinese Wasscherij

FIRMA

tempat

koerang

HALO!

jang

oentoek

asthma,

Telefoon

Tamboesai.

H.

kering,

India ' Wilhelminastraat 115”

Awas!

gigi

Djika
tocan

00009000000

MENGELOEARKANNJA
Pesanan dikirim rembours dan bajar sendiri

sakit

batoek

pada:

Pesanlah

MENJEMBOEHKAN:

lama, koerang koeat kepala, sakit djantin).
Obat Mata (Oentoek segala matjam penjakit mata,
dengan obat disapoe dari loear).
Minjak ramboet (centoek memandjangkan ramboet dan menghitamkannja serta mendinginkan kepala.
Syphilis (penjakit perempoean, keloear nanah darah
kctor dan perasaan tidak enak).
Obat Medjen
(tjoekoep dimakan doea boengkoes
sadja).

HARNAM SINGH & SONS
23
20
————
MEDAN.

040440000000

Beli banjak boleh berdamai

Barat

sesak,

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

Chasiatnja 10 matjam.

Sumatra

SANGGOEP

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

UI

dan lain-lain prijs
1074

an

Willisstraat 23 tel. 1352 Medan

memesan atau membeli:

dibagi

'boekoe

iannja, ba-

j:

OON KIM CHOEN &
HPENENGPENEDANAKE
ANE

Hoofdprijs f150.000.—

di

Gouverstment “Hiinda Belanda 2

99

8

Senang,
dengan
.

Men

. Lengkap

“terbit,

jang demikian diterbitkan, dari sebab itoe kita oesahakan menerbitkannja dengan ongkos jang besar.
Pesanan jang mengirimkan oeangnja dari sekarang dapat
dengan harga f3.— dan besok didjoeal dengan harga f 4.—
t
o
e
satoe boek: ce. Dj Djangan lalai i kiriml:
kirimlah pesannan pada penerbitnja.
L.S.
TOKO
en DRUKKERIJ
Ditjitak tjoema sedikit sadja.
»THE ROELAM COMPANY”

bawak soerat dijamin, daa kita nanti boleh bikin
betoel lagi zonder keloear onkost. Pembajaran
di hitoeng dengan pantas.
. kapan kapan toecan-toean poenja mata roesak, @

00000000000

f 1.000.000.—

Firma
Oudemarkt No.

Soengei Mati No. 111
Medan

dan

jang

atau boeta sebelah, boleh diganti dengan mata

Awas
1
lagi akan

hari

“

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
s€esoeatoe 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 keliroe adres jang telah terkenal jaitoe:

Keloearan:

.

asalan perdjandlati

sedikit

CONTRAC
dan KORTE VERKLARING, P9 Oramakan POLITIEC
Penting diketahoei oleh oemoem, sebab beloem ada boekoe

NEDan.

Bersama jai kita memberi taboe,

dan

el

Harga per LOT f 11.35 franco. REMBOURS TIDAK DIKIRIM.
Tariknja selekas lot terdjoeal habis, Trekkinglijst gratis.

tjap: KAPAL TERBANG

Emmastraat No.

Gin

ama

Tjoema

f 2.000.000.—

sedjoemlah

2

MA

wa

Perhatikan
an
ditjetak

sedang

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

Baroe”

tioema H

Kaja,
Harapan

,Anggoer Oesiat"

Hamzah

WE

Awas

can. #eperi pawang Yg! 2onder
pakeke karet
Pra sn
Pa edengan
dana See Aa
"Kolor ada berscosken “WalaasO/valisan beluk

dengan hormat!

002040000000

Made bij Indonesier sedjati
Ki
a
itoe ?

Harganja

rosta Kat 1G

as aan

C“

124

Advertentie

P. Noerdin

dna

Sedia
kamar-kamar tempat
menginap, dan teratoer pendjagaan jang bersih serta dapat
hawa jang segar.
Moelai harga dari
f2,— sampai f4,—
:
tor Soe
panah tersedia tjet
oek,
rmatjam
Ynatjam
warna, boeat tjeloep -kain-kain
soetera dan baldoe dan kain jang
lain - lain.

practisch lagi.
Biar. bagaimana djoega amendement
itoe telah diterima baik dengan 45 melawan 12 soeara begitoelah sekarang voorstel itoe diserahkan poela pada Lagerhuis boeat dipertimbangkan.

»Pendapatan

5

sewa-

lam tentera modern diwaktoe ini hoekoeman sematjam itoe sebetoelnja tidak

4 Oo

o

Kab

Menoenggoe

c

3

2

,

5 meniet- dari "station

KIM

N

9

esapapanananaNan

SD

Hotel

akal

berasa amat lapar poela. Roestam berdjalan ketepi
laoet

dengan

Anizar,

berpegang-pegangan tangan,

boeat

sebagai doza orang laki isteri.

satoe

bangkoe

kakanda: kita pergi ke-Teloek Bajoer,

Setelah

sampai

pada seboeah bangkoe, jaitoz

jang ditoendjoek Roestam tadi, berentilah

kedoeanja, laloe doedoek

menghadapi laoet jang le-

bar itoe, sambil bertjakap-tjakap. Tiba-tibaAnizar
(Emmahz ven) kita berdjalan-djalan sepandjang bom.
ja.Itoe jang kelihatan itoe, apa itoe kakanda?"
sebagai
orang bermain-main sadja. soedah itoe kita | "
sambil ia menoendjoek ketengah laoet.
naik kapal
sebagai orang main? poela. ..Kita tjahari
:Itoe?" tanja Roestam sambil menoendjoek po-iw.
seorang kelasi. kita beri deang, moedah?an dapat ia

menolong kita.

» Tetapi akan mentjapai maksoed
kita agak pagi ke-Teloek Bajoer.

kita itoe, haroes

(Ada samboengan).

-ADVERTENTIE

40
(empat poeloeh tahoen)
termasjhoer teroetama di Soematra Timoer

tanggal 9 September 1923.
jalah

Ketjap Tjap Matahari
tjap jang toelen, jaitoe:

2.

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

TEPEKKONGSTRAAT. |
MEDAN, DELI.
IAI AMA

Pakai toetoep lak merah di
kepala botol.
Boleh

IR lia

dapat beli disegala tempat:

AK

Pesanan boleh djoega dengan rembours.

ABDUL

WAMID

Kleermaker Balistraat No. 6.
Telefoom No. 1426 -o- Medan
- Deli.
————-

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

hormat.

000000000000
Tjobalah

bikin

perhoeboengan

WENG

&
@

Toapekongstraat

Telefoon Nos. 403 & 567.

Kleermaker,

dan

sengadja

baas

jang soedah biasa kerdja di toko Cornfield dan
mempoenjai kepandean jang tjoekoep.
Pekerdjaan ditanggoeng tjepat dan netjis dan
sedia segala kain-kain seperti palmbeach- lenen- flanel
dan

keper

jang lain.
rembours.

dengan

poetih.

Harga

Pesanan

dari

bersaingan

lain

tempat

sama

toko-toko

dikirim

dengan

Menoenggoe dengan hormat,

Deli"

30

dan
orang

berfikir dan
tjepat

sekali.

.

M emoes arang maoe obat 23
paten

T Fkeoberi be engan
boat
Djangan
terlaloe
kang,

maan

ketinggalan

djaoeh

misti

kebearanIa dyyek
AnThi Fe 2. O

djaga kekoeatan da kesehatan

ear Obat

Japboelon

kebela-

selamanja
badan.

-

Minoen

PR

FOO

SENG

Telefoon No. 789, Postbox No.
Sedia
dan

lelaki

boeat
jang

djoeal banjak dan
toelen

harga

f 4.—

N

114, Kesawan No. 61, Medan.
boeat orang perampoean

Wan

”

dil
sebisa

8S mma

000000000000

Toko TIMBANGAN
merk

am:

HAP

LIE

Pachtstraat No. 29

MEDAN.

Telefoon No. 998.

Terdiri
dari
" tahoen
1927.

(belakang toko Bombay Besar)

Selaloe

ada

persediaan

Timbangan Kajoe memake piring
Timbangan Kajoe zonder piring:
Timbangan Besi vernikkelt pake
piring tembaga, dengan batoe
timbangan berkisar:
Timbangan Medja pake piring
tembaga, batoe-batoenja compleet berikoet:
Timbangan Medja merk HAP

tjoekoep

roepa-roepa:

tembaga:
10, 15 dan 25 Kilo.
75, 100, 125, 150, 175 dan 200 Kilo.
10,

15

5,

10,

dan
15

25
dan

Kilo.
25

Kilo.

pake batoe berkisar-kisar,
25, 50 dan 100 Kilo.
dari pada besi semoea:
Timbangan Medja Ideaal dari
pada besi djoega pake batoe
25 Kilo.
berkisar-kisar, medjanja ketjilan:
Timbangan Besar merk Amerika Fairbank: 200, 250, 300 Kilo.
Timbangan boeat Maas berikoet batoe-batoenja: 250, 500, 1000 gram.
Gantang Beras berikoet kikis kajoe dari:
V,, 1, 2, 5 Liter,
Djoega bisa dibeli satoe-satoe bidji.
Tjanting Minjak dari: “,, 1, 2 Deciliter.
Oekoeran Kaen-kaen, Meteran, matjem-matjem dan ada djoega jang
LIE

bisa

dilipat ampat.

Boewat

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

00000000000

mma

membeli

000000004 “3

Kaoem

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

sport !

kaoes

Batjalah !

voetbal

dan

oentoek

la

KIE - Dispensary

sedikit obat koeat SATIJRIN

1135 Medan.

SGG

Tel. 663 Medan.

memasi #s

apabila

Hoofddepot:

THAI

—

» 00000000000

sadja 3 X saban hari 1 glas ketjil Anggoer obat tjap Boelan, pada sebeloemnja dahar nasi.

POO

Telefoon

aa

Selamanya menjediakan sepatoe-sepatoe
jang soedah siap dan menerima tempahan.
Segala matjan potongon iang terbikin
dari koelit Europa kita bisa terima.
Dan menerima pesanan dari loear kota.

000000000060

bisa

bekerdja

27

05

misti

S. O.K.

S3

Radio

terbang,

boeat

berdiri moelai 11888 — 1930.

& GMBI

Medan.

zaman

kapal

kita

»NO TJIANG SENG"

MENNE

Speciaal

dari

ai
SEPATOE

Kesawan No. 79

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

hormat

Steinhardt Medan.

, Huttenbachstraat

AAA

Di

Agent

iB.F.

Awas!!

—

Moskeestraat 57,

,

dengan

Alleenige Agent Sumatra Java "“

(Gosowe

Drukkerij

,Sinar

SENG

MEDAN

16

54

pesanan

0g,

0000000000000000000

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

:—

Jang poenja fabriek

ALN ANN

toean

pakai,
7

GRAMAPHOON,

aa

00000000000000000000000
@ a

PLAN

Menoenggoe

kniedekker

jang kita sediakan

toean - toean.

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

Edison, Bell, kita ada sedia, Roepa- roepa timba-

ngan dan takaran serta oekoeran. Persediaan besar dari perkakas
segala motor dan pendjoeal arlodji merk Roskoph jang toelen.

Tjarilah
14

kita poenja adres :

HAN

Oudemarktstraat 53,

0000000000000

Djagalah

1. Pakai toetoep kaleng merah
dikepala botol.

:|

pak

0

,,ODEON'”"

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

0 000000000000

merk

Telah mendapat poedjian (diploma) dari
PASAR MALAM MEDAN

model baroe

8 GEEID

Sedia: Kap lampoe soetera, matjammatjam warna dan Voal Soetera dan
Benang dari Parijs.
Selamanja tersedia Gramophoon

Awas!

Plaat (piri

00000000

Bigenaar: R. OEDOEMSINGH
Bangkattanweg No. 83
Bindjei.

Awas!

Fleetic Dieng) Sang Hi jang amat we
soearanja- dan dinjanjikan oleh toekan,
toekang njanji jang tersohor ditanah JAVA
Seperti lagoe krontjong, lagoe mengadji,
lagoe jang speciaal boeat Indonesia jang
menjenangkan hati sewaktoe diboenjikan
diroemah tangga masing-masing.
Tjobalah toean-toean ambil pertjobaan
kita Ha
piring njanji dari merk
ODEON
tentoe tidak akan menjesal.
Djoega kita ada sedia segala model
Machine dari Merk ODEON jang paling
koeat dipakai.

&

Toko Bombay Besar

SENG & Co.
Telefoon 755 Medan.

