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Neen, toean-toean, Atjeh toeh ingin masoek didalam
ygerhoeboengan" besaty,
sebab 1a mesti
ditoetoep sendirian? Soekaa Kan
Atjeh mesti

didengar:
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Teukoe Hassan.
(dalam Congres Ini. Bestuurs).
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Saudagar-saudagar dari negeri jang mendjadjahi, tiada dapat berniaga langsoeng
dengan anak negeri jang didjadjah, kalau
tidak ada saudagar perantaraan.
Maka di Voor Indie, jang mendjadi saudagar perantaraan itoe, jalah anak negeri
sendiri.

Bombay, 26 Juni. Pada moesjawarat loear biasa

dari vereeniging makelaars kain telah dipoetoeskan satoe perdjandjian boeat meminta pada se-

gala saudagar2 India akan mentjaboet ocang
persimpanan mereka dari segala bank2 Inggeris
sebeloemnja tanggal 1 Juli 1930 dan sesoedah
tanggal 'itoc tidak berniaga lagi dengan bank2

Kepgetoesan jang
diambil dalam permoesjawaratan loear biasa, jang berboenji:

Engeland

Indonesia.

penghasilan

Inilah jang mendjadi »atjocan",
tertjitak tanah-tanah djadjahan,
koloniale politiek itoe, dengan
matjam pergeseran jang terdjadi,

Berita jang benar hari ini beloem kita
terima. Tetapi, kita dapat mengira-ngirakan, dari soeatoe telegram, bertanggal Bombay 26 Juni. Berikoet ini telegram itoe
kita rakamkan kembali:

Telegram itoe telah kita moeatkan dalam Sinar Deli hari Saptoe. Sengadja
hari ini kita bitjarakan kembali, karena
menoenggoe-noenggoe — kabar
lebih
djaoeh tentang itoe.
Pers diseloeroeh Doenia, sering disesatkan oleh Reuter. Banjak kabar-kabar
jang koerang benar.
Sampai hari ini, kabar kawat jang kita
moeatkan diatas tidak ada bantahan. Dalam kawat soerat-soerat kabar Belanda
hari Sabtoe, tidak satoe telegram lagi jang
berhoeboeng dengan itoe.
Sikap jang penting dari Voor Indie ini,
tidak banjak dikabarkan kemari. Kira-kira
boleh djadi, didalam perkara ini, pihak
Inggeris banjak beroleh kersegian.
Sebeloem tanggal 1 Jwli
— djadi hari
ini, hari penghabisan!—,segala saudagarsaudagar Voor Indier, akan mentjaboet
wangnja dari bank-bank Inggeris, dan
memoetoeskan
djoega
perhoeboengan
dagang dengan bank-bank itue.
Saudagar-saudagar, mempoenjai soeatoe
kedoedoekan jang penting didalam perkara
politiek.
Kalau
politiek kita oempamakan
motor gerobak pengangkoet barang, maka
barang jang diangkoet oleh motor itoe,
jalah: perdagangan.
.
Didalam hikajat tanah-tanah djadjahan,
peroempamaan ini amat terboekti.

lain, oentoek mendjocalkan barang-

geri

soeatoe

saudagar-saudagar India, mentjaboet wangnja ddri bank-bank Inggeris, memoetoeskan
poela perhoeboengan dagang, jang akan
terdjadi jalah:

1. Perniagaan Inggeris akan terpoekoel moendoer.

2. Barang-barang Inggeris — tiada
beroleh
saudagar perantaraan jang akan berhoeboeng
langsoeng dengan anak negeri.
3. Satoe tanah djadjahan, hampir tidak ada

|

erti-

-

ya bersama-sama

Inilah sebabnja: Hari ini soeatoe hari
jang penting bagi saudagar2 bangsa
Inggeris di Voor Indie, bagi pemerintah
Inggeris, danbagi kaoem boeroeh Inggeris.
Inilah poela sebabnja, semendjak kelocar ultimatum Gandhie, kita dari
Sinar Deli menjatakan: djika kedoea
belah pihak tidak hendak oendoer selangkah, achirnja akan
dan hasilnja: akan
ka!

tadjam sama tadjam,
loeka
samaloe-

Loeka itoe semakin lama semakin dalam! Dan, Verbandmeester jang pandai
membaloet loeka itoe, akan soekar dapatnja!
Ketjelakaan auto.
Weltevreden, 28 Juni. Toean Westra,
emploije pada Stoomvaart Maatschappij
Nederland,

kemarin

malam

didja-

lan Tangerang beroleh tjelaka dengan
autonja sebab kenderaan itoe tergelintjir.
Dengan loeka parah ia dibawak keroemah
sakit C.B.Z.
Bandoeng, 28 Juli. Terhitoeng moelai
2g
1 Juli perhocboengan zones antara Java
Goenoeng Krakatau.
dan Nederland dihapoeskan.
Betawi, 28 Juni. Letoesan Krakatau pada
kemarin telah berkoerang. Letoesan jang
Sesoedahnja moefakat dengan Neder- setinggi-tingginja delapan ratoes lima poe
land, tarief jang dipergoenakan oentoek loeh meter. Poelau itoe sekarang tingginja
seloeroeh Java f33.— boeat tiga minit ada 23 meter.
jang pertama (gewoon) dan fl1.— tiap2
jom
minit jang ditambah. Boeat dringend dan
Pelajangan Holland—Indonesia.
ijterief didjadikan.doea
dan empat kali
Weltevreden, 28 Juni. Menoeroet kabar,
harganja. Dalam hal-hal jang loear biasa tocan Martin dari Koninklijke Luchtvaart
oempamanja dalam perkara sakit, me- Maatschappij pada achir Juli akan datang
noet timbangannja telefoondienst, boleh ke Indonesia melaloei daratan boeat
"Gihoeboengkan telefoon itoe sampai ke- mengadakan pemeriksaan tentang pelajaroemah.
eat itoe, spereker jang ting- ngan. Seteroesnja ia akan bitjara djoega
gal di Indonesia menambah bajaran f6,tiap minit jang pertama (gewoon) dan pada beberapa Regecring boeat mengadakan pelajangan jang tetap dengan tinggal
boeat tiap-tiap minit jang berikoet t2.—
Dringend dan ijtarief bajar doea dan em- doca minggoe di Indonesia.
—0—
pat kali.
Penghapoesan kekoeasaan militair
di Bali dan Lombok.
Dari Java ke Polen.
Soerabaja,28 Juni. Menoeroet katanja
Bandoeng, 28 Juni. Perhoeboengan te- Indische Courant, legercommandant telah
lefoon antara Java dan Polen terhitoeng perintahkan kepada militair commandant
moelai kemarin telah diboeka oentoek Bali dan Lombok, boeat memoelai menghapubliek. Tarief boeat tiga minit jang per- poeekan kekoeasaan militair ditempat tertama £65.— dan tiap-tiap minit tamba- seboet.
hhan f 21.70.
—9—
$
Perpisahan
Gouverneur
Perhoeboengan dengan Oostenrijkdan
Semarang, 27 Juni. Kemarin adalah
Tsjecho Slovakije.

sanBal

Bembajaran via Duitschland.

Toean Wouter Cool atas nama provincieale raad mendjawab pedato itoe dengan
pembitjaraan jang menggirangkan. Ia peringatkan poela tentang pedatonja Gouverncur Generaal di Regentenconferentie
jang menghargakan sangat pada toean van
Gulik.

Pembitjara mengatoerkan terima kasihnja pada van Gulik jang mempoenjai pekerdjaan pionier dan minta soepaja ia selamat.

—0
Lagi kas tekort.
Soerabaja, 28 Juni. Telah ternjata bahiwa pada kas secretaris Regentschaps di
Kraksaan ada koerang oeang tiga riboe
roepiah.
—0—
Tjoelik dalam onderneming.
Djawab Pemerintah.
Atas pertanjaan lid Volksraad toean
Mochtar
tentang penjerangan atas satoe assistent dionderneming Pagar Alam
(Palembang), sebagai telah dikabarkan baroe ini, maka Pemerintah telah mengeloearkan djawab:

atas assistent Huygen

Perhoeboengan telefoon
ke Nederland.

" Bandoeng, 27 Juni. Terhitoeng moelai
ini hari telah diboeka djoega perhoeboengan telefoon antara Indonesia dengan
Rostensijk
dam Tsjecho Slovakije via
ederland. Tariefnja sama sadja dengan

tengah.

nja bagi negeri jang mendjadjahi, djika negeri
a. Penjerangan koeli2 jang dilakoekan
jang didjadjahi itbe tiada berniaga dengan negeri pada tanggal 8 April j!. (boekan 8 Maat)
'jang mendjadjah.
Dan, achirnja: apakah goenanja
Voor Indie bagi Inggeris,
djika kolonieitoetiada memberi
penghasilan!

moesjawarat provincie

jang

penghabisan

jang dikepalai oleh Gouverneur van Gulik.
Sesoedahnja habis pembitjaraan agenda,
Gouverneur itoe berkata bahwa pekerdjaan
provincie berdjalan baik. Hal itoe tidak
lain karena bantoean jang diperoleh dari
anggota2 dan personeel.

dionderneming Pa-

gar Alam ialah disebabkan perasaan takoet
pada tjoelik jang didapati pada koeli2.
Menoeroet pemeriksaan B.B. dan Arbeidsinspectie, assistent itoe soedah bertindak
tidak sebagai semestinjasterhadap perasaan
koeli2 itoe.
b. Hoofdadministrateur dari Landbouw
Maatschappij Pagar Alam moela2 menjangka, bahwa dengan kelembekan dan kamoerahan tidak akan berhasil menghilangkan
perasaan
itoe, tetapi sesoedah didesak
oleh
B.B. maoepoen Arbeidsinspectie,
maka pada 21 April jl. oleh hoofdadministrateuritoe telah diadakan selamatan oentoek
semoeapegawai Boemipoetera dari
kebon
terseboet, selamatan mana telah
berhasil
baik boeat melawan perasaan
takoet pada tjoelik.
Lebih djaoeh Pemerintah

mendjawab, bah-

wa sesoenggoehnjalah perhoeboengan
antara hoofdadministrateur terseboet dengan
controleur Pasemahlanden di Pagar Alam
tidak baik. Tapi boleh diharap akan ada
perbaikan dalam hal ini, sesoedahnja diadakan

lembang
bersama
liri poela
(kemana

peremboekan

antara

resident

Provincie

ling Amboina, Gouvernement dari Molukken,
ditempatkan seorang bestuurstent-resident atau

jang saja

tinggal tetap bocat kemadjoeannja Djawa

Pa-

dengan hoofdadministrateur itoe
controleur djoega, dengan dihadoleh directeur Koloniale Bank,
Landboww Maatschappij Pagar

gezaghebber

pada Bin-

landsch Bestuur.
Dengan atoeran itoe, maka bestuursambtenaarjang ke doca, Ojialan bestuursambItenaar jang pertama (sesoedahnja tinggal
kira2 doea tahoen) berangkat, akan soedah mengetahoei betoel keadaannja ditanah Merah dan teroes akan dapat seketika Atoeran itoe ada baik boeat melandjoetkan pemeeintahannya.
Lain dari itoe, djoega bestuurder jang
pertama oemp
ja doea kali
setah
akan bolch tinggal sementara waktoe di
Amboina oentoek membitjarakan oeroesan bestuur jang mana berhoeboeng dengan sedikitnja perhoeboengan kapal dipandang ada perloe sekali.
Dan djoega kalau di Tanah Merah ditempatkan doea bestuursambtenaar, maka salah seorang ambtenaren itoe akan
dapat memboeat
perdj:
dienst diloear koelilingnja tempat pemboeangan, didalam onderafdeeling, hal mana boeat
waktoe sekarang ada soekar sekali melakoekannja.
—0—
H. O. di Betawi.
Dalam

Kalau adat itoe tidak lagi diakoe pemerintah,
kalau adat itoe tidak lagi ada bersangkoet paoet

dengan pemerintah Belanda, kalau adat Pertja tidak dipakai lagi kalau soedah lahir provincie, kalau naat Koe Ifa hapoeskan sendirilah bila hervor-

ming
tidak

berdjalan dan lain-lain sebagainja, memang
satoe jang menjoesahkan dalam pendirian

Provincie jang sedang

Rintangan itoe saja beloem terangkan disini, tapi saja sediakan boeat toelisan samboetan jang menjoekai poelau ini 1 provincie jang akan dimoeat
disini, kalau orang Westkust telah lahirkan
patannja setoedjoe dengan toelisan toean
H.N. A.
seperti terseboet dalam toelisan pendek dalam .Pertjatoeran" hari Sabtoe.
-

begrooting oentoek tahoen 1930,

— semoeanja

sedjuemlah

f 117.000. Djoemlah jang diambilkan
oentoek itoe (besarnja f 9.000 dalam begrooting 1928 tidak dipakai, oleh sebab
sementara itoe telah diangkat commissie
jang diwadjibkan
haroes madjoekan
vourstel jang lebih terang oentoek membesarkan jang perloe sekali.
Dan soedah tentoe orang haroes menoenggoe kesoedahan dari pekerdjaannja
itoe commissie.
Dalam rapportnja jang sekarang dimadjoekan, telah divoorstelkan pekerdjaanpekerdjaan jang akan memakan ongkos
sedjoemlah f 117.000, jang akan dilakoekan dalam tahoen 1930 dan lebih
djaoeh mendirikan gedong oentoek bacteriologie jang akan dimoelaikan dalam
tahoen 1931.
Semoea ongkosnja itoe ditaksir boelat
200.000: oentoek tahoen 1931, telah
dimasoekkan

sedjoemlah f 46.000.

Bocat mengadakan kamar-kamar jang
perloe oentoek Litteraire Faculteit jang
akan diboeka dalam tahoen 1931 dalam
begrooting,
telah dimasoekkan wang
sedjoemlah f 100.000.
ang
Peroebahan baroe dari tjaranja
Volksraad bekerdja.
A.I.D. mengchabarkan, bahwa dalam
persidangan Volksraad jang bakal diadakan dilakoekan lain tjaranja bekerdja.
Selama 10 tahoen Volksraad berdiri, dalam vergadering2 selaloe dimoelai dengan
ralgemeene beschauwing“ (pemandangan
oemoem) jang memakan tempoh begitoe
lama, hingga hampir tidak ada lagi tempoh boeat membitjarakan begrooting jang
sebenarnja djadi toedjoean jang paling oetamadari vergadering.
Sekarang maoe ditjoba dengan lain tja- |

ditimang-timang sekarang.

Tentang adat jang dikatakan mendjadi
ri
p
is itoe
jatak

Demikian
telah diambilkan doea post boeat membesarkan Geneeskundige Hoogeschool di toeran.
Weltevreden,

dan adat.

Setelah membatja artikel-artikel kita dalam Sinar Deli, bahwa
keberatankeberatan oentoek mendjadikan Soematera djadi Satoe Provincie,—tidak beralasan,—seorang penoelis dalam Pertja toeran mengambil keboelatan: kita telah kena pengaroeh Soematera
Barat.
Dengan teroes terang telah kita njatakan, bahwa adat tidak mendjadi
rintangan, akan mendjadikan Soematera S atoe Provincie.
Tentang ini, penoelis dalam Pertj atoeran
lis:

kita batja dalam Pertja-

Penoelis ini roepanja segan-segan akan
menjatakan

pikiran.

Dikatakan, bahwa adat itoe mendjadi rintangan,
kalau Soematera
satoe Provincie, tetapi rintangan bagaimana, beloem ditoendjoekkan.
Penoelis itoe roepanja segan-segan. ,
Ternjata dari penoetoep toelisannja berikoet :
'

Pada toean Hassa Noel Arifin saja harap toelisan ini tidah Smeroesakkan pertaliannja jang manis
dengan Dalimoenthe, sebab ini ada
pikiran toean Dalimo'renthe!

Meroesakkan pertalian, karena pertoekaran pikiran oentoek keperloean bersama?
Tidak! Tjara Indonesia tiada demikian!
Indonesiers, mesti sanggoep akan memperbedakan,

antara pikiran sahabat jang tiada

T setoedjoei, dengan persahabatan jang
aik.
Oleh

sebab itoe, kita harap,

orang dja-

ngan maloe-maloe akan melahirkan pikirannja, neskipoen pikiran itoe bertentangan dengan pikiran sahabat akrap.
Dengan ini, kita ingin akan mendengar: tentang manakah adat itoe mendjadi
rintangan oentoek mendjadikan
Soematera SATOE Prcvincie!
Orang lihat disini, bahwa kita boekan
dipengaroehi oleh siapa djvega. Tetapi
kita toendoek kepada kenjataan dan alasan
jang benar!
Sebeloemnja diroendingkan

soal marine,

akan dikasih kesempatan lebih dahoeloe
boeat membitjarakan pasal algemeene beBank itoe di Soerabaja, poen djoega assisschouwingen.
tent-resident dari Palambangsche BovenPeroebahan ini menoeroet kata soerat
landen
kabar itoe, akan membawa banjak kebaiBahwa keinginan? dari pihak bestuur
an.
tidak dipenoehi oleh pihak onderneming, ra. Orang akan moelai membitjarakan pa9
sangkaan jang beralasan tentangan ini ti- sal landbouw (pertanian) dan kemoedian
H.LO.
Commissie.
dak ada.
pasal lain2 departement civiel.
Hollandsch Inlandsch Onderwijs Commissie, telah mengadakan vergadering ber000000000000000 000000000000000 hoeboeng dengan hal, bahwa Regeering
sekarang
kenjataan soedah mengambil
standpuntnja
jang berlawanan terhadap
kepada Commissie, dengan atoeran doea
Alam

00000000000000

kira-kira

0000000000

Indie,

keramaian jang loear bias2, didalam perkara dagang, jang dipengaroehi oleh
politiek.

Soeara Ramai.

Bestuur di Boven Digoel.
Memperhatikan pihak bestuur, maka
oleh Regeering berpendapatan perloe, oentoek onderafdeeling Boven Digoel, afdeeambtenaar jang kedoca dengan rang assis-

'Hari ini didalam bank-bank Inggeris itoe, perloe beroleh tempat-tempat dine- dan ia pertjaja bahwa bahtoean itoc akan
di Voor

Tahoen ke I.

3 Safar 1349.

dzareran,

tadjam, dan achirnja loeka sama loeka.

toe'7hari jang penting,
agar bangsa nggeris

,De Globe” Singel 95 Amsterdam. Advertentie-Buresu A. de Ia MAR Azn. Voorburgwal — Amsterdam.
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am sdma
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Diterbitkan setiap hari ketjoeali hari jang dimoeliakan oleh: N. V. Eleetrische Drukkerij & Uitgevers

itoe

termasoek),

hoofdagent

dari

Wecfit Tyre

Rerubbering Co.

roepa:

Shanghaistraat 27
(Dioedjoeng

Pertama, dalam soeratnja Algemeenen Secretaris dengan sekoenjoeng2, telah
menerangkan,
bahwa commissie tjoema

Hakkastr.)

haroes

ME

DAN

Telefoon No. 1525.

N
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Soedah Diperbaiki

Band Boeroek

Apa toean merasa senang dengan REPARATIE tocan poenja band?
Djangan berikan oentoek memperbaiki pada jang tiada mengerti.i
Bawalah pada kita, dimana kita kerdjakan toeroet peratoeran Europa.

Memperbaiki
Itoelah

Band

kita

Memperbaroei

Specialiteit

boeroek

Selamanja
75

dan
kita

?

Kita.

@

bisa bikin baroe.

poenja kerdja'
atas djaminan
Tanjalan koterangaa!!

00000000000400

?

oleh

kita.

400000000000000

?
@
@

toeroet tjampoer

dengan

kwanti-

teitnja onderwijs, dan kedoeh, dengan
mema'loemkannja
itoe uitbreiding jang
besar dari Westersch Lageronderwijs
dalam pidatonja pemboekaan dari Volksraad,
jang
itoe ada bertentangan dengan adseo
commissie jang baroe dikeloearan.
Oleh sebab itoe, commissie mendapat
perasaan soedah diliwati sama sekali, tidak
hanja oleh voorzitter sendiri, akan tetapi
djoega oleh Regeering.
—0—
Voorzitter Landraad.
Dibenoem
mendjadi voorzitter dari
landraden di Bandjermasin, Martapoera,
Koealakapocas dan Sampit, rechtskundige
Soetan Kali MalikoelAdil.
Diangkat mendjadi wd. voorzitter dari
landraad di Pamekasan mr. Mas Soewars»
Tirtowijogja ) mendjadi wd. voorzitter dari ,

landraad di Probolinggo, mr. H. Kiveron.

Pertja Timoer.
Perempoean jang tjantik manis.
sgt
Ditjari oentoek penghiboerkan hati.
—0—

Dalam Deli Courant hari Sabtoe,
kita dapati satoe advertentie jang menoeudjoekkan, perasaan maloe-maloe itoe, moelai lenjap dari doenia.
Berikoetnja ini kita salin advertentie itoe
kedalam bahasa kita, dan kita siarkan, dengan tidak oesah dibajar:
DOEA ORANG PEMOEDA.
Tjari perkenalan dengan doea orang
perempoean jang tjantik manis boeat
toeroet bersoeka-soeka dimalam hari.
Soerat-soerat dan gambar dialamatkan
kepada
Administratie
Deli
Courant pakai No. 21 36.
Rahasia dipegang keras.
Sekian boenji advertentie.
Soeatoe dari padajang dinamakan keTimoeran, jalah: maloe-maloe. Dan
soeatoe

dari pada

Baratan,

jang

jalah: teroes

dinamakan

terang.

ke-

Orang Timoer, dengan teroes terang memikai perempoean, adalah soeatoe perkara
jangtidak boleh djadi.

——
Njai Siti dari Bandoeng.
Seperti doeloe soedah dikabarkan ,,Njai
Siti", film Indonesia terbesar soedah sampai di kota ini dan bakal oendjoekan dirinja dilajar Orion Bioscoop. Dalam film ini ada ikoet main acteurs dan
actrices
Belanda dan peranakan Bandoeng. Sebagai tjerita diambil satoe kedjadian dalam satoe onderneming thee di
Preanger dengan pemandangan elok, sedang lebih djaoeh nanti penonton dapat
nampak bagaimana orang lakoekan pemboeroean atas binatang banteng dan gadjah di hoetan2 besar di Lampoeng. Film
ini ada pakai warna terbagi dalam 9 bagian.
jang diperboeat bagoes sekali, sehingga
gambar kelihatan terang.
Sebagai exra dimaknkan pesta besar dalam kratonSULTAN LANGKAT dengan
matjam2 permainan dan keramean.
Kita pertjaja filmini, teroetama karena
ada djoega pemandangan? dari negeri kita
sendiri, bakal tarik tjoekoep perhatian.
ang
Pentjoeri bersemboenji dalam
roemah.
Sesoedah makan kekenjang

- kenjangnja

baroe kena tangkap.
Seorang njonja bangsa Tionghoa pendoedoek Amaliastraat pada malam 27 jl.
pergi

menonton.

Loterij Jaarbeurs.
Firma Harnam Singh& Son, Lotendebitant minta kita kabarkan, menoeroet telegram jang diterimanja penarikan loterij
terseboet telah dimadjoekan. Sedianja akan
ditarik pada tanggal
24 Juli jang akan datang, tetapi oleh
lakoenja lot begitoe keras sekali, sehingga dalam sebentar
sadja telah terdjoeal habis. Oleh Directeur
v. Justitie telah ditetapkan hari tariknja
dimadjoekan pada tanggal 4 Juli a. dd.
O

Tanah an jara, ka Parkstraat.
Sebagai pembatja telah ma'aloem, bahwa sekarang di Parkstraat telah disediaakan poelatanah lapang permainan voetbal, dalam mana pertandingan-pertandingan jang akan datang poen bakal dilansoengkan diterrein itoe sadja.
Demikianpoen
dengan
pertandingan
besar Deli vs. Singapore.
Tapi sekelilingnja sekarang bila diadakan pertandingan tidak dipagar dengan
bamboe lagi, malah soedah dengan seng,
jang hampir boleh diseboet djangankan
sentara mata, anginpoen bakal tiada
dapat loeloes lagi dari dalam.
Maka itoe orang-orang jang selama ini
dapat menonton dari locar pagar berhimpit-himpit
terpaksa
kan
djoea isi dompeffja. Dengan sebab itoe
tentoe sadja ada harapan besar jang pertandingan Deli—Singaporo akan beraleh
pendapatan jang bagoes.
Disini kita peringatkan pada publiek,
kalau tidak berhimpit2 soedi membeli
kartjes dimoeka loket OSVB, baiklah
moelai dari sekarang bersedia membeli
kaartjes terseboet pada tocan2 Boetsing

x

Sepoelangnja dari menonton kira2 poekoel sebelas tengah malam, tatkala ia sampai keroemahnja, ia lihat pintoe terboeka.
Diantaranja itoe kedengaran poela soeaOrang Timoer tiada soeka diketahoei
orang kata hati dan maksoednja, istime- ra orang disebelahan berteriak, meininta
tolong
karena roemahnja telah poela diwa dalam perkara perempoean.
masoeki pentjoeri. Pintoe belakang terboedan Mohd.
Said Oudemark 20, sedang
Tetapi orang Barat, kebalikan dari ini. a.
Oentoek ,,memboeroe" perempoean, bagi
Halaman belakang roemah terseboet di harga ada lebih moerah dari dioket.
9
mereka boekan..... rahsia.
pagar dengan kawat jang tegoeh dan tjoekoep tinggi soepaja orang djangan dapat Tidak ada betaald, tidak ada betoel!
Dan inilah djoega jang mendjadi sebab, masoek. Pagar itoe tidak ada jang roesak,
Orang dipasar-pasar soeka berkata:
hingga advertentie didalam
Deli
Cou- akan tetapi pintoe belakang terboeka. PaTidak ada betaald, tidak betoel! Artinja
rant, itoe teroes terang sadja menjatakan :
da halaman jang berpagar itoe, kedapatan kalau oeang tidak ada, segala maksoed
doea pemoeda mentjari doea orang perem- 2 boeah topi dan sepasang sepatoe.
tidak akan kesampaia. Dus, kalau orang
poean, oentoek teman bersenang-senang
Dari boekti2 ini kenjataan jang pentjoeri ingin maoe minoem kopi, perloe sediakan
pada malam hari.
terseboet, dari roemah njonja itoe melompat oeang doeloe ! Inilah memang sebenarnja!
kesebelahnja.
Tapi,... tidak demikian dengan salah
Apa ertinja bersenang-senang
seorang
jang
,boekan“
bangsa kita
antara pemoeda dan perempoean pada
Seketika itve riboetlah orang sekeliling, kemarin.
malam hari?
kesoedahannja pentjoeri terseboet tezdaIa masoek dalam salah satoe restau#Apakah orang Timoer, jang beloem pat bersemboenji dibawah medja.
rant jang moerah di Pasar Baroe. Minta
Waktoe itoe djoega polisie diberitahoe- ini dan minta itoe.
roesak ke Timoerannja, tidak akan maloe
kan, dan pemeriksaan dilakoekan.
berkata teroes terang demikian?
Bila peroetnja soedah kenjang, ia
203
Dimoeka politie pentjoeri mengakoe boekan tanja: berapa?, tapi: ,,Hei,
SOENGEI KERAH dengan KAMAR masoek kedalam roemah njonja jtsbt. ber- sobat kasih boekoe!“
£
MANDI.
— Boeat apa!
moela, poekoel enamsore, sebeloem njo— En Sjaja maoe toelis oetang, ini
nja itoe pergi menonton. Ia bersemboenji
Oentoek diperhatikan Gemeente.
waktoe
heb ik geen cent gebracht.
didalam, sampai jang empoenja pergi. Dan
— Oetang tidak bisa, tapi nou tidak apa,
Dalam soeatoe kampoeng jang pen- djoega menerangkan ia telah makan diroedoedoeknja
bilang
riboe, bagaimana mah jangpertama dengan sekenjang-ke- lain kali toean poenja moeka saja kenal,
djoega orang berkata, kita poen mesti njangnja. latidak mempoenjai pekerdjaan saja tidak bakal kasih minoem lagi disini,
"pertjaja, bahwa seboeah kamar mandi dan djoega tidak mempoenjai roemah, te- zonder lebih doeloe keloearkan oeang.
atau
lebih, perloe mesti ada.
Soengei lah berhari-harian ia katanja tidak makan. Mengerti!
Orang jangtidak tahoe maloe ini,
Kerah, soeatoe kampoeng jang begitoe
Sekarang ia sedang dalam tahanan.
zonder
mengoetjapkan
,terima-kasih“
HA
ramai, begitoe banjak pendoedoeknja,
soedah berlaloe sadja dari sitoe.
pendoedoek jang toeroet membajar beMoerid-moerid jang diterima pada
Oentoeng
djoega
ia
berhadapan
dengan
lasting dan rodi seperti dilain kampoeng,
Neutrale Hollandsche Inlandsche
orang jg. soeka ,kalm" sadja, tjoba kalau
patoet sekali kalau pada pendoedoek
School.
sama orang lain, hm., pisak tjelananja
dikampoeng ini diberikan djoega seboeah
Nama
Orang toea atau bakal didjindjing keatas.
kamar mandi. Kalau disini kita seboetkan
jang mendjaganja
Po
Kampoeng Baroe, Poeloe Braijan, Kota
Perkoempoeln ,,Dagang Setia.“
Ma'soem, Bakaran Batoe, Pandau, Peti1. Ahmad Isham
Idris
Dengan bertempat diroemahnja toean
sah, Kampoeng Kling (maaf Voor-Indier),
2. Moahmad Rias
Abdul Rivai
Oesman, di Djalan Tempel No. 16 Medan,
dan lain-lainnja lagi, tentoe orang akan
3. Hanim m.
Moechalis
bertanja, mengapa saboeah kamar mandi
4. Abdoerrahim
H. Marah Hoesin pada malam Raboe tanggal 26 Juni 1930,
oleh sebahagian
pendoedoek kampoeng
tidak perloe diadakan di Soengei Kerah!
5. Noerminsjah
Mohd. Rasad
Soengai Rengas (Julianastraat dan djalan
Pertimbangan-pertimbangan apa jang 6. Noerbahri
Sidi Nago
Tempel) telah diadakan pertemoeanoleh
kita perloe seboetkan, alasan-alasan mana
1. Ahmad Medani
Ishak
lagi jang perloe diketengahkan, dengan
kira2
40 orang boeat mendirikan satoe
8. Halim
Mohd. Moesa
sekali lintas orang poen tentoe mengerti,
9. Radja Siregar
Ambaton Siregar perkoempoelan boeat goena tolong menoberhoeboeng dengan banjaknja pendoe- 10. Ali Djoendjoeng — H. Abd. Rahman- long didalam hal kematian. Dengan sedoek, sekali lagi kita seboetkan, bahwa,
moefakat jang hadhir, perkoempoelan itoe
din
Soengei Kerah perloe mempoenjai kamar 11. Ishak
H. Abd. Ratman diberi nama ,,Dagang Setia.“
Boeat pertama kali diangkat mendjamandi!
Sjahboedin
Dengan toelisan jang sedikit ini, pen- 12. Mohamad Gozali — Mohd. Amran.
di bestuusrnja ialah President toean Oesdoedoek dikampoeng terseboet berharap 13. Mochtar
H. Mohd. Noeh man, secretaris tocan Datoek Endah Kajo,
sangat soepaja Gemeente, atau Zelfbe- 14. Ibrahim
Ahmad Marzoeki Adjunct secretaris toecan Ramli, peningstuur, ataupoen kepada siapa jang ber- 15. Seri Antar m.
meester toean Mochamad Gasan dan comDjohor Loebis
koeaka mengoeroes permintain, ini, soedi 16. Chadir Anwar
missarissen tocan2 Kadiroen, Abdullah
Djavid
kiranja mengaboelkan pengharapan pen- 17. Chadidjah m.
alias Ketjik dan Doellah gelar Marah
Arsil
doedoek di Soengei Kerah dengan menga- 18. Abd. Kahar
Soeleman. Oedjoet perkoempoelan itoe
Abdoellah
dakan seboeah kamar mandi.
tjoema tolong menolong didalam hal ke19. Ahmad Anwar
H. Hasboellah
PENDOEDOEK. 20. Zahra m.
matian dan menoentoet peladjaran hal
T. Sjahroem
agama Islam sadja.
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21. Ahmid
Koima
Pembajaran controbutie f 010 tiap le22. Torap
Koima
Mati digiling kereta ari.
den
dalam seboelan dan entree seorang
23. Abdoel Azis
Abdoel Hakam
Orang kabarkan kepada kita, bahwa 24. Abdoel Walid
fl.- sedang bantoean boeat seorang leAbdoel Hamid
tanggal 28 j.l. di Poelau Berajan telah
den
jang
meninggal f 15.- boeat wang,
Soetan Nafaras
kedjadian soeatoe hal jang mengerikan. 25. Sitti Baheram m.
tetapi selain dari itoe dibantoe djoega de26. Basir
Noerdin
Oesir
ja
seorang Indonesi
ddin
Mahmoed
ngan tenaga seperti menggali koeboer
tinggal di Poelau Berajan dan bekerdja 27. Boerh
28. Pratiwo
M. Wongsowidig- dan lain2 keperloean orang mati.
di Medan.
Sakarang
jang mendjadi anggotanja
do
Pada hari terseboet kira-kira djam 7 29. Maroetoem Pane Lemar. Sr.
soedah lebih dari 40 orang terdiri dari
ia hendak ke Medan dengan menompang
matjam2 golongan kaoem tanija'ni jang
Soetan Kabiaran
kereta api jang datang dari Belawan. 30. Maradja
soeka memegang tjangkoel, partij rong31. Anas
Anwar karim
Tatkala kereta api itoe sampai distation
geng dan kaoem boeroeh.
Amir
Poelau Berajan, ia naik dari sebelah 32. Konon,
——
33.
Mohd.
Noer
Abdoel
Wahab
belakang, kereta api moendoer, ia kena
Aman
/
Sado Mogok.
langgar sehingga mendapat loeka-loeka 34. Siti Ramah
35.
Zaharsjah
Akasah
/
—dikepalanja jang mengerikan.
|
A4
Sebab Sais Sais vergadering.
Ahmad Chatib
Didalam keadaan jang pangsan ia 36. Haroen
Abd. Rahman Ns.
dibawak keroemah sakit D.S.M. ditempat 37. Abdoel Sain
£
Woelai dari pagi, didalam kota Medan,
38. Kanin
Mohd. Rasad
itoe,
"
hampir tidak ada sado kelihatan. OrangMartin
Kabar lebih djaoeh kami peroleh, orang 39. Abdoel Rivai
orang
jang pada waktoe pagi biasanja
Boelat
itoe telah meninggal pada hari minggoe 40. Siti Alimah m.
memakai sado, djadi kesoekaran. Motor41.
Haminoes
Sanoesi
kemarin kira-kira poekoel sembilan pagi.
motor
bus
poeas betoel-betoel mendapat
42. Mansoer
H. Idris
—0—
moeatan.
43. Amran
N. Pohan
Zaakwaarnemersbond.
Kira-kira 1000 orang sais sado, soedah
isi
|
dalam g ged
g Royal BiosDikota ini akan didirikan
Zaak
coop, akan mengadakan vergadering oenmersbond Loear Java Madoera, atas antoek mendirikan satoe Sarikat Sado.
djoerannja tocan Abdoerrahman dan Ab- DARI PERGAOELAN.
Inilah jang menjebabkan sado tidak kedoel Madjid.
“Kira-kira 6 tahoen jang laloe, Koesir-koesir sado lihatan didjalan raja, sampai tengah hari.
toeroet bergerak dalam kalangan perhimpoenan.
Poekoel 9 toean Pelluppesy, memboeka
Konon besok tanggal 1 Juli, akan di- Kira-kira 2 tahoen sadja berdjalan, perhimpoenan
vergadering dengan mengoetjapkan teri na
adakan
oprichtingsvergadering
goena ifoe soedah mati tidak berkoeboer.
kasih kepada jang berhadir. Ditoendjoekkan
itoe.
Sekarang, timboel kembali keinginan sais-sais satoe sapoe
lidi jang sengadja dibawa,
Oedjoetnja, —sepandjang kabar— akan sado mentjari persatocan. Tentoe karena terdesak oentoek mendjadi soeatoe boekti, bahwa
memperbaiki kedoedoekan mereka jang ter- oleh sesoeatoe keadaan dan peratoeran j. dirasa mem- lidi jang seboeah itoe, moedah dipatahkan,
masoek dalam golongan itoe.
beratkan, terlebih-lebih dalam malaise seperti ini.
tetapi lidi jang seikat itoe, mendjadi koeat,

Setelah menerangkan apa perloenjasoeatoe perkotmpdelan, laloe akan diadakan pemilihan jang akan mendjadi Bestuur.

Metro
Goldwyn Mayer OrientalInc
perkenalkan satoe film bitjara dan menjanji ,Pagan Love Song” sama Ramon
Novarro dan Dorothy Janis. Dimana2,tempat
ini fila mendapat poedj'an karena in,
Dramapertjintaan dikepoelauan Selatan?
Kalau toean gembira karena Ben Huur,:
tocan djangan loepa mempersaksikan'Ramon Navarro dalam Pagan Love Song,
lebih bagoes dan indah soeara baro#ber-

Dari beberapa pihak datang bantahan,
tentang penjimpanan oeang, soepaja akan
terpegang dalam tangan orang jang boleh
dipertjaja, dan tentang sesoeatoe jang perloe oentoek statuten,
Dengan soeara oemoem, telah dipilin
tocan-tocan jang berikoet ini 'mendjadi
saoet-sacetan seperti Kerontjong Stam:
Bestuur oentoek sementara:
boel 2
5
The Pagan,
Metro
poenja Nm
Pelluppesy Voorzitter
Bitjara.
Regisseur
W.S.
Van
Dijke
jang
Warso
Commissaris Galoegoer
pintar 2
wa
Soedah bikin tertje-«
Daoed
Poeloe Berajan
doenia
dengan ia
a
..film
Gagah
0
Bahagian Benggali ngang
"White Shadows" Page
Ska
Djamil
»
Amplas
dikepoeloean
Selatan.
D)
Pagan
Tahir
3
Petisah
ada satoe jang begitoean, indah PanoMarased
i
Soengai Mati
rama's jang kita lihat tidak, koerang
Djoedin
#
Kota Maksoem
sedang tjeritanja poen ada menarik kz
Noerdin
.
Temboeng
| Hoofdrol sebagi Henry” Smitk
Topol
H
Soenggal
jang dimaenkan oleh Roman Novarrdf,
Tajoeb
in
Pasar Loemba
Shabuddin
». Simpang Tiga, Kamp. itoe bintang film jang Sympathiek
Baroe dan Kedai Doerian. keliatan, bagoes dan loetjoe. Itoe Iagoe
»The Pagan Love Song
dikasi
dengar oleh Roman dan Janis dengan
Poekoel 10 vergadering ditoetoep.
..
jang merdoe menarik Wantoeng, Sebagai
.
Sebab-sebab jang mendorong sais-sais joega toean nanti serasa ada di lawttan
edoh.
4
akan berk
poel dalam satoe perk
—0—
: A
peelan, adalah berhoeboeng
dengan
Pemilihan Gemeenteraad.
soekarnja pentjaharian pada masa ini.
ang
Persaingan dengan motor-motor bus,
Tosan M. Djanin tidak oesah dipilih.
dirasa mendjadi soeatoe poekoelan jang
—0—
hcibat bagi peroesahaan sado.
Dalam Pewarta Deli jl. toean M.
Didalam pada itoe, pikoelan belasting
Djanin
sendiri
menoelis
berikoet ini:
dirasa amat berat, dimikian tangkapantangkapan jang sering terdjadi, oleh Hakim
Oentoek
menghindarkan
ini ada baikdidjatoehkan hoekoeman jang berat.
nja ditjari permuepakatan diantara co—0O—
mite
terseboet,
begitoepoen
dengan coApa oekoeran katikah atau Kilogram
mite dari Indonesier Batak disini.
jang dipakai?
Soepaja
ini
mendjadi
lebih
moedah diCorr. S. D. toelis:
dapat ,persatocan“, soepaja djangan
Pemerintah telah keloearkan peratoeran,
mendjadi ,,tertawaan" lain bangsa lebih
bahwa oekoeran oentoek menimbang djehebat, maka pikiran kita ada baik dinis barang dagangan jang dipakai kati
madjoekan sadja diantara 6 candidaat
diganti dengan Kilo. Oekoeran jang deitoe, ialah toean2:
mikian didjalankan di Sumatra Timoer.
1, Abdul Hakim.
Djadi kepada toke2 jang berdjoeal ba2. R. Noernyali.
rang dagangan seperti: beras, beras poe3. Herman Sitompoel.
loet, goela d.l.I., haroes memakai timbadan dengan begini, antero comite-congan jang La
telah (ierapkan oleh
mite jang ada mendjadi poeas, karena
)
ing.
ing telah ada
didaatnja“
sematjam itoe dikeloearkan oleh Kantoor
jangmadjoe mendjadilid di GemeenteIjkwezen.
raad sini.
Walaupoen oekoeran itoe telah ditoekar, tetapi publiek kebanjakan masih beDari toelisan diatas, kita dapat meloem loepa dengan oekoeran kati. Bila ngambil pengertian: toean Djanin
publiek membeli dan menjeboetkan kati, tidak oesah dipilih lagi oentoek
sitoke menimbang dengan Kilo.
Gemeenteraad.
Menoekarkan timbangan Kilo dengan
Ini perloe diperhatikan oleh Kiezer,
kati ini boekan perkara moedah. Kebasoepaja soeara djangan terboeang pernjakan pihak, roegi itoe djatoeh kepada tjoema.
publiek pembeli.
Toean R. Noerngali dan toean Herman
Hal sematjam ini sering kita djoempai
adalah candidaat-candidaat
dikedai Tionghoa di P. Berandan. (Boekan Sitompoel,
jang
semendjak bermoela kita poedjikan,
di P. Berandan sadja. Hampir rata
- rata
di Oostkust, bahkan di Medan sekalipoen dan dalam pemilihan jang pertama, keorang berdjoeal beli dengan menetapkan doea toean-toean ini masoek candidaat
harga per kati sadja. Red.) Bila seorang jang paling banjak mendapat soeara.
AN advertentie Burgemeester hari
diantara publiek membeli 20 kati beras, Fa
maka sitoke menimbang dengan 12 Kilo- ini,
Tentang toean Abdul Hakim, dari begram.
Publiek tentoe ma'loem bahwa | pikoel berapa pihak kita mendengar persetoesedang beberapa Comite akan
— 100 kati — 61,76 K.G. Djadi kalau me- djoean,
noeroet perbandingan jang demikian, pu- tetap memadjoekan toean Baginda Sodjoebliek roegi tiap-tiap 1 pikoel — 1,76 K.G. angon.
Djadi, dari beberapa Comite nanti, akan
Oempamanja publiek di-Brandan, membeli
beras 5 pikoel didalam 1 hari—5X1,76 ditoendjang candidaat jang berikoet:
K.G. —8,80 K. G. Dalam 1 boelan —
1. Baginda Sodjoeangon
30 X8,80 K.G. — 264 K.G.
2. R. Noerngali
7
Ini soedah menoeroet hitoengan jang
3. Herman Sitompoel.
seketjil-ketjilnja, beloem lagi didalamnja
masoek djenis barang-barang lain. Apalagi
Lebih djaoeh kita mendengar, bahwa
kalau publiek mentjetjer, keroegian terang beberapa pihak sedang berdaja oepaja
makin banjak. Betoel keroegian ini karena oentoek mentjari perdamaian.
—0—
sangat ketjilnja tak terasa kepada kita.
Soepaja keroegian 'publiek di - Brandan
Toekang tjopet jang bekend.
djangan sampai
teroes meneroes sadja.
Berselang beloem berapa lama LandKita harap pada pihak jang berwadjib digerecht di Medan telah memeriksa perkatempati ini, soeka menjelidiki perkara ini, tra doea
toekang tjopet, seorang nama
dan menetapkan oekoeran mana jang Oedin seorang nama Ahmad.
Ahmad mamesti dipakai.
soek
kedalam
pendjara beberapa boelan,
Kita boekan meminta soepaja toke-toke
roegi atau publiek beroentoeng atau se- sedang Oedin dibebaskan. Kedoea toekang
tjopet ini telah berkali-kali ditangkap oleh
baliknja, Moedah-moedahan dengan djalan
demikian kita sama-sama tidak menang- politie, berkali? dihadapkan kemoeka hakim
dan berkali-kali poela masoek kedalam
goeng roegi. Itoelah jang kita harapkan. pendjara.
—mO—

Oedin jang baroe ini bebas, dahoeloe
soedah pernah dihoekoem oleh Landraad
setahoen setengah, karena mentjoeri. Kemarin dimoeka circus Tionghoa jang bermain di Djalan Radja, ia tjoba poela
mentjopet dompet oeang kepoenjaan seorang Tionghoa jang hendak menonton
2 tsbt,
mpet itoe berisi oeang banjaknja
f1.55, akan tetapi malang baginja, seger:
jang poenja tahoe, dan ia diserahkan kepada politie.
la digari dengan seorang lain, jang djoega ditangkap karena mentjoeri.
.
Kawannja seikatan itoe, menjimpas
latji itoe mengeloearkan soeara jang keras, sehelai
kain Samarinda, jang ia dapat
sehingga kedengaran kepada jang poenja. dengan tiba-tiba. Seor
perempocan
la ditangkap dan diserahkan kepada po- toekang djoeal boeah, k
gan kain
itie.
Samarinda, dan kain itoe, kedapatan
Maoe mentjoeri doeit bekas tokenja.
Seorang Tionghoa diPachtstraat ada memakai seorang koeli bangsa Tionghoa nama
Lo Si Eng.
Orang ini telah dilepas dari pekerdjaanja
beberapa hari
j. I. dan ia tidak mempvenjai
pekerdjaan. Apa jang akan diperboeat oentoek mendapat oeang? Ia tahoe dimana
bekas tokenja menjimpan oeang pendapatannja, dan ia tahoe tjara matjam mana
memboeka latji tempat oeang itoe.
Seboeal latji jang berisi f 420,50, ia tjoba
boeka dengan sepotong besi. Latji ini telah longgar, dengan soengkitan jang sedikit,
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Film Bitjara.
Ramon Novarro.
Sesoedahnja bermain dalam film besar
Ben Hur terkenal disini Keradjaan
Fira'oen, Ramon lagi dalam
berberap:
film besar dan jang akan datang poela
Film Bitjaranja bertitel ,Pagan"
Kalau tiada apa pelanggan, bakal tetap
main di Gedong Oranje
Bioscope Medan
petang Isnen tanggal 30 Juni 1930.
Boektie lebih njata dari bagoesnja ini
film, selalah persaksikan dan batja Doenia

Film tanggal 15 Juni no 12 ini tahoen,
Demikian :

padanja.

Sebagai doea orang jang bersahabat
karibnja, pagi ini kedoea orang
itoe doedoek dihalaman kantoor politie
akan menoenggoe perbalnja.
sangat

SPORT.
Mahkota — Horas 4— 2.
|
Kemarin telah dilansoengkan pertandingan arftara kedoea

club

jang

terseboet

diatas. Penonton tidak begitoe ramai.
Pada permoelaan, Mahkota ada bermaia,
bagoes sekali hingga dalam tempob bebez '

yapa
minit sadja.
Mahkota
soedah
p satoe
gool
pada
moesbehnja
st
itoe,
sampai
pauze, kita
Harga se
correct lagi antara
1 FK
h pihak.
"Di'Yaktoe pauze stand 1.— 0,

» Sefoedahnja bola moelai disepak lagi,

ipihak Horas moelai main bagoes dan tidak
eran kita, sesoedahnja bermain over“bverap jang
rapi, Horas soedah dapat
teboes kebalibaaraja. Lebih dari pada satoe
perempat djam, Club Mahkota kena terkepoeng hingga achterhoedenja terpaksa
mesti bekerdja keras boeat menolak bola
jang sebentar- sebentar datang menjerboe
kemoeka goal. Keeper Kassim
jang paling banjak boeat mempertal hankan namanja Mahkota.
Kemoedian sesoedahnja spelers Mahkota
sedar akan dirinja, voorhoedenja moelai
kasih toendjoek permainan tjantik, dan
degan pembagian jang bagoes, Monel
dapat bola, larikan seperti kidjang dan
sjoet bemoeka goal. Bergeloet sebentar,
balpoen masoek. Stand 2 — 1.
. Alex jang mendjadi marah karena ke
kalahan itoe, bawak bola sendirinja, over
kekiri.dan setelah bereboet ramai dimoeka goal, balpoen masoekstand 2-2.
Penonton moelai bersoerak-soerak karena kegirangan dan sama-sama menjeboetkan toeah ajamnja masing-masing.
Kembali Monel dapat bola, larikan kesoedoet kerner, tembak kemoeka goal dan
dalam tempo satoe minit sadja soedah
dibajar dengan contant. Stand 3-2 boeat
kemenangan Mahkota.
Diwaktoe hampir na' habis, voorhocde|
Mahkota bikin lagi satoe samenspel jang|
bagoes dan tidak diketahoci bola soedah
meloentjoer sadja kedalam djala Horas
dan stand ketika ditioep fluit pandjang,
4—2 boeat kemenangan Mahkota.
Kabarnja, atas kemenangan itoe oleh
TengxoeMahkota j.mendjadi pres.dari club
terseboet telah adakan keramaian hingga
sampai djam 3 malam. Kita tidak tahoe
mengatakannja, keramaian apa poela jang
akan diperboeat kalau Mahkota club
mendjadi kampioen ditahoen ini, entah
bisa djadi didatargkan beberapa partij
ronggeng
dari Penang.
.
Ea
Pertandingan Hockey antara European dan India.
Kemarin pagi kira2 poekoel 8 telah dilangsoengkan satoe pertandingan Hockay
aan aan

kelihatan

referee

berpihak

sanja sadja.

IEEE
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Senin

Tapi

bagaimana

mintalah

tawaran

serta

harga-harga pada kita.
- Sekarang soedah sedia jaitoe Tablet
Merck, ijalah sematjam tablet jang sangat
bergoena
boeat
obat demam,
sakit
kepala, sakit gigi, dan lain-lain. Ini tablet
bikinan Fabriek E. Merck. Darmstadt
(Duitschland).»
Harga satoe Tube dari 20 Tablet f0.40
» sepoeloeh
£3.50
Pesanan dari loear kota Padang paling
15.—
f
harga
Tuben
sedikit 50

Kirim wang lebih doeloe, onkost vrij.
Oeroesan Firma Niagara: radjin, rapi,
teratoer, dan mengambil commissie paling
moerah. Ambillah pertjobain pertama:
Menoenggoe dengan segala hormat!
Firma NIAGARA PADANG S.W.K.

H. BAKARSHAHAB
Directeur.

ini tjerita

jang

“

SENDIRI

€

ALLAH")

Seboeah film bermuziek
jang film-film bitjara

en sedikit
jang laloe.

1

Pakai
Harga
Loge

tekst 'bahasa

INGGRIS
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le. Rang

F. 0.50

2e. Rang

Deli-Welch Regiments Elftal Singapore

F. 0.25

«
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KESEHATAN
Selamanja

Sandow
Tennis

Rackets
Ballen
Persen enz. enz.

Medan's

BADAN

RAI

9 4 0 Maa

pada

Boecat

sewa

koersi

2e Rang

pada

dapat
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f0.15 pada Medan's Warenhuis.

Kalau toean mengadakan PESTA
mengawinkan, menjoenatkan atau lainlain sebagainja, lebih baik DJANGAN
toean sediakan .,MINOEMAN KERAS"
oentoek tetamoe toean, sebab minoeman
jang terseboet selainnja MEMABOEKKAN atau memboeat RETJOK dalam
keramaian,
djosga
'MEROESAKKAN
boeat badan sebab itoe lebih baik toean
sediakan

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

BAN

Medan

9 4 9 mmm

le Rang

PIT SENG
MEDAN'S WARENHUIS — TOKO AUW
Kesawan.
Huttenbachstraat
HAN SENG & Co. Oude Mark

La

Warenhuis

Tel. No. 20

0.

Djoeal lebih doeloz: le Rang f 1.50: Boeat 3 hari pertandingan f 3.75
2e Rang f 0.50
Pendjoealan ditanah lapang: le Rang f2.— 2e Rang f0.75
Boleh bitjara tempat boeat:

U

sedia :

Chest Expander
Dumbbells
Developers

0000000000m0m0mMEO
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BOEAT

Besar

pada tanggal 1-4 dan 6 Juli a.d.
ditanah lapang baroe Parkstraat

Selalah saksikan dengan poewas hati.

PERLOE

1

en

sadja.

tempat sadja ditoeroenkan hanja boeat film sadja
F. 1.80

TJILAKA"

Pertandingan?

jaitoe berlakoe sedia actie seperti Tjerita Film Biasa
poenja drama. Terdjadi dipoelau TEDOH dibawah
Pohon-pohon kelapa jang endah serta permai.

BILL“

Dimainkan oleh :
HELEN COSTELLO
&
RALP GRAVES
'Tammatnja ini 2 series 4 bagian, dapatlah penonton kenjataan
segala resia serta siapa jang berdosa sebetoelnja dalam ini tjerita.
Tambahan 2 bahagian djadi 10 bahagian semoea.
Perloe dihabiskan, sebab bakal datang lagi Seriefilm Baroe.
»TJINTJIN RESIA DARI EGYPT”

NN

njanjie jang lain sekali dari
Ini ada moelai bertjerita,

BUFFALO

s»ANTJAMAN

PAGAN'

Dimainkan terbantoe oleh nona-nona:
RENEE ADOREE
dan DOROTHY JANIS

bersama

Dimainkan oleh:
EDMUND COBB
— WALLACE McDONALD
dan GRACE CUNARD.
Dalam ini series poewaslah hati penonton kelak begimana achirnja ini tjerita dengan perdjoewangan sengit serta hebat sekali.
FILM KE 2
Tammatnja series 9 — 10 dari 4 bagian tjerita pengabisan
djoega dari serie film tjerita:

bernama

PERTJAJA

Biosco

»Berkelahi

NOVARRO

TIDA

11 Bagian

Isnen.
Tanggal 28, 29, 30 Juni
2 programma djadi satoe.
Tammatnja series 9 — 10 atau 4 bagian pengabisan,
dari seriefilm tjerita:

00

JANG

11 Bagian
Saptoe Ahad&

NG

(ORANG

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

Royal

Moelai Ahad (29) Juni berikoet berberapa malam
HUR

Bary.

Didahoeloei oleh satoe film bitjara dari bermatjam-matjam
lagoe, seperti Ialand Sangs, dan Across the Sea Sex Life of
the Polypp, The Umt.

adjaib-adjaib.

terkenal dalam film BEN

Jean

Lee.

ITOE?

FILM MUZIEK en SEDIKIT NJANJIE dari itoe djago doenia

RAMON

Dixie

|

Oranje-Bioscoo
00
00

Carol dan

000000000000

dan

isinja

Catlett,

dan

pembitjaraannja
APA

Home

|

Satoe tjerita jang soenggoe terdjadi ditanah PRIANGAN
dikalangan kaoem tani. Kalau tocan hendak taoe, jang njata isinja
ini film besar, baiklah toean-toean sendiri datang persaksikan

Xi
KKEKASASAA

oen-

toek Indonesia:
Djoega mendjoealkan dan membelikan
barang-barang keloearan Sumatra Barat
ge
negeri, dan djoeal dan belikan
rang-barang keloearan lain negeri ke
Sumatra Barat. -Dari itoe bikinlah perhoeboengan

mendjadikan

»Soearanja Darah“
atawa ,,NJAI SITTI“

ko

bergoena

jang

Leave
dengan hoofdrol

MAAN

BERALAMAT :

ERA KALAKAA

“Dengan ini-kita bertahoekan jang kita
poenja firma mendatangkan barang-barang
sangat

Why
Sue

BANJAK
BITJARA

FILM BIKINAN
HINDIA DAN
DIMAINKAN
OLEH
ANK-ANAK
HINDIA

PX oU”

SEPAKAT

FIRMA NIAGARA
PADANG (S.W.K)
jang

film,

banjak!

Raboe 25 Juni dan malam berikoetnja.

Walter

Loear Biasa!

satoe

bari

Satoe pertoendjoekan
jang loear biasa,
jaitoe “satoe film bitjara dari Fox Special

dalam tjerita 9 bahagian bertitel:

MEDAN.

Europa:

1, Raboe 2 dan Chamis 3 Juli 1930

sI HE

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

dari

Selasa

Penting!

orang

Moelai

Bioscoop

Satoe kabar baroe tentang FILM JANG
DIBITJARAKAN orang! Boekan FILM

SEBELOEM HOEDJAN
SEDIAKAN PAJOENG

117

kepada

30 Juni,

Kabar

Toean - toean :

PEMILI

Dalam oeroesan sport jang sematjam
ini keligatan, orang India lebih matang
dari bangsa lain.
—0—
Belawan Voetbal Bond.
Pada tanggal 28 Juni 1930 bertempat ditanah lapang Belawan soedah dilansoengkan pertandingan antara Unie Kampoeng
V. c contra Batang Kwis V.C. kesoedahannja 4-0 boeat kemenangan U. V. C. dan
besoknja antara Belawan Sport Ver. dengan
M.V.V. dari Medan kesoedahannja 3—0
boeat kemenangan B.S.V.
Melihat standnja, boleh dibilang bagoes
bang| dioega dari hal sport di Belawan.

Orion

— Advertentie.
Perhatikanlah

ma DELI-BIOSCOOP

setjara friendly game antara orang2 koelit|
Poetih dengan orang2 India di kota ini.
Kelihatannja pihak Europa banjak dapat
bantoean spelers dari orang2 keboen.
Soedah empat kali dilansoengkan pertandingan jang, sedemikian ini, selamanja
orang-orang
Eropah jang mendapat kekalahan. Moedjoer bagi mereka sebab
tandingan jang sekali jni, disoedahi dengan serie sadja.
Pertandingan
dipimpin
oleh referee
Duson, jang djika ditilik dengan mata
haloes selama pertandingan ini hampir

30 0

24 Spoorstraat

YIAK

&

Telf. 1186

'9000400 SOLLSSBLLLESASSD

Co.
MEDAN.

640044

40
(empat poeloeh tahoen)

Sanggoep mentjarikan pekerdjaan bagi orang jang soeka
bekerdja,
Menoenggoe dengan hormat,

M.

Ketiap Tjap Matahari

ARIF.

Djagalah

Toko Bombay Besar
Kap
warna

dan

soetera, matjamVoal

Soetera

Benang dari Parijs.
Selamanja tersedia Gramophoon

merk

,ODEON”

WENG
Toapekongstraat

16

54

Telefoon

0
4b
4b
4b
4b
4o
4b
Kleermaker Balistraat No. 6.
4b
Telefoon No. 1426 --o- Medan
- Deli. 4 b
4b
2
4b
Ditanggoeng bagoes serta pas ' b
?
potongannja menoeroet model
4?
dan kemaoean orang zaman se4
b
karang dan sedia kain-kain.
4b
Diloear kota Medan kita bisa 4 b
kirim dengan rembours.
4b
4b
Menoenggoe dengan hormat.
4b
(b
#0s00000000004 4 p

keper

jang lain.
rembours.

poetih.

Harga

Pesanan

dari

Di

zaman

misti

Radio

sama

tempat

toko-toko

dikirim

dengan

30

bisa

bekerdja

dan

sekali.

& amoe3 orang maee obalapi
PAN

Kau

enakan
aan aan

Djangan

ketinggalan

terlaloe djaoeh
kang,

jap

kebela-

selamanja

Vine

janganap

noermla/h 2 Case obat
oelan kebenaranIa dek
Hu Mp3 Pen:

misti

djaga kekoeatan da kesehatan

badan.

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

POO

THAI

FOO

Telefoon No. 789, Postbox

dan

SEPATOE

—

Tel. 663 Medan.
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TIMBANGAN
merk

HAP

Pachtstraat No. 29

LIE

Terdiri

MEDAN.

Kn

1927.

Telefoon No. 998.
(belakang toko

Bombay

Besar)

Selaloe ada persediaan tjoekoep roepa-roepa:
Timbangan Kajoe memake piring tembaga:
10, 15 dan 25 Kilo.
Timbangan Kajoe zonder piring: 75, 100, 125, 150, 175 dan 200 Kilo.
Timbangan Besi vernikkelt pake
piring tembaga, dengan batoe
10, 15 dan 25 Kilo.
timbangan berkisar:
Medja

pake

piring

tembaga, batoe-batoenja conipleet berikoet:
Timbangan Medja merk HAP
LIE pake batoe berkisar-kisar,
dari

pada

besi

5,

10,

25,

50

15
dan

dan

25

100

Kilo.
Kilo.

5

semoea:

Medja Ideaal dari
8 Timbangan
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: '",, 1, 2, 5 Liter.
Djoega bisa dibeli satoe-satoe bidji.
»
» Tjanting Minjak dari: "5, 1, 2 Deciliter.
» Oekoeran Kaen-kaen, Meteran, matjem-matjem dan ada djoega jang
» bisa dilipat ampat.
Boewat orang jang akan mendjoewal kombali sangan membeli
»
banjak-banjak bisa dapat oentoeng baik di
@
potongan harga moerahan.
»
@ 00000000000 2@gmO 000000004 “3

dan

berfikir
tjepat

Pasar

dan njonja-njonja mendapat taoe.

3
Kd

RINGAN TANGAN

orang

terbang,

toean-toean

di

Selamanja 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.

Timbangan

kapal

taoe pada The Globe poenja peker-

berdiri moelai 1888 — 1930.

Menoenggoe dengan hormat,

KAKI

soedah
baik.

,NIO TJIANG SENG"

bersaingan

lain

dan

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

Kesawan No. 79

Ini toko Speciaal Kleermaker, dan sengadja baas
jang soedah biasa kerdja di toko Cornfield dan
mempoenjai kepandean jang tjoekoep.
Pekerdjaan ditanggoeng tjepat dan netjis dan
sedia segala kain-kain seperti palmbeacn - lenen
- flanel
dan

pekerdjaan ini di

403 & 567.

Maoe tjantik?
Maoe gaja ?
Datanglah di Calcuttastraat No. 31 - Medan
ni

WATID

TJEPAT

orang

Haloes

Harap

Nos.

Awas!

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

peladjaran

Dan harga dibikin lebih moerah 20”/, lantaran
Baroe, roemah sewa dan lain-lain ongkos lebih ketjil.

SENG

MEDAN

mendapat

-n 00000000

a
CON
OA

Antero
djaan

TOEKANG

000000000000004 b

ap

BLU GAIA

Kelik

lagi

Harga ditanggoeng Moerah dan boleh
pesan dengan Onder-R
Menoenggoe dengan “hormat!
116

Ka

DELI.

Jang poenja fabriek

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

ABDUL

MEDAN.

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

dan |

soedah

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

botol.

Pakai toetoep lak merah di
kepala botol.

Sedia boeat djoeal banjak dan
lelaki jang toelen harga f4.—

SENG KIE - Dispensary
No.

sedikit obat

114, Kesawan
koeat

No. 61, Medan.

SATIJRIN

boeat

orang

1 1515115)51555556619)
50161515 15)0)07) 5

matjam

lampoe

Globe

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

tjap jang toelen, jaitoe:

dikepala

2.

Toko

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

1. Pakai toetoep kaleng merah

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

Eigenaar dari
dibeberapa negeri.

perampoean

Kaoem sport !

Batjalah !

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

kaoes

voetbal

dan

oentoek

apabila

tocan

pakai,

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 tjapee
ringan, ladjoe dan potongan bagoes jang terdapat keadaannja.
.

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

Tjarilah
14

55

a

menjesal !

Kalau pakaian-pakaian haloes toean-toean kotor, djangan
soeroeh dobi pada sembarang tempat, mesti bawa pada ,,The Globe”
jang bisa tjoetji dan tjeloep dengan baik.

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

kajoe.

Djangan

Awas!

termasjhoer teroetama.di Soematra Timoer

0004000000000

dan

The Globe Chinese Wasscherij

Oo

MEDA
Telefoon No. 1633
Menerima dan mentjari:
Pekerdjaan Mengoekoer Tanah
dan memboeat Kaart, serta Gambar-gambar Roemah. Sanggoep
memborong dan memperborongkan membikin
roemah
batoe

8 SMM

OPNEMER - TEEKENAAR
&
" ARBEIDSKANTOOR
Mogskeestraat No. 25

kita poenja adres:

HAN

Oudemarktstraat 53,

SENG & Co.
.

Telefoon 755 Medan.

tjakapan anbk-anak jang hendak pergi kesekolah.
»Lebih tinggilah mata2“ djawab s1 Badjing.
'Menjahoet si Kotok dari belakang.

.Jang paling rendah djanggoetaris" asese pen-

dapatan ketiganja.

No.

102

Isnajan

30 Juni 1930

—

3 Safar 1349 Tahoen

ke I t. Hasselman

itoe, tapi praktijknja
ksoed itoe. Apabila dalam prakrijk
banjak kehendak-kehendak jang baik tidak
bisa memberi boeah, itoelah sama sekali
tidak
gherankan
dalam
praktijk
ada faktor-faktor (hal-hal)
lainnja jang memang menghalanghalangi kehendak-kehendak itoe bisa
dilakoekan. Sebabnja ini semoea tidak lain
jaitoe karena keperlocan Rajat tidak
tjotjok dengan keperloean peroesahaanperoesahaan partikelir, jang sedjak 1880
madjoe begitoe keras itoe. Satoenja baroe

Lembar kedoea.
Parlement dan Demokratie.
Politiek dan Economie.
Di Europa demokratie
IV.

(Oleh A.Z.

—

itoe moelai ditolak

Correspondent

Dalam tahoen 1929 export moendoer,
karena harga-harga barang toeroen. Dalam th. 1875 export ada sedjoemlah
f 177 076 000 dan ini terbagi
export negeri
f 41 474 000
export partikelir ,, 135 602 000
Begitoelah export

partikelir ada tiga ka-

linja expurt negeri.
Dalam th. 1929 djoemlah export sebesar f 1 481 000000

terbagi

mendjadi

export negeri
f 34 000 000
export paitikclir ,, 1 445000 000
Djadi export partikelir dalam tahoen laloe ada 40 (empat poeloeh)
kalinja export negeri.
Angka-angkainimenoendjoekkanterangtjoeatja kemadjoeannja peroesahaan partikelir, jang teroes meneroes memoendoerkan peroesahaan Rajat itoe. Berhoeboeng
dengan kemadjoean peroesahaan-peroesa-

haan partikelir jang tjepatini, makaperloe
djoega ada pegawai-pegawai jang mendapat didikan sekolahan. Karena itoelah laloe timboel matjam-matjam sekolahan di
Indonesia. Mr. van Deventers, jang di

anggap sebagai bapanja itoe ,,ethische
politiek”, jaitoe politiek jang bersoetji hati,
doeloe pada penoetoep abad 19 minta berdirinja matjam-matjam sekolahan

di Indo-

Sinar Deli“

kesamping.

di Djerman).

bisa

madjoe,

apabila

lainnja

moendoer,

Rajat Indonesia. Jang haroes diingat jaitoe satoenja bisa mendapat rezeki, apabila
hal: Indonesia selamanja ke- lainnja mati.
hilangan kekajaan jang boekan main ba»Bevredigende
verhoudingen
in
de
njaknja itoe, jaitoe kekajaan, jang kiranja inhecmsche
wereld kunnen onder die
bisa diperg
kan oentoek kesel
igheden gepaard gaan aan groote
Rajat terbanjak.
moeilijkheden voor het grootbedrijf en
Bagaimana t. Hasselman sekarang bisa omkeerd."
kata,
bahwa
sesoeduhnja th. 1880 di
Begitoelah termocat dalam verslagnja
Djawa nasib Rajat bertambah baik, itoe- Welvaartscommissie, jang dikoetip djoega
lah soenggoeh mengherankan. Inilah me- vleh madjalah ,,Koloniale Studien“ no. 3
noendjoekkan
kebodohannja.
Van Kol, dari boelan Juli 1929. Melajoenja kira-kira
pemoeka kaoem sociaal-demokrat pada demikian:
penoetoep abad 19 soedah menoendjoek
»Dalam keadaan demikian, maka apakemeskinan itoe. Dalam th. 1902, ketika bila didoenia Boemipoetera didapat hasil
begrooting djadjahan dibitjarakan dalam ijoekoep inilah ber-arti kesoesahan besar
tweede kamer, minister sendiri soedah yagi peroesahaan-peroesahaan besar dan
kata, bahwa di Djawa keselamatan Rajat begitoe djoega sebaliknja."
oemoemnja
ada sedikit dan karena itoe
Djadi menoer-etpikiran ini: apabila pe
haroes diperbaikkan, katanja
roesahaan besar madjoe, moendoerlah
Djadi setelahnja hapoes cultuurstelsel, ekonomi Rajat. Dan inilah memang kenjadengan moeloetofficieel, soedah dia taannja, karena peroesahaan-peroesahaan
koei, bahwakeselamatan di Djawa moen- besar senantiasa bertambah koeat sadja.
doer. Dan kemoendoeran ini tidak berFasal ekonomi ini kami poetoes sampai
henti ditahoen 1902 sadja. Kemoendoeran sekian sadja. Dalam karangan lainnja kaini
masih berdjalan teroes, kadang2 pe- miakan madjoekan angka-angka officieel
lan,
kadang2 tjepat, itoelah menoeroet poela oentoek memboektikan, bahwa mekeadaan
nationaal dan international.
mang soedah tidak bisa dirintangi lagi
satoe

Sebeloem kami menjelidiki, bagaimana
Rajat Indonesia bisa mendjadi ,inatang”

kemoendoerannja

peroesahaan

00000200000000
aa

Minta sadja

Sekarang kami bisa berkata
kemeskinan

Rajat

Autoverhuurderij ,,DE VOS“
130

Indonesia

jang

mengalir

loear negeri dan hilang
Indonesia itoe.

ke -

pinan kita di djadjahan

jaitoe mendjoen- |

boeat Rajat djoeng Rajat terbanjak dan maksoed itoe |
selama-lamanja

Doeloe-doeloe ditempo Ovst-Indischie
Compagnie segenap owntoeng diterima oleh
kongsi ini, karena ko
ang
si ini doelo

Meskipoen

akan

begitoe

dipegang

tegoeh.|

orang tidak

haroes

loepa, dalampraktijknja

(inilah

di

Djawa.

Hanja

Ke
MESKIPOEN HARI

4

pada:

V.

G.

CHEWING

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

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

saroeng jang

Kita minta tocan soeka oedji lebih doeloe dan periksa dengan
teliti dari kita poenja kelocaran, pesti menarik kesenangan tocan
seteroesnja.
Tjoraknja teratoer dengan pantas dan memaniskan pada pemandangan, m2noeroet kesoekaan didjaman sekarang: kleurnja
bermatjam roepa seperti: hitam, copy, blauw, oemoe, hidjau,
gandaria,

chocolade,

Saroeng

Samarinda

|

poetih

dan

lain-lain.

Harga boeat pakaian:
dari soetera

f 20 f 27.50 dan f 35.—

Shanghai

no.

Boeat didjoeal lagi:
Saroeng seperti diatas djoega no. 1: perkodi
f 250.- f 300.- f 500.- danf 600.

1: A f 10.- f 15.-

f 180.- f 200.-

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

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.

Mempeoetihkan 'gigi,
Mentjegah sakit gigi,
Mengkoeatkan isit gigi,
dengan djalan
memakai

dengan

1

diseloeroeh

CHEWING

GUM

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

Sumatra.

Kaoem iboe bertindak dalam
kemadjoean agama.

jang

Terdjoeal

diantero toko provisien en drankens dengan harga
Terbikin oleh :
AMERICAN CHICLE COMPANY — NEW YORK
Sole - Distributers N. O. I. :
67
TOKO
AUW
PIT
SENG-MEDA N
6 dan

20 cents sadja.

Bykantooren : ' Weltevreden
Soerabaja

mempoenjai

moerid -- 180 orang,

semoe-

anja kaoem iboe. Diantaranja 100 orang
perempoean jang soedah dewasa, Selaloe
kaoem iboe menoempahkan air mata apabila Darwisjah memberi peladjaran agama,
karena soedah terasa oleh kaoem iboe
jang ia ta' ada berpengetahoean dalam
oeroesan agama Islam. Ada diantaranja
kaoem iboe merasa pangsan ketika Darwisah menoetoerkan atoeren agama Islam.
Karena Darwisah merasa ta' begitoese-

(XL)

nang

memberi

peladjaran

pada

kaoem

Djika

Darwisah

berbitjara

meartikan

gura'an tak ada orang Islam jang tak
mengeloearkan air matadan merasa piloe
sekali, mengenangkan bagaimana nasib manoesia nanti diachirat. Hati Darwisah adalah loenak lemboet mengoeroes kaoem iboe
oentoek memasoekkan peladjaran agama jg.
mana

semoeanjakaoem iboe sangat berse-

dih hati bilamana Darwisah mentjeritakan

hal ichwal achirat denganvia Alguta'an dan

hadis.
Beberapa orang kaoem laki2 sangat tjemboeroe pada Darwisah apabila dialberkata2

3 |iboe dalam roemah pindjaman, diadjaknja sebab sangka mereka, merexa akan menmoerid-moeridnja bekerdja menebang kajoe

meangkoet batoe oentoek mendirikan seI) | kolah tjoekoep dengan internaatnja Karena
oesahanja dipandang moelia oleh kaoem
iboe, bekerdjalah ia bersama-sama sekarang
ramoean itoe soedah dikerdjakan, tinggal
mendirikan sahadja lagi.
Dalam boelan Maart berangkatlah Dar| 'wisah menoedjoe Pangkalan Kota Baroe,
disana disamboet oleh kaoem iboe dengan
1 | senang hati, teroeslah ia keAir Tiris. BoengaIkinang, Pakan Baroe, Siak Seri Indera
3 | Poera. Di Siak

adalah

dia

menerima

f50

dapat

Telf.
»

132B.
2572N.
1,
rear» GD O

TAN

disana 3 boelan dikampoengnja |(Goegoek |
M. Kabau).
.
Menoeroet soerat kabar itoe Darwisjah dalam berpikir akan meloeloeskan
permintaan itoe atau tiada, kita rasa Darwisjah tentoe lebih dahoeloe akan bekerdja
ditanah air sendiri, kemoedian diloegoek tempat toempah “arahnja oentoek
mengembangkan agama Islam pada kaoem ar tanah air. Djika pekerdjaan Darwisjah
soedah
lansoeng di Goegoek tentoelah
iboe dalam negerinja.
la mengadjar itoe ialah dalam sekolah Darwisjah akan bekerdja oentoek diloear
desanja.
Dinijjahschool Goegoek, jang mana ia

BOORHAN

PANAS.

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

Sesoedi

dapat

00000000000000

Rajat itoe.

Darwisjah
binti
haroes diperhatikan oleh pembatja, A. Z.)
Abdoelmoein.
toe kehendak-kehendak jang paling baik sekaSaja telah batja soerat kabar saudara
ipoen
bisa
djoegatersia-sia,
kaIndonesia
dipegang
oleh
pemerintah
Belanda, jang mempoenjai keboen-keboen rena kita maoe bekerdja terlaloe radjin jang keloear di Penang, bahwa Darwisjah binti Abdoe'lmoein
asal dari Goegoek
itoc. Oentoeng dari keboen-keboen di- 1?) Iehtiar-ichtiar jang tersia-sia itoe tiafdeeling 50 Kota telah sampai ketanali
terima oleh pemerintah. Sekarang Indo- dak bisa disingkiri, apalagi dalam fasal jg Simenandjoeng bertiga dengan kakaknja
ssekar
seperti
pendidikan
Rajat
itoe.
Djanesia masih dikocasai oleh pemerintah,
perempoean
dan soeaminja
dari kakak
tapi perocsahaan-peroesahaan partikeliriah lan pelan-pelan dengan ditimbang matangarwisjah terseboet.
jang sekarang merdapat oentoeng dari matang, akan ternjata djalan jang paling
Dalam tahoen jang laloe ia soedah tabaik“.
Indonesia itoe.
mat beladjar pada roemah pergoeroean
Siapa menerima oentoeng itoe, itoeBoeat Rajat Indonesia jang penting Madrassah perempoean Padang Pandjang
lah tidak djadi pertanjaan penting bagi boekan maksoed jang dimadjoekan oleh S.W.K. jang dikepalai oleh Entji Rahma
1j
ijah, seorang kaoem iboe jang
pertama kali mendirikan madrasah atas
oesaha dan tenaganja sendiri
Beberapa tahoen Darwisjah doedoek
Toean hendak membeli SAROENG jang toelen !?
beladjar sama Entjik Rohma terseboet.
SAROENG SAMARINDA dan BOEGIS JANG TOELEN.
Tahoen jang laloe poelanglah ia ke Goe-

berkoeasa

Bindjeiweg No. 1

00000000000000

Indonesia akan teroes bertambah.
Kami menoelis pandjang tentang fasal
ekonomi ini, karena ini perloe sekali oentoek mengerti soal jang dimadjoekan disini, jaitoe: Bisa atau 'idaknja di IndoneSia ada parlement dengan demokratie jang
kemadjoeaunja peroesahaan-peroesahaan en dat vooral bijeen zoo ingewekkeld en seloeas-loeasnja, seperti jang ada
di Nepartikelir, jang mengganti peroesahaan tijdroovend proces als dat der volksop- derland sekarang.
negeri, jang diseboct monopol oleh voeding, de langzaam maar welbezonnen
Kami sekarang akan membitjarakan
weg dikwerf blijken zal de meest doel- soal politik.
toean Hasselman itoe.
..ea
treffende te zijn."
Begitoelah: doedoeknja perkara.
Melajoenja kira-kira demikian:
a diatas itoe tjoekoeplah
»Maksoed jang pengabisan dari pim- |
k menoendjoekkan besarnja
kekajaan

No. 1121.

telefoon

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

tjan gembong.
tentoe,

TERPELIHARA

MAOE SENANG dan

Bolehlah kiranja di-ibaratkan, dalam
tempo cultuurstelsel itoe Rajat ditjakar
koetjing, sedang ia sekarang ditjakar ma- |

nesia. Toentoetan jang demikian inilah itoe, kami koetip lebih doeloe pemandamendjadi sebab toean van Deventer djadi agan toean Hasselman tentang keadaan
terkenal dan terdjoendjoeng tinggi oleh ke- sekarang :
»Hoezeer
dan
ook de opheffing der
banjakan orang Indonesia. Tapi ,.sedalamdalamnja” apajang diminta oleh Mr. van volksmassa heteinddoel zal moeten blijven
Deventer itoe tidak lain hanja boeat menja- yan ons koloniaal beleid, by de prac(opgelet, mijne
koepi keperloeannja peroesahaan-peroesa- tisch uitvoering
haan partikelir jang madjoe terlaloe tjepat heeren, A. Z.) zal steeds in het oog gehouden moeten worden, dat ook de aller
itoe.
Begitoelah timboelnja ,ethische politiek" beste bedoelingen schipbreuk kunitoe tidak lain hanja disebabkan oleh nenlijden door overmaat van ijver (!?)

000000000000000
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»Mana lebih tinggi mata-mata dengan koemisaris?"
kata si Toepai kepada si Badjing. pemikanlah per-

BO | 00000 000000000000

LOBTJOE:

kerendahan

nanti oleh

kacem

iboe

dibelakang hari. Kita tidak sesaikan karena mereka itoe tak menaroeh pemandangan jang lebih loeas dan dalam pengertian menoeroet aliran zaman dan masa.
Moedah2an Darwisjahlah akan memimpin kaoem iboe afdeeling
50 Kota Suem.
Barat.
ia

Kalau tinggal di Kampoeng
jang djaoeh dari Bogor.

Mesti pandai mendjilat?
derma dari j. m. Soeltan Van Siak (meToean Mngr. Oroeng
Badoar
noeroet soerat kabar saudara terseboet
sekarang berada di Koeala Loempoer bi- Moeda, doeloe kekerdja pada B. P. M.
langan Selangor memboeat toblij disana Pangkalan Berandan, Sekarang tinggal di
diterima oleh kaoem Moeslimin disana de Sipirok.
|
Toean menoelis satoe soerat kiriman
ngan gembira. Menoeroet soerat pada itoe
dalam
Pertjatoeran,
jangmenoendjaga keradjaan itoe memintak sama Darwisah akan perdiam 3 boelan disana boe- djoekkan, soesah sekali tinggal didesa jang
at mengoeroes agama oentoek kaoem iboe djaoeh dari Bogor.

KAK:

Ia, karena badannja tidak kocat'dibebaskan dari heerendienst itoe tidak memba(jar rodi.
Beloem ,lama ini, seorang pendoedoek
Sipirok mengadoekan Assistent Demang
disana, berhoeboeng dengan satoe perkara poekoel.
Boleh djadi toean M. Oroeng.
Badoar Moeda, ditoedoeh jang mengadjar

orang itoe mengadoe, hingga toean itoe
dalam soerat kirimannja menoelis:
Tetapi.... setelah si Ali dapat Iceka
dan poekoelan ditangan politie Sipirok
dan
sesoedah soedaranja nama Dja
Koempoelan mengadoe oentoek minta
perlindoengannja Justitie atas loeka
si
Ali
itoe,
dimana
Assistent
Demang Sipirok roepanja merasa apaapa

dalam

hal

itoe

mendjadilah

saja

jang tidak tjampoer tangan peri hal si
Ali itoe ditoedoeh oleh Ass. Demang
terseboet mengadjak Dja Koempoelan
mengadoekan dia, jang berachir. saja
dapat gangoean: le vergunning roemah saja, divorstelnia soepaja ditjaboet,
2e pekarangan saja disoerseh tangkap
enz dan....... pada saja Penghoeloe pasar Sipirok katanja diperintah kepala
koeria minta oeang rodi dari saja moelai kwartaal 3 tahoen 1930.
Begitoe poela Adunct Djaksa Sipirok,
menjoeroeh Dja Intiria wakil penghoeloe,
menanja pada k. koeria kenapa saja tidak dikenakan rodi?
.
Baikiah! saja tentoc tidak bisa engkar kalau paksa datang boeat bajar
wang rodi!
Tapi saja bertanja', apa sebab dalam
3 tahoen jang liwat saja tidak ditagih
rodi ? Tapi baroe moelai kini.
Oh! boecat membising dan mengganggoe saja? boeat goerindam? soepaja saja

boengkem?

Terima kasih banjak!
Sekian

soerat

-kiriman.

Kalau djaoeh dari

Stelsel pemilihan.
Djaman

soedah

meminta.
Patoet diadakan perobahan.

Ketika dilansoengkan pemilihan Gemeente jang baroe ini, nampaklah oleh kita
bagi
b
bah giatnja Indonesi
boeat mentjari wakilnja dirapat oemoem.
Diantara-550 kiezers, djika dipotongkan
poela dengan pemilih2 jang telah bepergian
meckngkan kota, tinggal lagi kira-kira
500.—
Diantara djoemlah itoe jang datang
kestembus ada 417 satoe boekti bahwa
pendoedoek Indonesia telah memerloekan
sangat pada soearanja.
Dengan keadaan stelsel itoe kita merasa
'beloem poeas karena hak ra'iat masih banjak dibatasi. Oempamanja dalam pevba-jaran belasting negeri. Djika ia beloam loenaskan kewadjibannja itoeia tidak terhitoeng sebagai seorang pemilih.
Bab diatas patoet sekali dihapoeskan
dari oendang2 pemilihan karena waktoe
soedah meminta karena tiap2 belasting itoe

djadi lid pada Gewestelijke, Cultuurraad
dan Gemeenteraad. Tetapi pendoedoek
jang lain
kipoen
ia
hi segala
kewadjibannja jang perloe bocat pemerintah, tidak diberi kesempatan boeat
bersoeara. Tentoe sadja orang merasa
pintjang atas pemberian hak-hak itoe.
Di Europa, pintjang atau sehat, boeta
atau melek, mereka itoe dipaksa boeat
datang kestembus boeat mengisi formulier
jang telah ditentoekan. Djika tidak datang,
akan dihoekoem dengan berat.

Pada pemboekaan Volksraad jang baroe ini kembali G.G. telah lahirkan perasaannja terhadap pada pemilihan dewan
raiai jang koerang sempoerna itoe. Beliau
itoe berdjandji, akan mempertimbangkan
soal itoe dengan pemerintah jang lebih
tinggi sesoedahnja dilansoengkan pemilihan Volksraad jang akan datang ini.
mesti diloenaskan djoegas apabila ini taSebeloem vraagstuk itoe sampai kehoen ta" dapat dibajarnja, tetapi lain tamoesjawarat oemoem, tidak salahnja kahoen soedah pesti.
kita diDengan hapoesnja itoe ajat, kita pertja- lau kita madjoekan pend.
ja jangdjoemlah pemilih bertambah djaoeh sini. Selainnja dari anggota : Locale Raden,
lebih banjak dari pada jang soedah-soedah. diberi kesempatan poela hendaknja pada
segala bestuursvereeniging politiek jang
Boekan pemilihan Gemeenteraad sadja
beroleh rechtspersoon atau tiada, pengjang kita tidak setoedjoei tentang soesoe- hoeloe2 kepala2 anak negeri, ra'iat jang
nan artikel-artikelnja, tetapi djoega dari
berpendapatan lebih f 1200.— setahoen,
stelsel pemilihan Volksraad jang sama
sekali patoet dirobah karena peratoeran boeat toeroet memilih wakilnja didewan
ra'at.
'itoe boesoek benar.
Dengan begitoe, meskipoen kita beloem
Jang boleh memilih anggota-anggota
Volksraad hanja mereka-mereka jang men- merasa poeas, tetapi memadailah.

Chabar Kawat. INDIA,
NEDERLAND,
Kekoesoetan

pada

Reisvereeniging.

Amsterdam, 27 Juni. Rapport dari commissie pemeriksaan dari Ned. Reisvereeniging tidak menjetoedjoei atas perboeafan voorzitternja toean van der Flier dari
sebab ia lalai tidak memberi tahoe halhal perkoempoelan. Toedoehan jang dimadjoekan oleh voorzitter tidak beralasan
kebenaran. Ketjoerangan oeang tidak ada
didapati.
Lord Mayor Liverpool.

Amsterdam, 27 Juni. Lord Mayor Li#erpool mengadakan perdjamoean dikapal
»Patroolus“

kepoenjaannja

semperong hi-

Jang hadir, toean dan njonja de
Vlugt, mr. Vissering, president Kamer
van Koophandel, Heldering, “Tegelberg
dari My Nederland dan toean Ruys Jr.

Negeri Ghandi.

Apakah
kesalahannja?
Lucknow, 27 Juni. Siwary, seorang
liberaal politicus dan enam orang lagi
toean tanah telah dihoekoem masingmasing setengah tahoen cel menoeroet
boekoe oendang-oendang India.

PERANTIJIS.
Angin taufan.

Parijs, 27 Juni. Angin taufan memboeat
Prantjis Selatan banjak roegi. Bandjir
memoesnahkan keboen-keboen anggoer
dan limau. Desa-desa terantjam. Banjak
troemah roeboeh. Keroegian ditaksir 10
millioen franc.
Meninggalkan Rijnland.
Parijs, 26 Juni. Pekerdjaan boeat meninggalkan Rijnland hampir selesai. Tentera Prantjis jang paling achir, telah
meninggalkan graafschap polt pada malam
Djoem'at. Petang Senin tentera Prantjis
meninggalkan boecat pengabisan tanah
Djerman. Beresoknja akan diadakan oepatjara dipekoeboeran serdadoe jang tidak
ketahocan.
AMERIKA.

PANTOEN
TJOEAN.

LOETJOE

LOE-

DENEMARKEN.

9

yui

La ALKISSAH MATI
(Soeatoe

KARENA

LAKI-LAKI.

tjerita jang terdjadi

pergaoelan

didalam

anak negeri di

Sumatra Barat).
oleh :

33

B.

Mendengar itoe timboellah harapan Sitti Anizar,
laloe ia bertjeritera dari moela ia mintak kepada ajah
boendanja soepaja dikawinkan dengan Roestam, dan
ia dihantam dan dipoekoeli oleh bapanja, kemoedian
dipaksa kawin dengan seorang-orang toea jang telah
sebaja

dengan

neneknja:

Semoea

ditjeritakan oleh

Sitti Anizar dengan terangnja.
Toecan itoe mendengar
menggelengkan kepalanja.

Emak tjari laki.

Goegoer tjempedak goegoer,

Djangan timpa dahan paoh:

idoer adek tidoer,
Djangan ingat orang djaoeh.
Anak ajam tertjiap tjiap,

»Kasihan!—katanja, sesoedah habis tjerita Anizar
itoe,—.,tetapi

apa

boleh

boeat, saja ta' dapat ber-

boeat
apa? akan menolongmoe, karena saja ini
terperintah poela. ,.Itoelah salahnja adat negerimoe,
jang amat berlawanan dengan kemaoean 'alam sekarang Adat itoe barangkali dahoeloe ketika orang

»Anak itoe boekan saja bawa, toean, melainkan sini masih dalam lembah kebodohan dan kedjahilan
dia sendiri
jang mengikoet kepada saja, karena elok djalannja, tetapi sekarang ta' moengkin dilakoesesocatoe hal jang tiada disoekainja. ..Akan hal | x. an lagi. ,,Orang tocamoe ta' mengingat, bagaimana
itoe boleh toean periksa kepadanja." Toean itoe sengsara dan kesedihan seorang anak gadis berma
kepada Sitti Anizar. seraja berkata: socamikan orang toea bangka. hanja ia memikirkan
..Siapa namamoe!”
kesenangan hatinja bermenantoekanorang bangsa-

»Anizar," sahoetnja dengan hormatnja.

wan dan jang banjak ...., sadja.

“Engkau dengar sebagaimana kata Roestam itoe?'
"Ah! ta' goena saja seboetkan lagi, hanja toeroetkata toean Sekaoet itoe lagi.
.Sebetoelnja toean!—djawab Anizar dengan air lah nasihat saja: ..Engkau sekarang, koekirim
ke-Pajakoemboeh,
anti disana kau tjeritakanlah
matan
berlinang-| linang, p
Pa
ma izinkan, soekalah saja mentjeritakan kepada toean Assisterrr Resident bagaimana perasaan

kepada

tocan,

asal moelanja saja lari. hatimoe,

..Dalam pada itoe saja harap akan kasihan
dan pertolongan toean!"
“Baik! tjeritakanlah koedengar!” kata tcean itoe
pola dengan ramah nja.

n sampailah tjita-tjitamoe.”

sAmpocsliak kami, tosan!—djawab Sitti Anizar
poela. ..Sajaamattakoet pergi ke-Pajakoemboeh,
serasa telah menanti Malaika'lmaoet disana jang

akan mentjaboet njawa

saja.

Madrid, 27 Juni. Di Malaga telah dinjatakan staat van beleg (negeri peperangan) sebab kaoem boeroeh pelaboehan
dan pertoekangan roemah memboeat roesoeh. Toko-toko ditoetoep: Beberapa ratoes pelantjoengan jang sedang makan
angin, dengan segera kembali kekapal
mereka. Tiga pengandjoer pemogok
dari
partij syndicalisten, telah ditahan. Politie
memberi tahoe bahwa mereka dapat pe-

SPANJOL.

Mari serkap bawah tempoeroeng:
Moeda teroena kemana lenjap,

Lenjap kehoetan menjoempit boeroeny.

Tidak

Ikan parang parang,

maoe minjak Roes lagi.

Madrid,27 Juni. Kantnor
minjak tanah telah mengambil
terhitoeng permoelaan tahoen
tidak akan mengambil minjak
Roes,

Masak asam tjoeka:
Njonja gigi djarang,
Baba koerang soeka.

Timang kedongdong,
Boeah kadam bocah ketoela:
Kalau ada toeah dan oentoeng,
Kapal dilaoet adikkoe poenja.
Hanjoet daoen nipah:

Siapa laloe tadi,
Orang baharoe nikah.

(Warta Negeri).

autoriteit. Saloeran

rintah

besi

jang

dari centraal

regeering

nindis pemberontakan itoe.

boeat

me-

MENJEMBOEHKAN :

Paris Beauty (menjantikkan moeka)
Syrup Sohbet Djiwa (sakit batoek, dada, napas
sesak, batoek kering, asthma, koerang darah, demam
lama, koerang koeat kepala, sakit djantin).
Obat Mata (Oentock segala matjam penjakit mata,
dengan obat disapoe dari loear).
Minjak ramboet (centoek memandjangkan ramboet dan menghitanikannja serta mendinginkan kepala.
Sy philis (penjakit perempoean, keloear nanah darah

Api ta“ dapat dipadamkan. Sekeliling
tempat kebakaran itoe disoeroeh djagai
oleh

monopelie
ketetapan
dimoeka,
lagi pada

SANGGOEP

Hoedjan panas pagi,

besar

barangkali akan menjala teroes meneroes
dalam beberapa hari hingga sekeliling
tempat itoe djika malam beroleh penerangan.

kctor

dan

Obat
sadja).

BOLIVIA.

perasaan

tidak

enak).

Medjen (tjoekoep

dimakan doca boengkoes

Pemberontakan jang hebat.

Djalan penoeh
dengan majat. President Siles melarikan diri. Ministers
dilarang masoek kedalam roemah pemerintah.
Buenos Aires, 26 Juni. Menoeroet kabar,
pemberontakan jang terdjadi di Bolivia
mengedjoetkan sekali. Bala tentera mengadakan penjerangan jang hebat ketika terdjadi perkelahian antara politie dan anak
negeri. Sesoedahnja penjerangan selesai,
djalan2 penoeh ditoetoepi majat hingga ta"
terhitoeng banjaknja.
Tentera tidak mengidjinkan minister2
boeat masoek kegedoeng pemerintah.
President dapat menolong djiwanja dengan melarikan diri kegedoeng consul
Amerika.
Buenos Aires, 27 Juni. Dari La Paz dikabarkan, president Siles telah meninggalkan kota. Perhoeboengan dengan Lo Paz,
terhalang.

Djika
toean

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

toean mentjari tabib jang dapat memberi pertolongan bagi toean.

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

disemboehkan

dari penjakitnja jang
berbahaja,
berada diantara hajat dan mati.
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tema

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

Prins Japan di London.

HALO!

HALO!
HALO!
Saudara dimana tempatnja.

Kleermaker

&

poela memboedjoek Anizar dengan beberapa perka-

Coiffeur SALON INDONESIA

Lekas datang sedia selamanja.
KAIN

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

HIDOEP

SAMPOERNA

Esa, selama ada hajat dikandoeng badan, ka-

kanda
tenaga,

akan
mentjari
soepaja adinda

barang

kemana

kakanda pergi. walau kita akan

SOEBOER

Oppas itoe terperandjat, sambil berkata: ..Simpanlah

hormatnja.

diisapnja.
tiada

Kedoeanja

dahoeloe

oeang

ini, engkoe

fikirkanlah apa

kedjahatan dan perboeatan engkoe ini.” Dengan
moeka jang merah padam karena maloe, Roestam
menjimpan oeang kertas itoe kembali kedalam sakoenja laloe ia memboeang moeka.
Kemoedian
oppas itoe berkata: .Engkoe! »Djangan
engkoe bersangka, bahwa saja ta' kasihan

mendengar dan melihat hal engkoe ini, sekali-kali

»Ah, isaplah!” kata Roestam poela, sambil mendorongkon tempat rokoknja. Oppas itoe mengambil
seboeah sigaret dari dalam tempat rokok itoe, laloe

tidak, melainkan kebalikannja. ..Djika tiada akan
mendatangkan apa?, dan djika engkoe akan selamat,
soeka saja menerima
a

bertjakap-tjakaplah dengan

berhenti-hentinja, tanja bertanja dan sebagai-

nja, serta

Ikan

halnja kepada oppas itoe.

'Oppas itoe selaloe menjatakan kesedihan hatinja

kepada Roestam.
Oleh karena itoe makin berdjadi-djadilah ia mentjeritakan kesedihan hatinja kepada oppas itoe

boleh akan belandja anak
dengan perkataan
dan soeara jang sangat menjedih- djika dihoekoem
kan hati, sehingga

tipoe daja dengan sehabis
terlepas dari tangan si-Dja- | dar

hannam itoe, dan kakanda akan membawa adinda

en
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Saja bagas
setinggi-tingginja:
Soedah sedia Loterij Oeang
r goeWassalam 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.

taan
jang lemah lemboet. serta katanja: .Kakanda
berdjandji kepada adinda,dengan bersaksikan Foehan

jang

JA?!

Batik Handel 6 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 Inl. PERSONEEL D.S.M.
Djempolan Rokok Kretek merk Nitisemito
Kwaliteit lebih tinggi dari lain-lain kretek.
1 pak besar isi 20 boengkoes & 25 bidji harga £1.55
1 pak ketjil isi 25 bidji harga
£0.08
Boleh saksikan !
Bandingkenlah dan rasaken!?

»Kasihanlah
kepada
kami ini, i
kami
k
ia
pergi ke-Djawa, soepaja kami terlepas dari sengsara sambil berfikir. Dalam itoe timboellah satoe fikiran
dan naraka doenia itoe, tocan," - kata Anizar poela dalam
hatinja, laloe ia doedoek dekat oppas jang
dengan air maranja jang bertjoetjoeran. Toean itoe mengiringkannja itoe, seraja diberikannja rokoknja:
amat
kasihan
melihat anak gadis itoe, tetapi apa
.Isaplah rokok ini, Oedo!"
hendak dikata, karena wadjib atasnja mengirim anak
itoe ke-Pajakoemboeh, kalau tidak tentoe ia tjelaka.
»Terima kasih, engkoe!"” djawab oppas itoe dengan

saja itoe! Saja ta' dapat menolong apa? kepadamoe, hanja berangkatlah sekarang, soepaja perkaramoe lekas diperiksa dan lekas selesai.”
Anizar ta' dapat mendjawab lagi, hanja
ia memberi tabik, serta mengoetjapkan terima kasih kepada
Mati
&
Hi
diiringkan oleh seorang
oppas menoedjoe kestation.
gan
hati jang sedih, sebagai katja ditimpa
batoe, maiklah Roestam dan Anizar beserta oppas
itoe keatas
kereta api jang akan membawanja
ke-Pajakoemboeh.
Setelah kereta api berangkat, Roestam moelai

jang

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

INGGERIS.

.Sabarlah djangan menangis!,, Toeroetlah nasihat

dengan terang, sambil

tapi hari ini mendjadi poela kembali sebagai menoendjoekkan sympathie terhadap pemogokan jang terdjadi di Sevilla.
Boleh dikatakan pada kedoea kota itoe
telah petjah staking oemoem.

Reykjavik, 27 Juni. Oleh karena tebalnja boeat beserta poela dengan badai saldjoe, maka pesta boeat perajaan parlement telah berdiri seriboe tahoen di Tingviller, habis dengan sendirinja sadja. Ditempat terseboet ada tinggal 20.000orang,
Semoeanja memakai chaimah. Sebahagian
besar dari chaimah itoe disapoe habis
oleh angin hesar.

Poel poel, tjiak,
Tjiak makan
padi:
Kak Maa ea

London, 27 Juni. Pesta makan jang diberikan kepada prins Tokamatsu sebagai
Bratislava—Ajax I—l1.
kehormatannja oleh koning, adalah diner
Pressburg, 27 Juni. Kesoedahan pertan(makan) jang sesempoerna-sempoernanja
dingan antara kedoea club terseboet bersemendjak koning telah semboeh dari
achir 1—1.
1928. Kedoea mereka mengadakan pemPelajangan ke Amerika.
bitjaraan tentang persahabatan EngelandGemeente ambtenaar jang penipoe.
Sebab tidak ada
Japan.
Sebeloem itoe koning telah memoeang,maocoedjoeal
Amsterdam, 27 Juni. Pengadilan telah
berikan veldmaarsschalkstaf kepada prins
kapal terbang.
mendjatoehkan hoekoeman pada 2ambteoentoek
keizer.
naar masing-masing satoe tahoen'dan1 lagi
New York, 27 Juni. Kingsford Smith meKapal kena petir.
delapan boelan sebab salah dalampenipoean nerangkan bahwa ia sangat kekoerangan
Neuchatel Asphak Mij. Directeur bang- dan sekarang perloe oeang karena maoe
Brockirlle, Ontario 27 Juni. Ketikaanak
sa Belanda dihoekoem znam boelan dan kawin. Lebih djaoehia kata, bahwa ia sen- kapal J.B. Kingjang djoemlahnja 42 orang
Directeur bangsa Inggeris empat boelan. diri maoe djoeal ia poenja kapal terbang mengorek tepi soengai St. Lawrence, sePenjerang istana.
ditempat pelajangan Oakland dengan mem- konjong2 dilanggar petir. 31 orang mati
dan 11 loeka. Doea poeloeh ton dynamiet
Den Haag, Minister - Terpstra telah berikan berapa sadja jang ditawar.
New York, 27 Juni. Van Dijk mene- jang ada dikapal, habis meletoes. Toememberi pendjawaban atas pertanjaan
van der Waerden dengan soerat tentang rangkan, ia bermaksoed boeat toeroet me- boeh-toeboeh jang korban berhantjoeran.
penjerangan
jang dilakoekan diistana Dam. lajang ke California dan dari sitoe poelang Seboeah kapal djaga mengambil orangMinister itoe berkata bahwa ia tidak ke Nederland. Barangnja jang ada hanja pa- orang jang tenggelam dari air.
berhak boeat membatalkan pemetjatan kaian terbangnja sadja dan setjepat2nja ia
Tennis di Wimbledon.
ecodemie tetapi student-student boleh akan pergi belandja ketoko2. DikoempoelWimbledon, 27 Juni. Dihadapannja ko2, djocara2 terbang itoe hanja ning dan koningir. telah dilangsoengkan
an b
t peri
kepada
beroeang 100 dollar.
Pemeriksaan beloem lagi selesai.
bermatjam2 pertandingan internationaal
Minister2 Reymer dan Deckers mengirim jang hebat teroetama antara Inggeris dan
Amsterdam, 27 Juni. Pengadilan telah
mendjatoehkan hoekoeman voorwaardelijk kawat selamat.
Amerika. Sesoedahnja pertandingan seroe
pada doea orang Delft jang telah menje- PRAAG.
sekali, Gregory Mangin (Amerika) merang istana Dam
masing-masing tiga
moekoel Austin dengan 9—7, 10—8,6—0.
100.000 gallons alcohol terbakar.
minggoe dengan pertjobaan dalam temPraag, 27 Juni. Lebih dari 100.000 gal- Allison j. tahoen dahozloe beroleh kemenapoh tiga tahoen.
lons alcohol terbakar oleh karena seboeah ngan dalam double, memoekoel Huges
Tidak maoe diperhentikan.
fabriek — di Parduwitz dilanggar petir. dengan 4—6, 6—1, 6—2, 6—3. Helen
Jacobs
memoekoel List 6—0, 6—2.
Amsterdam, 27 Juni. Directeur Gasfa- Fabriek itoe hantjoer sama sekali.
briek,toean Ter Neden, tidak maoe mema- Koeli2 semoea dapat melarikan diri me- Grawford dan miss Rijan memoekoel
soekkan soeratontslagnja meskipoen telah ngetjoealikan doea orang jang loeka tidak Tournbill dan mrs. Hill dengan 6—3,
beerti.
diminta oleh gemeentebestuur.
Voetbal.

Pemogokan.

Madrid, 27 Juni. Kemarin pemogokan
oemoem di Malaga telah berkoerang te-

Pesta perajaan parlement
di Yeland.

tjerita

oppas

itoe.

itoe, amat kasihan

-

»Berhentita'

dan
1

mengapa, —djawab oppas itoe.—

“|-tetapi saja ta" maoe menghilan:
kepertjajaan.
:|.Sajata' ada beranak isteri: sara belbara lama
ini meninggal ketika melahirkan anak."
»Kasihan!—djawab Roestam poela. ,.Djika demikian, marilah kita pergi bersama-sama. ..Saja akoe
'Oedo “dari sekarang mendjadi kakak kandoeng saja

hanje | sendiri: demi Allah ta' kan saja tinggalkan.
.Saga

kenegeri lainsekalipoen.soekalah kakanda.' Ocdo aga kami
melarat dan terniaja ada
dan
Anizar tiada mendjawab. hanja ia menggeleng?kan tersebab
kami. “DjikaOedosoeka
kepalanja, serta menangis terisak-isak. Roestam ta" kami di-Boekit
(Fort de Kock) be
Ban
dapat menahan hatinja melihat doekatjita kekasihnja kami pergi ke-l
dan teroes ke-Penang, inilah
demikian.itoe dengan menoetoep matanja ia menangis belandja oentoek
!'sambilRoestam merosokkan
poela, sehingga sapoetangannja basah olehair mata. sehelai ocang kertasf 100, kepada oppas itoe.

membawa

gbelandja.

oeang

setjoekoepnja oentoek ongkos

..insja'

Allah ta'kan kekoerangan.

(Ada samboengan).

Keriboetan
baroe
di Ben Luc.
Soerat-soerat kabar dari Saigon, menerima keterangan, bahwa setelah kedjadian keriboetan di Ben Luc pada waktoe
sore, telah kedjadian poela demonstratie2 disana dan kepala-kepala pemberontak, telah memanggil mereka poenja
pengikoet di previr-cie Tanan.
Kenjataan, bahwa satoe kawanan jang
koeat sekali telah berkoempoel pada
djalan dari Cholon ke Saigon.
Kelaparan
di Tiongkok.
Administrateurnja pergi kesana dengan
Peking, 27 Juni. Internationale commis- 20 serdadoe dan menoetoep djalan oensie boeat oeroesan kelaparan di Tiongkok loek orang-orang jang membikin demonsmengabarkan
atas kematiannja G. W. tratie boeat mendjaga soepaja mereka
Wester jang mempoenjai perhoeboengan tidak meninggali djambatan dari Vaico.
dengan
zending-zending Tiongkok jang
Setelah datang lagi beberapa tambahan
djaoeh didesa-desa.
Tahoen
ini banjak benar bertjaboel balatentara, maka kaoem pemberontok
penjakit
typhus dan di Shensi sadja ada mendjadi takoet dan teroes boebar.
50 perempoean jang membawa baji te50 distriek jang kena serang.
diCommissie meminta pertolongan doctor roes tinggal didjalan itoe dengan
dan
djoeroe rawat boeat melawan pe- lingkoengi oleh -- 50 lelaki antaranja
kepala-kepala kaoem pemberontak.
njakit itoe.
Salah seorang dari mereka ingin meROESLAND.
reboet senapan seorang serdadoey akan

ZWITSERLAND.

Arbeidsconferentic
seSehari 8 djam
minggoe 48.
Geneve, 27 Juni. Pada arbeidsconferentie telah dipoetoeskan satoe perdjandjian
78 lawan 31 soeara dalam mana ditentoekan bahwa tiap-tiap orang bekerdja
nu
1 hari 8 djam dan satoe minggoe

TIONGKOK.

Moskou, 27 Juni. Pada congres kominis
keenam belas telah dipilih mendjadi
bestuur: Stalin, Worosjilof Rykoff, Tomaki, Kalinin, Kaganowitsy, Molotoff, Mi
kojan dan 32 orang lagi. Congres memberi
selamat teroetama kepada Stalin dan
generaal Blusker, dahoeloe mendjadi opperbevelhebber di Timoer djaoeh.
Beratoes-ratoes riboe manoesia sama2
menoendjoekkan

soeka

hatinja

didjalan

tetapi

jang

terseboet

belakangan,

telal,

memoekoel orang jang merampas, sehingga tangannja patah.
Administrateur

menanjakan

apakah

—0—

Toean

A.M.

Kelebihan perempoean di Berlijn.
Sebagai djoega di Den Haag (Nederland), djoega di Berlijn (Duitschland) kelebihan orang perempoean ada besar sekai,l
sebagaimana ternjata waktoe dilakoek
penilikan daftar-daftar dari orang-orang
jang berhak kasih socaranja dalam pemilihan.
Dari djoemlah 3.289.000 pemilih ada
1.476.000 orang laki2 dan 1.813.000 orang
perempoean, djadi bererti satoe kelebihan
327.000 orang perempoean.
Tentang angka boeat
berbagai-bagai
partij politiek, ada njata, boeat partij-partij
fihak kanan djoemlahnja orang perempoean
djoega ada lebih banjak dari orang laki2.
Boeat Katholieke Centrum djoemlahnja
orang perempoean ada 62” ., sedang boeat
partij Luther hampir 60”/..
Kaoem socialist dan communist djoega
mempoenjai soeara dari fihak perempoean
lebih

banjak sedikit 50”/..

—0—
Tentang peroesahaan karet.
»Straits Times“ mewartakan bahoea
dalam vergadering dari Federale Raad j.
akan diadakan di Koeala Loempoer pada
26 Juni dihadap,

maka

|

tanggal

—

1—4

»THE ROELAM COMPANY”
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Ditanah lapang tentoe berdesak-desak, sebab banjak-

|

Soepaja senang, tidak berhimpit-himpit dan bisa lekas
GAHLAH

sambil pergi ketanah lapang SING-

DOELOE

Firma

membeli kaartjes pada:

HARNAMSINGH
di OUDEMARKT

& SONS

No. 20.

Djalan ketanah lapang pertandingan (Parkstraat.)
P.S.

Djangan loepa beli Loterij Besar ,,Bataviaasch-Kinderziekenhuis" & f 11.35. Ketinggalan sedikit sadja.

5

AL

2.500.000 dol-

lar akan disediakan boeat menoetoep on-

dan propaganda oenperoesahan karet dan

INDISCHE - HOTEL

lebih djaoeh akan kasikan toendjangan
jang diminta dari kalangan cultures, djoega kasikan keterangan pada pemerintah
tentang kegoenaannja fonds itoe semen-

Pasar

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

tara
Hooge Commissaris akan mengoendjoekkan satoe commissie jang terdiri da-

ri: doea leden officieel, antara siapa satoe Federale Thesaurier dan tiga leden
dari aandeelhou-

dollar.

akan

dimadjoekan

dalam

vergadering

jang akan datang dari Ferederale Raad.
Soerat kabar itoe menamakan itoe satoe
kebanggaan boeat tolong industrie jang
soedah merosot dan tidak seorang bisa
terangkan bahasa pemerintah di Malaya
membiarkan hal-hal pada nasibnja. Teroetama sekali bisa dilihat bantoean ocang
jang dikasikan pada Rubber Growers
Association.
—0—

Bahajz merah di Indo China.
Menjamboeng pada kabar jang soedah,
tentang Indo-China, maka sekarang soerat-soerat kabar dari Saigon
k
kabaran jang berikoet:
Pada tg. 6 Juni djam 5 pagi, telah
berangkat satoe compagnie soldadoe, terdiri dari 120 orang dengan dikepalai bataljonscommandant Badence dan membawa

tiga autojang dilengkapkan dengan meriam revolver dari Saigon, dengan perintah
boeat membikin beberapa perdjalanan
ronda didaerah - jang B mang
5
ninggali post,
at
djembatan
dari
“Grand Vaico, pada-batasnja provincie
#ianan dan Cholon.
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PADANG

BOELANWEG,

Dari
Dahoeloe:

kalau

ina

di

MEDAN-DELI

(O0.K.S)

pergaoelan,
sifoelan

1

3

poelang

Haag

Mar

dari

melantjong.

Ba

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

Kalau moeloet sang soeami ada berbaoe alcohol,
alamatlah roesoeh roemah tangga, alamatlah sang isteri
mendjerit-djerit menjoempah-njoempah, dan mengatakan
soeaminja itoe moertad.
Sekarang: kalau sifoelan poelang dari berdjalan-d alan,
sesampainja diroemah datanglah sang isteri menghampiri dia, dan memandang dengan tadjam adakah tidak
soeaminja itoe membawa oentoek minoeman seisi roemah sebotol anggoer. Anggoer
boekan sebarang
anggoer, akan tetapi apa jang dimaoeinja ialah
..
.
,

,

Anggoer-Soebija tjap 'akar

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

Harga per botol f1.00000 00000000000000000000000

r

#Lekas

bikin

perhoeboengan?

1

Awas!
soearanja

Tanja keterangan pada
SUMATRA GRAMOPHOON COMPANY
Oudemarktstr. 2 Medan.
Telegram sdres 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
Lief
Krontj
i Indie, K
jong de Klaw, Krontjong Malajang siang,
dan Krontjong Hantjoer hati, dan banjak laen-laen lagoe jang kita
tidak toeliskan sebab telampoeh banjak lagoe jang aneh-aneh diharap
Toean-toean soeka persaksikan dikita poenja Toko.
Sub

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

91 Sumatra Gramophoon Coy. Tel. 1452 Medan.
000 00 aman

Awas | Ii

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

0 0 ana

40000

dan

menjenangkan

diroemah

oleh

toekang-

hati sewaktoe

diboenjikan

tangga masing-masing.

Tjobalah

toean-toean

ambil pertjobaan

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

Menoenggoe

pesanan

dengan

hormat

dari

kita

Alleenige Agent Sumatra Java
Agent

|

dinjanjikan

If

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

LL

besarnja 75.000

000000000000000

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

Na

Association

0 LL

wers

Berhoeboeng dengan itoe, maka ,,Straits
Times" toelis, lebih djaoeh :
Mereka, jang berteriak begitoe keras
pembesar-pemibesar akan melakoekan apa
apa boeat peroesahaan karet, tentoe
sadja akan batja pemberian tahoe itoe
dengan perasaan terpengaroeh jang mana

Medan

Beheerder: Mohd. Manoes Simatoepang.

UK

ders jang ketjil, satoe wakil dari Rubber
Growers Association dan satoe wakil dari
Asiatic Planters Association.
Financieel adviseur dari Malaya itoe
akan memadjoekan djoega voorstel speciaal
boeat bantoe fonds dari Rubbers Gro-

0000
in 0 0 0 SD

satoe

96 6 6

lain, antara siapa

Baroestraat—Sibolga

LoL LO

kost pengoesoetan
toek
keperloean

Willisstraat 23 tel. 1352

SINGAPORE

dan 6 JULI moelai djam 4.30

menonton,

Menoenggoe dengan hormat.

AKAN TERBIT
Perloe bagi segala golongan, jang ingin mengetahoei, bagaimana perdjandjian Zelfbestuur Zelfbestuur (Radja, Radja) di
Indonesia dengan Gouvernement Hindia Belanda.
Lengkap dengan oeraian jang dikoempoel dan dikarang oleh
Tengkoe Fachroeddin.
Didalam boekoe ini diterangkan politiec contrac Korte
Verklaring dari Radja Radja di Sumatra, Borneo, Celebes dan
lain-lain kepoelowan di Indonesia ini dengan tarich- tarichnja.
Pesanan jang mengirimkan oeangnja dari sekarang tjoema
harga f3.— sadja dan besok didjoeal dengan harga f4.—
Penerbit

besar antara

nja penonton jang berpoeloeh riboe dari segenap negeri.
masoek

boleh

Politiec contrac Indonesia

BELILAH
MEDAN

oeang.

35

Gadjah, Kinta, telah memadjoekan pertanjaan kepada eigenaar cigenaar Loem-

Kaartjes pertandingan

2
keloear

telah

Gasa

plaatsvervangend

besarnja

M. C. S.

oesah

al
-

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

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

maksoednja mereka sama berkoempoel boeng padi, tentang socatoe penoetoepan
dan djawaban, bahwa padjaknja ada ter- peroesahaan jang dialaskan oleh sebab
laloe berat, dan tidak maoe bajar “djika- mendapat roegi. "Apakah tidak patoet
lau tidak ditoeroenkan.
kalau
lebih
dahoeloe diberitahoekan
Orang-orang perempoean berhati bahwa kepadanja? Dan berapa orang jang akan
mereka sama lapar.
dilepaskan? (Warta Negeri)

adviseur oentoek oeroesan oeang di Malaya akan memadjoekan voorstel-voorstel
sebagai dibawah ini:
Soepaja Federale Raad terima baik
fonds overschot,

Dryburgh

tidak

diangkat djadi voorzitter p
memeriksa bahasa Melajoc
di Negeri
Sembilan.
Oeroesan pertanaman padi di Batoe

raja
sebagai menghorniati congres dan
plan lima tahoen.

Loear-Negeri.

'« Menjediakan segala roepa katja mata.

Roepa-roepa kabar dari Malaya.
Keradjaan negeri-negeri Melajoe bersekoetoe, bermaksocd memberikan oeang
banjaknja & 300,000 kepada keradjaan
negeri Kelantan oentoek menolong keradjaan itoe, dari hoetangnja jang telah
mengantjam, pada Company Duff Development.
Didalam persidangan Town Planning
Comittee di Kuala Lumpur jang baroe
diadakan,
telah diambil kepoetoesan
oentoek memberi sepotong tanah disebelah oetara dari Boekit Maxwell kepada
J.M. Sulthan Perak oentoek mendirikan
istana.

000000000000000000000000000000000

kominis.

dan barang klontong

TJIN TONG& Co, Msrisiast No 3 MEDAN"

000000000000000000000000000000000

Congres

Ani
TOKO KATJA MATA

Kepada mereka diberi tahoe bahwa
mereka
tidak mempoenjai hak boeat berkoempoel zonder idzin jang teristimewa
dan itoelah sebabnja, bahwa mereka haroes ditangkap.
Teroes itoe perempoean diperintahkan
soepaja boebar dari doea orang jang
memaki-maki teroes ditangkap.

boeat

——

S. O.K.

B.F. Steinhardt Medan.
Huttenbachstraat

27

SOGS6S5GI

Telefoon

SE

HS

1135

Medan.

SSS

MOHAMMA DAN

HOTEL
MEDAN

Moskeestraat

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

Belawan
Atapweg |
Telf. 42. |

BERDAGANG
Papan dan brotti
- brotti dari kajoe |
Meranti dan Poenak (damar batoe)||
roepa-roepa oekoeran jang terbikin
oleh Fabriek N.V.S.H.M. Singapore,
dengan harga moerah.
Satoe Roemah Makan jang paling bersih di Medan.
Djoega selamanja kita ada persediaan
Mempoenjai Pelajan jang radjin dan mengerti terima segala tetamoe.
kajoe laoet, roepa-roepa
oekoeran.
Sedia kamar-kamar tempa t menginap, penerangan tjoekoep dan senantiasa
Anak kajoe, bamboe Siam, atap Nipah
dari
dapat angin baik. Makanan saban waktoe dapat jang nasih baroe. Minoemanmenjedan lain-lain.
Soesoe mentah dan Air Lemon, sedia seteroesnja. Kamar-kamar mandi,
!!
kami
makan
Roemah
koendjoengi
Tjobalah
tetamoe.
Menoeggoe dengan hormat.
nangkan bagi
42
—umal 83
Kami berdjandji menerima tetamoe, dengan Sabar dan Hormat.

0 —...

ca... 4

Roemah
MINANG

Makan
KARBAU
(Pasar

Baroe)

djoealan

?

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

?
4

»
@
0

Medan.

—a—

Sedia tempat menginap, ditanggoeng ?
pendjagaan dengan rapi dan djoega djadi @
agent Auto boeat pesisir dan barang- (.
barang pergi ke Tapanoeli, Fort de
»
Kock, Menindjau en Padang.
0
118
Menoenggoe dengan hormat. »

0 Ge

3» Goh Kims Co.

Harga moerah,

?
@

Telegram adres:
ISHAK ISMAIL

?

22

tatkala wafatnia

adres

SA...

Disoescen dengan sadiak jang teratoer,
oleh
ahli
sja'ir
,,Malim
Mochammad
Alinoeddin”, (ahli Mandailing).

Tebalnja: 43 moeka, harga dipostdrukwerk:
f0,69
Remboursaangeteekend :
f1.— Pesanlah pada adres:
»SINAR DELI“

Inilah

MOEHAMNMAD

2

Gn

Adres soerat-soerat dan pesanan:
H. ISHAK ISMAIL.

&
0

Toe-

uitenantsweg 1 Ta No. 1297

2 SNNAD 000000 Mn

Apa ini?

&

hormat,

Oudemarkstraat 2 Medan.

&

00 4 mna

5

Inilah satoc perkakas jang dinamakan Electro Sathy Apparapus, soeatoe pen.
lapatan dari Mr. Noishiki Electro. oeatoe perkakas electrisch,jang dapat me"jemboehkan penjakit di dalam badan seperti ngiloe-ngiloe, tidak enak tidoer, dar
isa dipanggil dilain tempat, tentang bajaran boleh berdamai lebih doeloe.
Dan sedia mendjoeal mesin itoe, ketjil dan besar.
Tanjalah keterangan lebih djaoeh pada:

No.

Mandailing
merk H. ABDULHAMID

No. 34 en Padjakgantoeng
MEDAN DELI

Arab jang terang)

isinja : meriwajatkan

SENG & Co.

Katja Mata dan
kang Gigi.

?

Batikhandel

batikhandel

»Sja'ir Islam Berkaboeng,,
NABI

KIE HOEI
Toko

K.

Pesenan

banjak

dan

sedikit,

kami

terima

dengan

senang

NAITO.

3 Prins Hendrikstr.

BR. BAROEMOEN
3

KAA
REPARATIE

Tel. No.

ATELIER:

Mesin

Gramophon
kracht

TAU
P3

Rool

SCHRIJFMACHINES

sg

dibikin

Toelis,

Cc

atau potongn

0

Edison

(getah)

kembali

N

Dick.

(met electrische

enz.

Mesin

baroe.

Toelis

jang

Didalam

toea

bisa

Afdeeling

Oostkust van Sumatra bisa terima Abonnement
boeat membersihkan dan memperbaiki Mesin
Toelis.
N. B. Djoeal dan beli Mesin Toelis 2de
hands, sekarang sedia djoeak Mesin Toeiis 2de
hands merken, REMINGTON, ROYAL OLIVER, LINDETEVES,CORONA, EDIAL dan
Machine Giling padi. Kita kasihGrantie satoe
tahoen, Lijst Mentijp 10 djaribeladjar sendiri
karangan O.K. M.D. Gamboes harga F1.90.—
Toean-toean datanglah persaksika sendiri
Mesin Toelisnja harga boleh berdame.

Adres:
SA dana

AT

B. BAROEMOEN, Oudemarkstr. No. 59 Medan

Panen

PATINVA AT

7!

hati.

pakaian jang paling bagoes dan netjis, tjoema didapat

R

Medan

Graphotipe, Addressograph,

en

of Zonder)

00000
Goentingan

1177.

van WELTEVREDEN. Sg

REPARATIE

Kesawan

jang

Menoenggoe
dengan hormat

Ca
9 9 9 Gap
'hoeroef

tolong

Menoenggoe kedatangan tocantocan dengan hormat,

PERKAKAS ADJAIB.

Adres

Cheong

Tepekongstraat No. 15
telefoon 1248 — Medan.
?

soeka

&

&

dengan

riboean

me-

kasaran.

tembaga

Dan bisa beli banjak
atau sedikit pada kedei

tia
ag

kita

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

noeroet
model
jang disoekai
orang jang pesan asal sahadja
ada tjonto atau gambar.

Swee

pengithatannja koerang terang,

MEDAN

menjediakan

dari

mata jang model

£

paling baroe,

Mode

bagoes.

Medan.

pereksa

baroe,
kalau dij
boeat
pereksa
mata jang koerang'
terang bisa kita djamim
Jok
dengan katjanja sehingga
lihatan
terang seperti sedia @
kala.
&
Siapa-siapa toean-tocan jang

&
Ke

»

lain.

barang

boeat

ta

@

dan

barang

soetera.

Menoenggoe

Membikin dan sedia bermatjammatjam barang dari tembaga seperti talam, priok, lampoe dan
pot boenga. Djoega bisa bikin
segala

jang

3

TEMBAGA

Julianastraat 99

matjam

ada

TOEKANG

kemedja

Dasi dan sapoetangan, serban oentoek Hadji, saroeng
Samarinda, saroeng Batoe Bahra, saroeng Djokdja.
Pajoeng soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak

haloesan

0 Sa

anak.

Toko Ka

?

batik

26

Padjak

kentang

?

Dari mode

kain

No.

mengadap

amat us BUROPA

matjam

Foetjanstraat

:

»

Awasl Batja Teroes,

CK

No. 40

9 £ 0 GNI?
UEA

RESTAURANT

Oa

ADVERTENTIE

E

F

L

pada:

Ga

D'

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

pekerdjaan rapi dan bagoes.

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

»—w——
Tg

13

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
KESAWAN

00000

88 MEDAN

TELEFOON

266

2.23

