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Atjeh dan kebidjaksaDjika

Djika jang ketjil-ketjil

toempoek-toempoek

terbit kebakaran,

djangan

menjalahkan

per-

boeatan jang njata-njata berbahaja.

Bestuur.

naan

ini, lebih berbahaja dari.

kita

api:

akan mendjadi
besar.

mendjadi

TJATET AN.

sambil menerangkan bahwa ia soedah
lama benar berkenalan baik dengan Moehd.
Hadji ke Mekkah, Saleh sehingga mereka soedah mengakoe

paik
-Koetjing jang dikirimdjoega.

poelangnja

mengeong

HADJI A SALIM.

mai
——
ami
Doea boeah dari,fimau terseboet akan

itoe

ber-

satoe,

ia dibagi-bagi kepada pendoedoek Kb.Lada,
jang sedang seboeah oenfoeknja sendiri.
Ketika ia menerigja ketiga boeah limau

soeatoe toempoekan
-

bersaudara sedarah sedaging. Pendoedoek

seantero

bertemoe dengan

satoe

jang ditoedoeh dalam

perkara.

toean Abdoel Wahab per-

Roemah

soerat kabar nationaal.
Diketahoei

toean A.

bahwa

poela,

Wahad ada menoelis soerat kepada Hoofddjadi lid.
bestuur P.N.I. minta
Itoelah kedjadian bermoela, jang
pers
dikabarkan djoega didalam

boelan jang laloe.
Dalam minggoe jang

telah
pada

berselang, toean

A. Wahab pergi ke Medan, beberapa hari

sesampai

kemoedian, dan

ke Takengon

kepadanja diberikan satoe soerat, j.ditanda

tangani oleh Zelfbestuur Boekit dan afd
Controleur Takengon, didalamnja diwar,diontslag"
takan: A. Wahab
Goesebagai Stamhoofd blah
noeng.
menanjakan apa sebabnjaia di-

Oentoek

No.2 moeka 27, memboeka

Poli-

koloman

perhentikan, A. Wahab pergi menghadap

Controleur, dan dihadapan Controleur telah terdjadihal2 jang berikoet kita koetip

dari soerat terboeka A. Wahab:

Dan soeatoe

ajat lagi, sebelah

atas,

jang boenjinja : Sebaliknja ia kirim soerat
kepada
jang mengoesahakan penerbitan
Reveu itoe, jaitoe t. Tabrani dengan meminta toean ini soeka
kerdja bersamasama dengan Parada pada Bintang Hindia

enz: enz:
Kedoea

ajat ini telah terbalik tempat-

nja, semoestinja, ajat jang pertama, ditempatkan pada tempat
jang kedoea,
dan
ajat jang kedoea ditempatkan pada tem-

pat ajat jang pertama.
—0—
Gadis siapa?
Moelai 3 Mei 1930, ditahan

dikantoor

politie Medan seorang anak
Tinnghoa atau boleh
djadi

peranakan
Indonesir

beloem begitoe pandai bertjakap, dan
kedapatan dimoeka station Medan.
Mereka jang dapat memberi ketera-

ngan tentang

anak

ini, dan

keterangan

mana dapat dipergoenakan ocntoek mentjari iboe bapa ataupoen orang jang me-

poela

di-

berse-

tidak

nang hati.
Djika jang ditvetoerkan
rat terboeka itoe boleh

anak

didalam

soe-

dipertjaja,

njata

disini, bahwa Bestuur tidak berlakoe bidjaksana.
Bilamana sekiranja, Bestuur tidak soeka, seorang Stamhoofdnja berhoehoengan
dengan seorang Advocaat Indonesier, haroes diselidiki: apa sebab ia sampai meminta pertolongan.

Sogatoe

pertolongan

jang boekan pertjoema, tetapi dibajar.
'Tentoe ada jang mendjadi sebab, jang
mendjadi keberatan, hingga dengan mem
pergoenakan

wang, ia sampai

memesan

seorang advocaat.
Kalau

jang mendjadi keberatan

Djika - seorang Stamhoofd berhceboengan dengan P.N.I., dan perhoeboengan

inj tidak disoekai, banjak djalan, hingga
tidak perloe mesti mempergoenakan ma-

kian, dan menjoeroeh seorang Stamhoofd

djangkok.
Bagi Atjeh, perloe

naan, soepaja

benar

daerah jang

djangan berkian panas.

itoe, ia melihat

ri tidoernja,

tetang-

ganja datang
memperhatikan
hal itoe,
Sesoedah makan, kijai palsoe itoe mem

batja

doa jang lama sekali.

sebab ia

roepanja

merasa

Kemoedian
tidak

akan

memperoleh hasil jang dimaksoednja hendak mmpeerbodohkan isteri sitoean ,roemah, iapoen laloe oendoerkan diri minta poelang, tetapi ia berpesan kepada
isteri sitocan - roemah. soepaja apakala

karena

kebidjaksa-

panas itoe,

dengan

Toean

Tocali Sjecri jang 12rseboet

merasa

kedinginan.

memanggil ajahnja,
pat penjahoetan.

Iboe anak

Weefit Tyre

Kemoedian

!

itoc jang

mendengar

itoe, teroes berdiri dari tempat

teriak

tidoernja

dan memeriksai apa jang soedah terdjadi
dalam gelap gelita ite.

Siiboe, jang tidak menjangka demikian,
dengan terkedjoet jang amat sangat seraja ketakoetan, ia inmeriksai soeaminja
Ketika siisteri, menieriksai dengan
telitie, kedapatan seloeroehnja toeboehnja
telah dingin benar, dan segala anggota
toeboehnja telah, kakoe.
Didoega ia telah meninggal beberapa

djam lebih dahoeloe.
—a—
Teman sekerdja.
Oetoesan Soematra.
Toean

barang

f15 atau f30

M. Djanin, Plv. Hoofdredacteur

iapoen

oentoeknja

berlaloe dari roe-

mah itoe.

tidak djoega menda-

ag
Leider Leider Indonesier tiada soeka
diinterview oleh

pers Belanda.

Pers Belanda di Medan, meminta intertoean-toean Thamrin dan
view dengan
Oetoyo. Kedoea toean-toean itoe, menolak
permintaan terseboet, dengan alasan tidak
ada tempo.
Tetapi

sebenarnja,

pemimpin-pemimpin

terseboet, tidak soeka diintervieuw oleh
pers Belanda, sebab soedah sering kedjadian, perkataan-perkataan

pemimpin ke-

nesier, hingga menerbitkan

onar didalam

bangsaan dipoetar-poetar oleh mereka,
oentoek memboesoekkan golongan Indokalangan politiek.
Deli Courant, jang permintaannja
telah ditolak oleh toean Oetoyo,
masih
hendak tjoba berbitjara dengan
toean
Hadji A. Salim.
Ketika kita bitjara dengan toean Salim

1 dihadap

ini, akan

meletakkan

djabatan-

nja. Beloem tahoe siapa gantinja.
Pewarta

Deli.

meletakkan

djabatan

Toean Kanoen, moelai boelan
djoega, akan

dihadap
dari

ling

nama

Mohd.

Saleh Lbs, ketika toean

roemah dalam pekerdjaan (tidak ada diroemah).

0000001024090443

Rerubbering Co.

gever

Deli

Courant

menghampiri

kita, "minta soepaja dibitjarakan dengan
tocan Salim, kiranja soedi oentoek berbitjara.
Setelah kita sampaikan pada toean Salim,

Specialiteit

Kita.

»
»
Selamanfa kita poenja kerdja atas djaminan oleh kita.
»
15
Tanjalah keterangan !!
»
00000000000000 00000000000000 Ld

Band boeroek

a

Kamal.
Ramai

Kalau boekan Journalist
djadi Redacteur.
Kemarin didalam roeangan soerat terboeka, kita moeatkan soerat kiriman tocan
S.T. Ginting, jang merasa dirinja telah

| dikorbankan

oleh toean Abdoellah Loe-

bis, didalam

kwaliteitnja selakoe

Redac-

teur Soeara Regie.
Antara lain-lain toean S. T. Ginting
menoelis:
Pada tahoen 1929 ada saja kirimsatoe karangan
pada Redacteur Soeara
Regie (t. Abdullah Loebis) karangan ma-

na

saja beri tanda namasamaran dan

dalamnja

tidak adasaja toelis atau mak-

soed saja menjindir keangkatan t, Basaroeddin atauorang lain. Tapi saja heran

dan terperandjat melihat S.R. no 1/1930
dalam chabar Correspondentie ada keda-

patant. Red: S.R. menoeliskan (siarkan)
nama
sedjati saja dan katanja karena
(karangan ito2) menjindir

keangkatan t.

Basaroeddin karangan itoe tidak bisa dimoeat dalam roeangan Soeara Regie.
Toean2 Hoofdbestuur jang terhormat!

Perkara toelisan itoe bisa atau tidak bisa

dimoeat dalam roeangan s.k. itoe ada
toean Abdullah Loebis empoenjatahoe
sebagai Red. SR., hanjajang mendjadikan keberatan pada saja ialah: pertama tentang Redacteur kita boeka dan
siarkan

rahsia nama sedjati daripenga-

rangnja, pada hal dikarangan itoe ada
diboeboeh tanda nama samaran.
karangan itoe dikatakan, dan disiarkan "
oleh Red. menjindir keangkatant. Basaroeddin, pada hal dikarangan itoe tidak

ada sajatoelis kelimat jang menjin-

dir keangkatan orang lain: sebab dibathinsaja tidak ada perhatianj. mengandoeng chizit atau dengki atas keangkatan saudara-saudarakoe.
Sekian toean S. T. Ginting.
Toelisan itoe, kita moeatkan seada- '
adanja.

Dengan ringkas oedjoed

jalah: dengan

memakai

toelisan itoe,

nama

samaran

toean S. T. Ginting mengirimkan toelisannja
kepada Redactie Soeara Regie.
Toelisan itoe tidak dimoeat, sebab dikatakan menjindir keangkatan seorang lid:

kita bisa bikin baroe.

Didalam
correspondenitie perkara ini
dinjatakan dengan menjeboet nama sedjati
toean S. T. Ginting. Djadi, pertama soedah

dibogkakan rahsia Redactie, kedoeatoean
Ginting diadoe-adoe poela dengan orang
lain.

ia menjahoet : boleh, toenggoe sebentar."
Demikian
djadinja,
kalauboekam
Totan Salim, ada mempoenjai anggaJournalist
mendjadi
Redacteur.
pan lain tentang intervieuw. Toean Hadji
Kita moeatkan toelisan toean Ginting
ini berpendapatan: ,meskipoen pers Bedidalam
Sinar Deli, adalah dengaw
landa menoelis baik tentang bangsa Inalasan,
seperti
jang diterangkan oleh toean
donesia, meskipoen ditoelis boeroek, InGinting
sendiri
:
donesier akan tetap demikian djoega, dia
Sebaik
habis
saja batja S. R. no. 1/1930
tinggal
akan
kita
dan
akan tinggal dia,
saja
segerakan
menoelis satoe soerat
kita.”
maksoednja
membersihkan
diri saja daDengan faham ini, toean Salim memlam
hal
ini
diroeangan
S.
R.
dan minta
berikan dirinja diintervieuw
dan Deli
pada
Red.
S.
R.
soepaja
itoe
perkataanCourant mendapat doea kolom penoeh.
perkataan
jang
menoedoeh
saja
“
—0—

1

Penghasilan D.S.M.

Penghasilan D.S.M. dari segenap djoeroesan

selama

boelan

April, adalah se-

perti berikoet:
Dari penompang
Barang2, kereta

f

148.782.51

dan hewan
Diversen

»
»

575.994.10
3241517

£

75719178

segenap

djoeroesan

Djoemlah
Penghasilan

dari

MY,

? sedjak boelan Januari 1930 berdjoemlah
| 3.236.052.34.
4 knnnaanennaen
Penghasilan selama boelan, April tahoen
? 1929 ada pentoonah 1757. 469. 18.
Shanghaistraat 27
»
ari sedjak Januari sampai April tahoen
(Dioedjoeng Hakkastr.)
|
» 1929 f3. 229. Ot 6 Merberout tjatetan
» jang diatas, pendapatan 4 boelan dalam
MEDAN
ini masih lebih besar dari pada
» tahoen
pendapatan 4 boelan dalam tahoen 1929.
»
—0—
Telefoon No. 1525.
»
Loterij baroe.
Li Pendjoealan loterij besar jang baroe
soedah poela dimoelai. Beloem lagi keloear
» segala lijst penarikan loterij jang soedah
terdjoeal (Eyken Stichting), sekarang soeSoedah Diperbaiki » dah
Band Boeroek
poela diterima loterij besar jang baroe
4
Apa tocan merasa senang dengan REPARATIE toean poenja band?
Escomto banjaknja 10.000 lembar.
oleh
? Semoeaeja
Djangan berikan oentoek memperbaiki pada jang tiada mengerti.
soedah hampir soedah lakoe
Bawalah pada kita, dimana kita kerdjakan toeroct peratoeran Europa.
4 terdjoeal kepada
toekang-toekang pem.
» borong lot.
Memperbaiki dan Memperbaroei &|
—0—
Itoelah

Soeara

Oetoesan Soematra, moelai tanggal diatas kapal di Belawan, datang verslag- O.R. B.

u

000000000000000

oeang

Ia berteriak menanggil ajahnja seraja' meminta selimoet.
Beberapa kali Sianak

Ketika itoe, tjoema ada isteri toean
TMdehd.
" Smzh. Lbs. diroemah. Laki-laki
memberikan tiga boeah limau-manis padas jupssiai memper kenalemiia!
nja. Limau seroepa itoeta' pernahia lihat jang
j
mengakoe Tanj
selama hidoepnja.
kan Girinja kepada isteri m3, Saleh

tidak

ada, orang tentoe tidak poela perloe mesti mentjari pertolongan dengan beroegiroegi tidak keroegian.

melihat berdjoempa

Sjech Abd. Kadir Mandailing jang terkenal
di-Makkah'sekarang. Dalam perdjoempaan

00000000000

kepala

diantara

“0 00000000000

seorang

'kaoemnja,

harga jang pantas.
Sebab itoeia minta seorang

terbangoen da ataupoen dikirimkan kepadanja.

jang terseboet. Rovpanja telah meninggal.

oemoernja kira-kira 3 atau 4 tahoen, jg.

. la

dalam

soeka bertanjakan obat goena2 atau lainnja
jang bakal dibajar kepadanja dengan

poekael 4 dinihari

malam terseboet, anaknja

Pewarta Deli. Kabar-kabar jang tersiar, mengatakan toean Kanoen akan pindah ke Deli Courant, tidak benar.
Kemana beliau akan pergi, beloem tentoe.
Akan menggantikan kedoedoekan toean
padoeka t. tadi.
Seo rang Indonesier Mandailing, pendoe- Kanoen, beloem ada berita jang sah.
—0—
Demikian jang ditoetoerkan oleh toean doek Kb. Lada Bindjai nama H. Ismail,
tadi malam dalam tidoer telah meninggal,
terboekanja.
sozrat
didalam
Seorang mengakoe kiai hendak
A. Wahab
dengan tiada mendapat penjakit soeatoe
menipoe.
Segala jang terseboet itoe, ditanggoeng apa lebih dahoeloe.
Dari Tandjoeng Maria Estate, orang
kebenarannja oleh tocan A. Wahab, samSatoe malam lebih dahoeloe dari ini, chabarkan kepada kita: Pada tanggal 16
pai kemoeka Hakim.
ketika tengah malam sedang tidoer njenjak, boelan ini seorang Indonesier Bantan soedah datang keroemah Indonesier MandaiApa jang kita dapati didalam perkara ini! ia bermimpi begini:

Atjeh, mendjadi

koesan j. berisi boenga-boengaan, kemenjan

dan sebangsa ramoean. Tentoe agaknja inilahada perkakas j. hendak dipergoenakannja menipoe
kaoem2 perempoean jang

Pada malam kedoea, sesoedah mimpi
terseboet, iapoen masoek tidoer sebagai
Pada waktoe djam

dan keboerisan enz-enz.

..saja dibentak-bentak, dioesir, diantjam dan
dimaki poela dengan perkataan : binatang koe
rang adjar" oleh jang moeliat. Kapitein Mare- melihara anak ini, akan mendapat hadijah.
Keterangan lebih djaoeh pada MagisChaussee, jang merangkap pekerdjaan fd. Contro
leur di Takengeun.
traat
Medan.
Dikatakan padoeka tocan itoe poela, bahwa
—0—
semoestinja saja kalau menghadap beliau mesti
Mati dalam tidoer.
djongkok disement (lantai.)
Sesoedah bermimSedang, boekan saja sombong, dengan toean
jang lebih tinggi dan besarpoen titelnja, saja soepi
bertemoe
dedah pernah disoeroeh doedoek diatas korsi, ketika
ngan
Sjech
Abdul
saja mengoendjoengi toean itoe.
Kadir di-Makkah.
Waktoe saja hendak berbitjara lagi, sajapoen
Dari Bindjai, M.A. toelis:
dikeloearkan oleh toean M. Politie dari kantoor

Pertama-tama,

itoe.

didapati soerat- oentoek koepasan pada pers Krekotj. popu- biasa bersama seorang anaknja laki-laki
oemoer — 7 tahoen.
datang soeaminja hendaklah disediakannja
lair, dalam perkara fabriek kesombongan

dimana

nah digeledah,

Soeatoc ajatjang boenjinja: Reveu

tick

ia beloem pernah

orang

sitocan Toemah karena dilihatnja kijaipalsoe itoe ada membawa soeatoe boeng-

Timoer.

mei".

Maria,

Jang lebih2 mengchawatirkan hati isteri

orang

Pertja

Tandjoeng

merasa chawatir, sebab

n.Chasiatnja,
U
Djika- terbit :kebakaran,- kita dangan Tts
jang membiarkan barang- menjalahkan kepada api, jang bersalah,
Toean Sjech: ,,Seseorang jang memabarang jang moedah terbakan bocah ito, akan beroleh kesenangan
kar, bertoempoek disana sini! ialah: orang jam, membiarkan barang- dan keloeasan dalam penghidoepan, tebarang jang moedah terbakar, bertoem- tapi sesoedahnja memakan limau itoe,
Dalam roeangan soerat terboeka hari poek disana sini.
segala sendi, dan anggota, teroetama seini, kita moeatkan satoe toelisan dari
loeroeh toeboeh merasa lemah dan lesoe:
sedang rasanja tak diperoleh selazat ini
toean Abdoel Wahab di Takengon.
dalam doenia."
Didalam soerat ini ada ditoetoerkan
Demikian Toean Sjech menjoedahi persendiri, kira-kira
atas diri penoelisnja
kataannja dalam periljoempaan itoe.
berikoet:
Siang harinja, idpoen mentjeriterakan
Membetoelkan kesalahan.
hal mimpinja jang “adjaib itoe, kepada
Il. Toean Abdoel Wahab, telah meDidalam rogangan Sinar Deli, jang tersemoeanja jang mendengar
ngoendang Mr. Moehammad Joesoef ke bit kemaren, terdapat socatoe kesalahan tetangganjas
merasa
heran
dan “adjaib, dan tidak seoTakengon oentoek membela saudaranja pada blad pertama dikoloman ,,Soeara Ra- rang djoea jang memberi ta'abirnja,
jang bersalah, ialah:

Martabing,

B.Bandar dil. soedah sama kenal akan
persahabatan mereka itoe.
Tetapi isteri Moehd. Saleh Lbs. sangat

Toean Sjech

| ada

tepsebaai

ke I.

Tahoen

smsmu

Ini tjoema satoe perkara ketjil!
Boleh
djadi ada jang beranggapan demikian.

2 lembar.)

diterbitkan

hari

22 Zoel'hidjah 1348.

—

1930

Mei

21

Moehd. Idris Harahap — Tapanoelistraat —

Teping Tinggi — Deli.

69 Handelsetraat

Hadji Moehd. Nasir,

Arba'a

Anggapan

3.

advertentie

Dari 1 sampai 5 baris f1.50 Sekali mocat sekoerang-

koerangnja f "1.50, Berlangganan boleh berdamai.
Pembajaran lebih doeloe.

Lembar pertama.

No.69

2.

,

s Mij. S1 NA R DELI"
Diterbitkan setiap hari ketjoeali hari jang dimoeliakan oleh: N. V. Blectrische Drukkerij & Uitgever
'
Telefoon No. 1174 Telegram adres: ,SINARDELI"
Kantoor Redactie en Administratie 'Moskeestraat/”57 Medan.
A. de la MAR Azn. Voorburgwal — Amsterdam.
iteitakantoor .De Globe” Singel 95 Amsterdam. Advertentie-Buresu
:
drijf ANETA Weltevreden. H. M, Noer, Bangkattanweg — Bindjei. Nederladd
Tandjong Balei —, Asahan.

AGENTEN :

(Ini

f7.—

Direstour:
ABDUL
AZIZ
gir, B.R. Sodjocengon. -

Lot jang mendapat hoofdprijs.

menjindir
roeddin

keangkatan
toean
Basasoepaja
segera ditjaboet,

sebab itoe perkataan ada bohong. Toelisan itoe teroes saja kirim pada Red. S.R.
di Medan dengan perantaraan post.
Tapi apakah gerangan menjebabkan
maka Red. S. R. soedah berhati batoz
tidak menenggangkan hal dan keselamatan diri saja

atas hal i-'?

Sampai

22
bel
ini i hari hari beloem
a da sajasaj W'
feklibat
basil

-ntioerair
jang saja

Lebih

makanan1, ,o0ed itoe.

tjelaka

lagi,

bagaimana

kalau

seorang jang boekan Journalist mendjadi

Redacteur. Setelah si Redacteur memboesoekkan nama orang, kemoedian
itoe memberi keterangan itoe tidak ,di-

dep“ sadja.
Apakah diantara leden O.R.B. (orang
dalam !), boekan orang loear seperti toean

Abdoellah Loebis, tidak 'ada jang agak
sanggoep oentoek mengoeroes Orgaan itoe?
Apakah tidak lebih baik, satoe orgaan
O.R.B.,

dimana

-berpengaroeh didalam

pergaoelan pegawai Opium Regie,

tida«.

lebih baik dikemoedikar:
oleh seerang Pe-

gawai Da
Regie sendiri,
orgaan itoe
djangan mendjadi
, di.
dalam pergaoelan,. soepaja Dea:
ia mendjadi soeloeh jang terang benderang.
.
:

Jang sakit dan mati di Medan."
Banjaknja jang mati dari pendoedoek
Medan selama Minggoej.I. daritanggal 11

sampai

17 Mei jait
26 orang.
oe Antaranj 1

Menoeroet kawat Aneta, bahwa lot 15 orang Boemipoetera dan 10 orang
jang mendapat hoofdprijs dari f150.000. Tionghoa serta 1 orang Voor Indier.
itoe djatoeh pada no. 28673.Penjakit jang berdjangkit selama mir gSiapa jang beroentoeng mendapat prijs goe itoe jaitoe ada 4 orang
jang kena
ini, beloem djoega diketahoei,
dycenterie.

Seorang koeli terboenoeh.
Tadi malam, kira-kira poekoel tengah

Goea, seorang koeli bangsa

Djawa dike.

boen Karang Inoue soedah

@itikam

mati

oleh bangsanja.
Asalnja ialah perkara tjemboetoe karena siramboet

Politie
noeh.

Ia

pandjang.

soedah

menangkap

mengakoe

teroes

sipemboeterang

akan

perboeatannja. Majat jang mendjadi korban itoe dibawa kehospitaal di Langsa
—0—
Harga rubber
Menoeroet

tjatetan Harrisons &

Cros-

field Ltd harga getah di Singapoera tiap
1, Kg. 23'/, cent dollar. Londen 6”, d.

asar tenang.

Pada penghabisan minggoe jang laloe
banjaknja persediaan di Land len 76932
ton.

—0—

Chineesche
Circus diboycot?
Sebagai
soedah tersiar, beberapa hari
soedah circus Tionghoa menoendjoekkan
permainannja
di Tandjoeng Balai. Seka-

Tang terkabar, bahwa pihak orang2 Boemipoeteraada bermaksoed hendak memboy
Cot circus ini. Asalnja sebab ada timboel
kabar jang demikian, karena konon diantara beberapa tengkoe2 disana tidak bersenang hatidisebabkan mereka terlaloe sedikit jang mendapat kaartjesvrij boeat masoek menonton circusitoe.
Toeroet chabarjang kita dengar dari
pihak orang Tionghoa, memang vrijkaart
diperboeat terlaloe sedidit,
“djadi soedah

Moelai mandi.
1
Doeloe kita telah chabarkan bahwa oleh
B.P.M. telah diperbogat zwembad. Seka-

rang kita medapat chabar jang patoet dipertjajai pada 29 dezer iniakan dimoelai

Pegawai

— Negeri

ma0.” tidak

maoe lagi berboeat,seroepa
e

Teroes meneroes ia diserangoleh angin dengan tidak
topan dan hoedjan lebat. Soesah
sekali
akan diperbedakan dimana diwaktoe ada-

Angkatan Marine.

Dinaikkan pangkatnja:
1 April 1930, mendjadi Inl. Korporaal- nja daratan dan dimana adanja laoetan
n
elaan
i”
toeroe mandi jang sebaga
permo
machinist, Inl. Stoker-olieman Z.
Sahulata dan mana poela adanja awan.
Tindasan hocdjan menekankan mesin
ini tiada ketinggalan perajaan sedikit, (15647):
1 Mei 1930, mendjadi Inl. Korporaal- oedara itoe kebawah, sehingga sebentarma'loemlah tanda soeka. Hari itoe tentoe
Ini. Matroos-monteur Soegitto sebentar saja takoet kalau mesin oedara
bakal meriah dikoendjoengi oleh orang- monteur,
itoe berlanggar oleh gelombang.
(710).
orang pihak Eropah.
Ketika itoe ,,l rally thougt, this was
—0—
Diangkat:
1 April 1930, mendjadi Inlandsche Kok, the end ,artinja" Saja sangka sesoengPemborongan memasang riool.
Pelelangan borongan memasang riolee- Inlandsche Jongen Seleman (407B) dan goehnja inilah penghabisan saja melajang".
kepoetoesan
ring sectie B. dalam Gemeente Medan Astamoen
(308B): mendjadi Inlandsche Kesoedahannja saja ambil
soedah dilansoengkan dikantoor Gemeen- Hofmeester, Inl. Jongen Poniman (312B) akan mentjapaikan pantai tanah Djawa dan
teraad disini kemarin pagi. Segala soerat- dan mendjadi Inl. Matroos-bettelior, Inl. mengambil djalan arah keselatan.
Dengan heran tiba-tiba soedah kelihatan
soerat tawaran jang masoek jang banjak- Matroos der le klasse J, Talacua (15941):
1 Mei 1930, mendjadi Inl. Matroos- darat disebelah barat Cheribon. Saja menja ada enam tawaran soedah 'diboeka.
melintasi
Tawaran itoe dari ffirma Niels Thiele schrijver. Inl. Matroos der le kl. Pratignjo lajang menjoesoer pantai dan
Pakalongan tetapi kekoerangan
benzine.
berdjoemlah f249.000.- dan dalam tawa- (532).
Dalam
bahasa
Inggeris
ia
berkata,
bahran lainnja ada f212.000.- Tawaran Tjoa
aa
wa ia tidak djadi meneroeskan penerbaNio Poen f221.000.- Tawaran firma Meengannja itoe ke Bima, disebabkan sajap
Soerat terboeka.
uwse en Hartog f242.765.mesin terbangnja mendapat lima bocah
Toean de Geus dari Palembang mena-

dipakai zwembad terseboet. Tentoe dengan

war f260.200.- Semarangsche Aannemings
Maatschappij f214.000.-

Penjerahan borongan itoe beloem lagi
dilakoekan.
—0—
Doea orang gadis Indo Europeaan
maoce lari kawin dengan
pemoeda Indonesier.
Doea orang gadis Indo Europeaan,
bertempat tinggal di Adindaweg, pada soeatoe hari telah sama2 meninggalkan roe-

Keroegian roemah-roemah didesa Likasan ditaksir ada 6 atau 7 riboe roepiah

Sikapnja seorang

fd. Controleur.

(Diloear tanggogngan redactie.)

—ajen

Oleh:

Abdoel

Wahab.

Sewaktoe
saja poelang dari Medan
baroe-baroe ini, saja sampai di Takengon,
boekannja
saja mendapati
sebagaiman1
biasa, tetapi pada saja disampaikan,
se-

boeah besluit
.ontslag”" sebagai
Stamhoofd blah Goenoeng, besluit mana

kehabisan.
Jang mendapat kaartjes vrij, mah orang toeanja pergi lari bersama ditanda tangani oleh t.t. Zelfbestuurder
tjoema tengkoe2 jang ternama sadja, arti- doea orang” pemoeda Indonessier, seorang Boekit dan fd. Controleur Takengon.
nja jang ditimbang lebib patoet akan men- nama
Wahid, dan seorang lagi nama
Karena didalam besluit ontslag itoe saja
dapat kaartjes vrij.
Oedin.
ta'ada melihat, apa sebabnja saja diperhenBagaimana doedoeknja perkara
jang
Kedoea gadis itoe, adalah orang jang tikan dari djabatan saja dan saja merasa
sebenarnja, kita beloem dapat ketahoei. berkakak beradik.
poela diri saja sekali2 ta'ada bersalah, deTjoema kita merasa heran, kalau
poen
Setelah doea pasangan itoe, berdjoem- ngan keheranan, saja laloe pergi menbetoel diantara beberapa orang tengkoe- pa dengan sesamanja, maksoed jang per- djoempai fd. Controleur. Kebetoelan zelftengkoe disana tidak mendapat
kaartjes tama kali, jang terkandoeng didalam hati bestuur
Boeketpoen
adadisitoe. Ketika
vrij, mengapakah sebabnja timboel pem- masing2 ialah mentjari djalan bagaimana saja menanjakan, apa sebabnja saja maka
boycotan? Apakah tengkoe-tengkoe jang mereka dapat kawin dengan pemoeda2itoe. diperhentikan dengan tiba2, saja mendatidak mendapat kaartjes itoe merasa tidak Orang toea si gadis, soedah poela koe- pat djawab: pertama karena saja poenja
senang, karena tidak mendapat
kaartjes tjar katjir, mentjari anaknja jang hilang, »politiekebeginsel", ja'ni karena saja sijimpa
vrij? Apakah soedah sebagai adat di laloe memberi tahoe kepada politie.
thie pada P.N.I. Kedoea karena sajatelah
Tandjoeng Balai, setiap-tiapada
datang
Pemoeda-pemoeda
jang bermaksoed banjak' melanggar ,adat.” Salah satoe ditontonan, mesti tengkoe-tengkoe diberikan hendak bersatoe itoe, konon kabarnja per- antaranja, ialah karena saja berani mevrij? Itoesoedah terlaloe. Tetapi sebalik- gi keroemah sakit, dimana meminta soe- manggil t. Mi. Soenarjo atau Mr. Joesoef
nja kita pertjaja, kalau tjoema dengan sebab paja diislamkan. Tentoe sadja perminta- oentoek pembela M. Adjim, dan karena
tengkoe-tengkoe tidak mendapat kaartjes an itoe tidak dapat diloeloeskan. Setelah saja berani pergi keMedan,d.l.I. lagi.
vrij, mereka djadi tidak senang hati dan hen- itoe mereka pergi kepada politie. Politie
Saja tahoe, segala orang itoe berhak
dak mengadjak
memboycot. Perhatian jang telah tahoe perkaranja, dan djoega mempertahankan dan membela dirinja atas
jang rendah seperti itoe, kitatidak pertjaja |telah mendapat repotan dari seorang toea segala apa sekalipoen, begitoe djoegalah
akan timboel dari sinoebari tengkoe-teng- jang kehilangan
gadis, tidak tempoh saja tiuda ketinggalan membela diri saja,
koe itoe,
politie menahan pemoeda-pemoeda dan dengan djalan mendjawab segala toedoeh2
—0-—
gadis-gadis itoe. Kemoedian kedoea gadis an, oentoek mempertahankan diri saja, te-

lobang.

Sesoedah

diperbaiki

di

Tjomal

dengan ditempel baroelah dapat diteroeskan penerbangaritoe.
Amy Johnson ada berniat

akan

mene-

roeskan penerbangannja ke Sydney sambil nona jang berbadan ketjil dan sedang
itoc menggerakkan
ngi pocla dengan
njinja: ,l want se
see”, artinja Saja
lelah, boekan.”
Dengan sangat

ia minta soepaja

dika-

barkan

pertolongan

telah

tentang

badannja serta dis
soeara haloes jang boevery mucht to rest, you
perloe menghilangkan

jang

dihitoeng

keroegian

atas

perkakas roemah, binatang dan sawah.

Tebalnja loempoer i.oe beloem lagi dapat ditentoekan.
Pagi inikira2 poekoel tengah delapan,
soedah berangkat beberapa orang ingeneur
dari Provincialen Waterstaatsdienst dari
Semarang ke-Ambarawa, dimana mereka
akan tiba pada djam poekoel 8. Kemoedian
mereka teroes akan berangkat ke-Likasan
dengan mengambil djalan satoe setengah
kilometer menoeroet djalan tengah dan
kemoedian

keloear di-Ambarawa menoe-

djoe Banjoebiroe.
Roemah sakit di-Ambarawa diberi pertolongan

dokter, jang mana sebetoelnja

tidak bergoena, disebabkan ketjoeali bebetapa orang jang mendapat hantjoer badannja, tidak adaa jang loeka.
Menilik keadaan sekarang, tidak ada
lagi

bahaja

memberikan

jang

ditakoetkan.

pertolongan

dengan

Bestuur

lekas.

Semarang, 20 Mei. Loc. mengabarkan:
Bahaja

bandjir

loempoer itoe terdjadi

sesoedahnja hoedjan lebat tiba jang dapat

diketahoei dengan sebab soeara jang ge-

moeroeh.
, Kemarin pagi kedapatan tiga orang
jang masih -hidoep, diantaranja doeaorang
anak-anak, jang bersama maknja mentjahari tempat berlindoeng didalam soeatoe
tempat

penjimpanan padi.

Pekerdjaan boeat membantoe kesoesahan

itbe soedah diteroeskan jang amat soekarnja, sebab tebalnja loempoer itoe.

Orang-orang'

jang

masih

hidoep- itoe

diterimanja dari semoeanja orang di Tjo- mendjadi kebingoengan
dan tampaknja
mal jang dengan berhati baik kepadani» sangat berdoeka tjita.
Buitenzorg, 20 Mei Gowverneur Djawa
Amy Johnson meskipoen soedah lelah
tetapi ia mempersaksikan bahasa ia hen- Tengah mengawatkan pada tanggal 19
ei:
dak menjampaikan maksoednja. Dari se-

bab itoelah ia mengoerangi penerbangan-

nja dari apa
bermoela.

jang

soedah dimaksoednja

Malam

irict

ini doesoen Likasan dalam dis-

Banjoebiroe, Regentschap

Semarang

soedah ditimboeni oleh loempocr dari
koekit Telemojo, dimana lima orang jg.

Banjak
penonton. mati sementara 47
orang jang hilang.
Semarang, 20 Mei. Banjak sekali ma- Empat pseloeh empat
boeah rocmah ig.
noesia jang dating
memberi selamat ke- tertimboen.

datangan Amy
ada consul

beberapa

Johnson

itoe, diantaranja

Inggeris, Burgemeester

pendoedoek

bangsa

dan

Inggeris

jang semoeanja memberi poedjian dan selamat kepada nona jang berani itoe.

Betawi,
rentie

Conferentie pendeta2.
18 Mei. (Aneta Radio). Confe-

kaoem2

pendeta membitjarakan

tentang pekerdjaan pers geredja jang
dikemoedikan oleh dominee Ouost, dengan

Tiba di Soerabaja.
Pada waktoe hendak menoetoep kabar memperbedakan pekerdjaan pers diloear
ini, diterima lagi kabar mengatakan bahasa geredja dan pers dalam geredja.
Ia menjatakan
Amy Johnson pada tengah hari poekoel
bahwa perhatian dari
1.20 menit soedah tiba di Soerabaja.
pers jang neutraal dinegeri Belanda dan
di
Indonesia dalam oeroesan geredja
Begrooting 1931 ditoetoep.
bertambah
besar, tetapi geredja perloe
Betawi,
20
Mei.
Chabarnja
dalam
conTontonan dan djoedi mengganggoe
itoe dipoelangkan kembali keroemah tapi,....... adoeh, sedih dan soesah kalau
mempoenjai penjiaran sendiri dari hal
ferentie
di
Istana
jang
dilakoekan
hari
keamanan.
orang toeanja, sesoedah hilang
2 hari dan kita tinggal ,,didesa”, jang djaoeh dari
ini soedah ditoetoep begrooting tahoen oeroesannja.
Manilla Show jang baroe pindah ke 2 malam.
boekannja saja mendapat ,,keadilan” sebaSpr. menerangkan pada 1 Mei didiriBindjai, boleh djadi sebab itoe poela
Sementara kedoea
pemoeda itoepoen gaimana moestinja, tetapi saja ,dibentak2”, 1931 itoe.
kan Persbureau Christen dinegeri Belantoekang tjopet pindah kemari.
masing-masing kembali keroemahnja.
»dioesir" ,,diantjam" dan, ..dimaki“ poela
da, ia mengharap, bahwa di Indonesia
Membatasi penghasilan goela.
Hampir sadja setiap hari kedengaran
Kabarnja orang toea si gadisitoe telah dengan perkataan ,,binatang koerang adjar"
Betawi, 20 Mei. Tanggal 17 Mei Aneta soepaja
berdiri poela kantoor seroepa
keloeh kesah orang jang kehilangan isi mengadoedan kedoea pemoeda itoe kepa- olehjang moelia toean “Kapitein
Mare- kawatkan kenegeri Belanda:
itoe.
kantongnja. Roepanja abang-abang toe- da magistraat. Bagai mana achirnja, se- chaussee“ oleh jang merangkap pekerdjaan
N. Rott. Crt. mengchabarkan tentang
Vergadering meminta pada Kerkbestuur
kang tjopet sekarang sedang bersimaha- karang sedang dalam penjelidikan.
fd. Controleur di Takingon.
kabar-kabar jang tersiar, bahwa chabar- membangoenkan
soeatoe Pers, commis—0—
radjalela betoel-betoel disini.
Dikatakan padoeka
toean itoe poela, chabar kawat akan diterima bahasa tanah- sie.
Di Ramboengpoen pada masa'ini sedang
Perang tanding aiMarbau.
bahwa ,semoestinja“
saja kalau meng- tanah jang teroetama banjak menghasil:
Orang2
Tionghoa hadap beliau, moesti ,.djongkok“ disement kan goela, jaitoe Tsjecho Slowakije, Djer- INDIA.
diadakan pasar malam sebagai perhiasancontra Boemipoe- (lantai). Sedang, boekan saja sombong, man, Cuba dan Djawa dalam principe
nja disini diadakan permisian djoedi.
Gerakan Gandhi.
tera.
Tamoe jang tidak dioendang poen sekadengan toean jang lebih tinggi dan besar- soedah memoetoeskan akan membataskan
ringkas
Rentjana
Beberapa
harijang laloe di Marbau poen titelnja, saja soedah pernah disoeroeh penghasilan itoe boeat tahoen jang akan
rang kekampoeng-kampoeng semangkin
keadaan di India.
terdjadi perang
tanding antara pendoe- doedoek diatas korsi, ketika saja mengoen- datang dengan 10”,.
mengganas sekali.
19 Mei. (Aneta Reuter). MeLonden,
Lebih djaoeh dapat.kita kabarkan: jang doek Tionghoa jang berkedai disana de- djoengi toean itoe.
Aneta Den Haag sekarang mengawatnoeroet
pertimbangan
Regeering India
permisian djoedi di Ramboeng ini kabar- ngan orang2 Boemipoetera.
Waktoe saja hendak berbitjara lagi, kan, bahwa
Visp tidak membenarkan
Oleh karena pertempoeran itoe, ada 5 sajapoen dikeloearkan oleh t. M. Politie kabar dalam N. S. Crt. itoe sementara tentang keadaan di India selama Minggoe
nja kalau tidak ada terdjadi pertjektjokan
.
akan
ditambah
mendjadi toedjoeh hari orang jang mendapat loeka.
dari kantoor padoeka toean tadi
De Beniso menerangkan, jang ia sama se- jang achir ini sehingga pada tanggal 17
Mei, jangsoedah disiarkan pada hari ini,
Asalnja pertempoeran terdjadi, seorang
toedjoeh malam.
kali tidak tahoe hal ini.
soedah sedjak
beberapa
Lebih loeas permainan djoedi diadakan Boemipoetera
Begitoelah bak kata-kata pepatah kita:
Vaderland menerangkan, bahwa satoe maka minister Wedgwood Benn, perhatian orang dalam Mi ggoe ini pada bang'sebegitoe poelalah nanti kedjahatan akan lama mempermainkan isteri seorang Tiong- Dimana tidak ada belang, belalangpoen proefballon akan tiba dari Amerika.
hoa jang berkedai disana. Perempoean
ini mendjadi elang".
mengantjam pendoedoek kata Exe.
N. Soer. Crt. mengatakan kabar itoe sa-bangsa anak negeri ditempat perwa9
tidak tahoe bahasa Melajoe, tetapi saban2
Lebih dahoeloe saja mengoetjapkan te- ada loear biasa, disebabkan kehasilan pe- tasan sebelah Barat Laoet, menoeroet
Kalau berani memangkoe perempoean laki itoe mempermainkan dia dengan ber- rima kasih pada t. Red., jang soedah soedi roesahaan orang Eropah boeat tahoen oemoemnja bererti soedah djaoeh bertamtah baik, meskipoen beloem dapat ditetjakap2, ia lajani djoega dengan bahasa memberi koloman Sinar-Deli ini.
1930—1931 soedah didasarkan.
dimoeka orang banjak dipoedji.
tapkan. Satoe pengertian jang baik, ialah
Melajoe
jang
djanggal
sekali.
Ia
tidak
tahoe
Tajoeban
diseboet djoega. oleh jang
Vereeniging dari
bahwa tidak ada gerakan jang bererti permaksoed
silaki-laki
itoe,
ada
mengandoeng
di Pangkalan Berandan biasanja postelan.
Gezaghebber
moesoehan
diseloeroeh bangsa-bargsa
Jaitoe merajakan hari kawin atau soenat jang djahat. Diasangka tjoema bermainBetawi, 18 Mei. Vergadering dari ve- itoe. Keadaan dalam bilangan Oetara soemain
tjakap
sahadja.
Tetapi
padasoeatoe
rasoel dengan mengadakan keramaian
reeniging Gezaghebbers mengangkat toe- dah
mendjadi baik sebagai hasil dari
ronggeng Djawa. Adat dan tjara-tjara ini hari sedang soeami perempoean Tionghoa
an B. Roep mendjadi eerelid.
tindakan keras dari pembesar-pembesar
itoe
tidak
ada
diroemah,
datang
lagi
laki2
masih
dipakai oleh pihak Indonesier
Vereeniging itoe menjatakan pikirannja dalam tempat ini.
berhidoeng poetih, ini mendapatkan
Djawa ditempat sini. Kerojalan dengan jang
soepaja
Bestuur mesti dipaksa menemitoe seraja dilawannja poela
djalan demikian kita poen ta' perloe ambil perempoean
Amy Johnson di Djawa.
patkan
gezaghebber
pada sepersepoeloeh
KeadaandiSholapur.
Tetapi kedatangannja sekali
perdoeli. Sebab katanja soedah mendjadi main-main.
dari
banjaknja
tempat
resident, jang tjo(Samboengan
blad
II
pagina
IV.)
ini
boekan
sadja
hendak
main-main
begiBombay,19
Mei. Soeatoe pemanda'adat. Pandai menari (mengibing) dipantjok dengan boenjinja rapport Regeerings ngan tentang kedjadian2 di Sholapur dari
toesadja,
malah
disinilahia
berhadjat
henBerangkat
dari
dang moelia, lebih djelas lagi pandai menCommissaris oentoek peroebahan Bestuur tg. 7 sampai 19 Mei, ada diterangkan oleh
Semarang.
tjioem dimoeka publiek. Apalagi kalau dakmenjampaikan maksoednja jang soejang sekarang mendjadi minister Tanah Regeering dengan djelas, bahwa sesoedahAmy Johnson berangkat dari Semarang
“Waktoe makan sironggeng menjanji dipang dah lama tertanam dalam angan-angannja.
Djadjahan, jaitoe toean S. de Graaff.
nja dinjatakan oendang2 peratoeran pekogan salah seorang, djamoe..!
rasa « “Dengan begitoeia tarik-tarikkan perem- poekoel 11.20, oedjar Aneta.
Pendirian besiuur seperti berikoet: rang tidak adakedjadian lagi hoeroe hara.
poean
itoe
jang
bermaksoed
kedjalan
sedisjoerga lagi. Amat mentjewakan kita
Tiba di-Semarang. Voorzitter tocan Van der Heyden, ComTidak ada dilepaskan soeatoe tembakan
bila kedapatan pada pihak jang terpan- rong. Tetapi perempoean ini jang memang
Pekalongan, 20 Mei. Sesoedahnja sajap missarissen toean-tocan Wyzenbeek, Will, Keadaan sekarang tjoekoep aman.
tidak
ada
bermaksoed
begitoe,
laloe
mendang terpeladjar poela. Apa 'adat jang
mesin terbangnja diperbaiki, Amy Johnson Verheul, Sisoo dan Oppelaar.
Banjaknja jang mati dan. jang loeka dibegini dapat dilenjapkan dari pendoedoek djerit minta tolong.
berangkat poekoel 8.45 ke-Semarang. Ia
antara
orang banjak itoe beloem lagi dapat
Tetangganja
sesama
orang
Tionghoa
Bandjir
loempoer.
B.P.M, kita memang beloem dapat pastisampai kesana poekoel sepoeloeh.
ditentoekan tetapi dokter2 partieulier mejang
mendengar
soeara
teriakan
demikian
Empat poeloeh toekan.
.
ngira banjaknja ada 50 orang, diantaranja
Soeatoe interview delaloe datang menolong. Mereka beramai—0—
djoeh orang mati.
ngan djoeroe terbang
ramai memberikan persen tendang dan terAmbarawa, 19 Mei. Bahaja bandjir loem- 13 orangjang mati. Politie sama sekali mePangkalan Berandan.
perempoean itoe.
lepaskan tembakan 103 kali dengan keras
djang serta poekoelan kepada !aki2 terse
poer di Telemojo itoe boekanlah sekali kaSemarang, 20 Mei. Loc. memboeat li berasal dan soeatoe letoesan goenoeng. dan sepoeloeh kali dengan pelor-pelor keCorr. ,,Sinar Deli" toelis:
boet. Achirnja ia dapat lari melepaskan diinterview dengan Amy Johnson dilapangan Hoedjan lebat jang terdjadi beberapa hari tjil, Pasoekan-pasoekan dan pasoekan banrinja.
B.P.M. elftal.
tidak pernah melepaskan tembakan
Tetapi dengan begitoeia pergi kekam- Simongah.
ini, itoelah jang menjebabkan bandjir besar tocan
Sekarang di P. Berandan orang tengah poeng mengadjak kawan-kawanrja boeat
Nona Amy Johnson menerangkan,bahwa socngai2 jang tingginja tiga meter di Kali Sikap orang banjak seteroesnja menjatasiboek mendirikan soeatoe ,,B.P.M. elftal” menoentoet balas kepada orang Tionghoa penerbangannja jang kemarin itoelah jang
kan bahwa gerakan mereka itoe akan disama ertiirja-dengan Combinatie dari jang soedah memperpoekoelkan dianja itoe. paling soesah dari semoeanja penerba- Likasan jang melipoeti desa Likasan. Di- pimpin oleh orang2. bakal mengikoetinja.
sebabkan hal ini terdjadilah onggokan
b jang ada di B.P.M. Menoeroet keKemoedian
datang berpoeloeh orang ngannnja.
loempoer jang sangat banjak dan kemoeTidak benar, bahwa orang-orang politerangan dari Bestuur jang sekarang, bah- kampoeng itoe menjerang kepada orang2
Ia meninggalkan Singapore pada djam dian lepas kehilir laloe melipoeti beberapa
tie dibakar hidoep dan seorang dilemparwa perkoempoelan itoe tiada bermaksoed Tionghoa disana laloe terdjadi pertempoe- poekoel 6, dan melajang dioedara Singkep
jang kan kedalam perigi: Orang masih berhamemetjahkan Club jang ada malahan sema- poeran hebat. Achirnja politie tjampoer ta- dan Banka, tetapi terpaksa mengambil kilometer lebarnja ditempat-tempat
rendah.
ta-mata memperbaiki keadaan sport disana. ngan boeat
rap bahasa orang-orang politie itde akan
mankan, baroelah per- sebelah barat. Mereka itoe melaloei seDesa Likasan jang letaknja dekat diiboe dapat didjoempai lagi.
Dan lagi B.P.M. elftal ito, kelak akan tempoeran berachir dengan sebagai soedah belah timoer Palembang, tetapi disebabkota Keboemen ditimpa oleh loempoer
diserahkan atas pimpinan oleh salah satoe dinjatakan diatas.
kan hoedjan dan angin terpaksa ia me- sehingga 44 boeah roemah jang terbenam
Bestuur j.'di'B.P.M.: pendeknja semoeanja
Orang-orang jang
oedjoe ke Laoet Djawa. la memoetoesatas pimpinan Bestuur terseboet. Kitaaan Prana RAT. Up. kan.tidak akan menoedjoe ke Betawi lagi, dalam bandjir loempoer itoe.
triboet hoeroe hara
Empat poeloeh toedjoeh orang jang mati.
jang sebaik-baik.
dihoekoem.
mengharap sadja itoelah
tetapi akan teroes menoedjoe ke SemaSampai
sekarang ada lima orang baroe
nja, dan djangan menjimpang dari soera- Pada tahoen 1906, tocan Dr. Rivai mendjadi rang dengan melintasi laoetan Djawa. Ia jang kedapatan
Scholapur. 19 Mei
majatnja. Selainnja barangminggoean BENDERA berkata:
tan dan perdjandjian. Dengan timboelnja
dilan
Militair dihoekoem lagi 26 orang
WOLANDA.
soerat
m
itoe
dikali
masih
tertimboen
didalam
loempoer
ini, kita pertjaja tentoe tidak melenjapkan Yatet: .kekallah keradjaan
Wolanda.
dengan hoekoeman berat ditambah deataupoen
dibawa
hanjoet
ke
Rawahpening
me»This
was
dreadful,
dreadful,
dreadful
:
sentotalab-tanah Hindia
nama-nama Club jang ada,
L thougt I would never ,,make
it”, “arli- tempat berkoemposlnja loempoer
jang ngan hoekoeman-hoekoeman denda disenaiklan deradjat seantero voetbal Club . 'ada tahoen 1930 Dr. Rivai,
ivai, boleh dj Ijadi soedahr
sah
babkan toeroet memboeat hoeroe—hara
nja" Ini ada terlaloe, terlaloe, terlaloe: hanjoet itoe.
di B.P.M.

Chabar Kawat.
INDONESIA.

DARI PERGAOELAN.

-

-

di Sholapar. Hoekoeman jang paling be- Hollandia Kroon pen
ratialah 7 boelan pendjara dan 10.000
per gros
roepiah denda, boeat mana ialah.
ha
”
Rajoade jang kena hoekoeman itoe,
jaitoe redacteur soerat kabar barian anak
negeri ditempat itoe. Hoekoeman ini di- Willem P III pen |
tetapkan oleh opsir jang koeasa memeper gros

i

bah

mengoebah

2

hoekoeman Jaja dengan lima beelan penJadhav

mendjadi

f2.-—

» 0.15

» 0031» - Wander

La

"OI.

»

menoeroet taksiran Pemerintah India ada
kira-kira 40 soerat kabar harian dan
soerat kabar minggoean dan
toedjoeh
kabar jang keloear doea
doea soerat

kali seminggoe tidak terbit sesoedahnja
dima'loemkan persordonnantie. Ada tertampak alamatnja, bahwa dalam sedikit
hari lagi akan terbit kembali soerat-soe.
rat kabar itoe.

“ADVERTENTIE

LELANG - EXECUTIE|

Wat befoe/,
mermbaparkan
paras
Inceta
mergoca
kan
badan
SA6NBA
Sedap
derinanarasanya
lala
LX GOdapat beli dimana mana

tanggal 28 boelan

ma" Kebearan fima -

1930 puekoel 9.30 pagi, akan

Mei tahoen

didjoewal openbaar di mueka orang banjak dengan perantaraan Tocan VenduMedan,

meester

Satoe Roemah

PAI GIANGAW
UMP SILAD/

dari kajoe, beratapzink

Toean President Landraad Medan tanggal

tempat

dilakoekan

di

berdiri, jaitoe

terseboet

roemah

P.L.N.K.

merk

mintaan KOEMARASAMY
di Medan.
ini akan
Pendjoewalan

per-

atas

50/1928,

No.

1923

Maart

P.L.N.K. terseboet, tinggal di Medan.

Geexecuteerde : NOYOTARONO, doeloe
tinggal di Medan bersamasama — dengan OSOTARONO dan KASAN DI-

Dipertoendjoekkan
baroe dan semoea

KROMO, sekarang tempat
tinggalnja tidak tentoe.

“THE

sebagaimana

biasa.

sebegitoe

lekas

H

Soepaja toean-toean tertentoe da-

|

terdjoeal
pat lot dengan

habis.

harga

tidak naik,

|

Batikhandel

|

M.K.KASIMAN

|

1

Lotendebitant,

bjalan Djaparis 197
8

"Medan.

.

PAUL

i

PAGE, HENRY

Toean

A

telah kami

Toean-toean kenalan lama, jang telah
memboeat perhoeboengan baik dengan
kami selama 18 tahoen, baik jang tinggal di Atjeh, maoe poen jang tinggal
di Paneh, Koealoeh, Asahan, Simeloengoen
Karolanden, dan lain-lain, tentoelah tidak:
pesanan

banjak

"N

Hitam
merah

Stempel

pada

1888 — 1930.

menjediakan

sepatoe-sepatoe

jang soedah siap dan menerima tempahan.
Segala matjan potongon iang terbikin
dari koelit Europa kita bisa terima.
menerima

pesanan

dari loear kota.

ak

37
———t Ki

BRIAN.

dapat

V.

Saroeng

”

AWAS!

dan

AD

soedah

lama

vw

BOEGIS

jang
JANG

BER-AOESAN
LAGI
dan soeatoe

KESEGARAN

toelen ?! IM

BOORHAN
saroeng

jang

Samarinda

dari soetera Shanghai

no.

PEPERMENT
Begitoe
Peperment

toean

atau

,MUL

FORD"

djoega, diwaktoe sehabis makan, kaloe pake
,MULFORD”,
bisa dapat banjak ban-

kesenangan

lainnja, poen membikin
lam perasaan seger.

bagi hantjoeran makanan.- Se-

moeloet

PEPERMENT

toean, selamanja dida-

,,MULFORD”

perkodi

1: a f 10.- f 15.-

f

180.- f 200.-

Saroeng Boegis pakaian Adat orang Sumatra .Roepanja -hitam dan
sent,
Af4-f10-f 15- f20- dan f 35.roeng Boegis boeat djoeal Ingi: Roepanja hitam atau oemoe,
perkodi: f 65.- f 170.- f 200.- f250.-

£0.70
kh

ca

Kita

f 400.- dan f 600.-

pesanan pertjobaan jang lekas dan diminta dj

tocan-tocan toeliskan dengan menceroet harga jang terseboet di SINAR

loepa

DELI.

Langganan SETIA harga dan pembajaran boleh berdamai

100”,

dari pembikinan dan kwaliteit jang paling haloes.
Bisa: dapat djoega didalam wangian Rose, Violet en

.
1:

BAROE

bisa terdapat didalam pekerdjaan kantoor atau didalam perdjalanan, kaloe orang
lantas ambil.

TOELEN.

pada:

G.

Tas

ditoenggoe

WARE dan SHARON LYNN.

Boeat didjoeal lagi:

f2,50

bertjetak f1.50

1930.

SAROENG

Saroeng seperti diatas djoega no.
f 250.- f 300.- f 500.- danf 600.-

f0.50

bertjetak f 1.45
,Isala
Postpapier berrol merk
Bond” berikoet vloeinja per blok £0,75

membeli

jang

HELEN

f 20- f 27.50 dan f 35.—

1,50 dan f1.—
“

24 Mei

Harga boeat pakain:

terdjoeal,"

violet

pur blok

MARY

hari Sabtoe

SAMARINDA

oentoeng

Vloeimap—alas menoelis
I merk ..Uilen"
Postpapier

Pena

Medan.

TERTANGGOENG

merk Stephens perfl. f 0.15
f0.15
-

Tempat tinta per st:

Tel. 663

.

Selamanya

paling

Tjoraknja teratoer dengan pantas, dan memaniskan pada pemandangan, m2noeroet kesoekaan didjaman sekarang: kleurnja
bermatjam roepa
seperti: hitam, copy, blauw, oemoe, hidjau,
gandaria, chocolade, poetih dan lain-lain.

Persediaan:
Lijm tjair per fl. fl.- 0.75 dan f0,40.
Tinta

—

berdiri moelai

Dan

jang

No. 79

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

kami ini hari djoega.
Kami poenja sijsteem sekarang:

»Sedikit

dan

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

toelis menoelis correspondentie.

atoerlah

SPECIAL

SEPATOE

,MO TIANG SENG"

Kesawan

Setz1oesnja.

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

sediakan dalam toko kami, baik oentoek
tjitakan, demikian djoega oentoek perabot |

'Toean-toean

dengan
£

B. WATHALL,

hendak

SAROENG

.
hari atau

ini

pada kami.

No.. 20

I LOVE.

Satoe FOX ALL TALKING PICTURES.
oleh sekalian penonton. Dimainkan olch:

Perhatikanlah 2.
!!!

meloepakan

ARLEN

Moelai

Hanja

boeat hari jang akan datang,

| TOEKANG

SPEAKEASY.

INN |

toean-toean

TELEFOON

9 Bagian

AWAS:

0000000000004600
Keperloean

MAN

Warenhuis

MEDAN

agian

|

baiklah hari ini djocga kirim
Spoed Postwissel f 11.35 oentock
pembeli lot terseboet, kepada:
'&

PARAMOUNT

6 BIDJI

5 dan

.
Dengarlah Mary Brian menjanjikan Celia jang amat merdoe.
Bigahteloei oleh satoe Paramount News jang baroe sekali.
lot-lot

Tariknja

—

DARI

tjintaan jang sangat menarik hati dan loetjoe sekali. Djoesa ada pertandingan Boksen jang amat ngeri di Madison Sguare Garden New York.

f 2000.000.—

diatoer

1186.

STELAN

moeda
saban
hari membeli berloesin-loesin Gramafoon Plaat di tempat
itoe Nona, akan-dia tiada mempoenjai Gramafoon. Inilah satve drama per-

namanja :

Prijs
- prijs

IFL.

model

Lihat dan dengarlah ini film jang locar biasa, bagimana pertjintaannja
satoe Campioen boksen dengan satoe nona dari Toko Muziek. Ini anak

»BATAVIASCHE KINDERZIEKENHUIS"
Besarnja

satoe
gambar
berbitjara:

RICHARD

Lotery Baroe & Lotnja soedah sedia!
besar,

—

Moelai Ini Malam, Selasa 20 Mei 1930 dan

De b.s. Griffier van den Landraad te Medan,
G. PARAPAT.
104

wang

24

lain

JANG,PAKE

Medan's

mb DELI-B105C00P

Kampoeng Soengei Kerah Pertjoet, Medan.
merk
KOEMARASAMY
Executant :

Lotery

SPOORSIRAAT

001

23

BAN YIAKzC

N

Griffier Landraad Medan pada hari 25
1929 dengan perentah padoeka
Maart

sedia

dari EMAILLE dan ALUMINIUM

3
Aa
»
0
»
BABEL”
»
?
»
? 000000 SObSb55G 50SGGGAL 94400400

oleh b. s.

dibeslag

soedah

jang

jaitoe

»
TAP BENDERA

Aa

dan dapoernja beratap nipah, letaknja
di Kampoeng Soengei Kerah Pertjoet,

Djoega

sa

hari RABOE,

Pada

ALUMINIUM TOELEN

en f 0.35

f 0.25

»
»
»

donnantie,

dari

9404444

4000000 SSLLSALALAHG

London, 19 Mei. Wedgwood Ben mendjawab pertanjaan di Lager Huis bahwa

7

n 0.25

—
SINAR DELI"
Moskeestraat 57, Medan.

f 175

—

PANTJI-PANTII

Handel Mi & Elect, Drukkerj
-a

Copijing potlood.
per dozijn

”.
f 0.20,

perst.

» 150

1

f 0.20
» 0.30

»

n“AM. Fober
f 3.— | Penhouder:

Ym

per st.

“0

ada 225 orang toekang pemboeat garam
dalam roemah tahanan mogok makan.
Hasilnja
Persor-

» 150

st.

nl—

Enam orang pemoedi oemoer lima be- Wayerlijpen :
per gros
las tahoen dihoekoem poekoel.

jang kemoedian ditangkap, soedah mogok tidak maoe makan. Di Dharasana

per dozijn

per

» 0.501Stift- Ohico

per 2 3t

"Orangtahanan mo. gok makan.
Bombay, 19 Mei. 280 orang jang toefoet merampas garam di Walada dai

H0

anme

f 0.90

““IBicuw Rood potlood

»

»

no.

aa

per dozijn

AB AA 666600
Sonnbn

djara dan hoekoeman
toedjoeh boelan.

Aj
al

066 €

soedah

» 0.20

n

ai

fintah, jang djoega

per st.

f 2.—|Zwarte potlood FABER.

Lan

Chocolade.

Terdjoeal diantero toko

provisien en dranken jang ternama.
Terbikin oleh :

H.K.

MULFORD

COMPA-NY
NEW

&

YORK.

Alleenvertegenw: N. O. L:
TOKO
|
|

AUW

PIT

SENG-MEDAN

Bykantooren :

67

Weltevreden Telf. 132B.
Soerabaja
». 2572N:

«naa

I

Kena

aa

Ditanggoeng
potongannja

dan

bagoes serta pas
mode 1

menoeroet

kemaoean

orang zaman se-

karang dan sedia kain-kain.

Diloear

kota

kirim dengan

Medankita

bisa

rembours.

Menoenggoe dengan hormat.

60
0000000000000

adres Sumatraphoon.

Telegram

Oudemarkstr. 2. Medan, Tel. sementara 1174.

“dagang,

doenia

Huurkoop (ansoer)

poenja Toko, bisa beli dengan

kita

Di

GRAMOPHOON

merk

jang

terkenal

dalam

ia itoe, merk ODE ON,

pergaoelan

dari harga jang

semoerah moerahnja, sehingga harga jang setinggi-tingginja.
T iap-tiap beli satoe mesin, dari seharga f 100.- (seratoes) keatas

dapat 5 bidji Plaat extra, dan dibawah dari harga terseboet,
3 plaat extra. Dari lagoe lagoe boleh pilih, menoeroet sekehendak. Toean-toean, Modelnja kita tanggoeng menjenangkan
bagi perhiasan roemah tangga.
toean-toean
“kita samboet
dengan Speciaal
K edatangan

Orkest INTERNATIONAAL.

Menoenggoe dengan hormat.

»

Sumatra Gramophoon
40 GMN

mua

40000

r Tn

1

FILIAAL

Coy

400000

Wilhelminastraat 70
Telefoon 208

sasossu505

Is

SIANTAR
yo0doroman00

Fotograaf

»
»
»
»
»
»
?
@
@
»
»
8

atelier

YEBATA
Kesawan

No. 58

Medan

Telefoon 1346

————

Sedia djoeal Pathe Baby Cinema toestel
Bioscoo, p, dan bisa didjalankan dengan Electrisch Battery motor dan Dinamo bagoes
dipakai dalam roemah tangga dan dibawak
dikebon - kebon dan bermatjam - matjam film

»Librarij” moelai 30-60-300 kaki pandjangnja.
10278

Billy at Home

»
»
»
»

10124
10297
10222
10 123

Harold Waiter (Harrold Lloyd
Tailaring (Charlie Chaplin)
Charlie's
Double (Charlie Chaplin)
Snub is Sciontifie (Snub Piollar)

aa

3

4

merk

EF:

HAP

La

Selaloe ada persediaan tjoekoep roepa-roepa:
Timbangan

Kajoe memake

Timbangan

Kajoe zonder piring: 75,

Timbangan

Besi vernikkelt pake

piring

piring tembaga:

tembaga, dengan batoe
timbangan berkisar:

10,

100, 125,

10,

15

5,

10,

15

25,

50

dan

.
kita
kita

com-

opal

Syphilis

25

ada

seoempama

orang

koeroes terlalbe,

jap Loelan 1

|

N

Djika
toean

dan

Segera

ter: siar

3 X

Anggoer

dan paling

menaboeng

obat tjap Boelan

banjak

100

Kilo.

mna

Na ia Damai

MENJEMBOEHKAN:

(penjakit

perempoean, keloear nanah darah

toean

mentjari tabib jang dapat mem-

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

lakoe.

disemboehkan
satoe atawa

2 glas ketjil sebeloem

makan

nasi,

kesehatan.

POO THAI FOO

Oleh

djoega

dari penjakitnja jang
berbahaja,
berada diantara hajat dan mati.

jang

sebab itoe, djika toean, atau familie toean,

kenalan toean, bila dihinggapi' penjakit,
diselakan akan datang mengoendjoengi

SENG KIE - Dispensary

Telefoon No. 789, Postbox No. 114, Kesawan No. 61, Medan.

L

Kilo.

beri pertolongan bagi toean.

Hoofddepot:

djoeal

25

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

atau

Ada

Kilo.

kctor dan perasaan tidak enak).
Obat Medjen (tjoekoep dimakan doea boengkoes
sadja).

Ai

hari

Kilo.

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

Huligi Fen,soepajaInggal
sehat
selalbe. '

Paling banjak
saban

25

Medja Ideaal dari
. 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: 15, 1, 2 Deciliter.
» Oekoeran Kaen-kaen, Meteran, matjem-matjem dan ada djoega jang
» bisa dilipat ampat.
Boewat orang jang akan mendjoewal kombali dengan membeli
»
banjak-banjak bisa dapat oentoeng baik dari
»
potongan harga moerahan.
19
»
mm O 000000004000
e 00000000000

dengan hormat.

Na

Minoem

dan

Medja merk HAP

tjap Boelan

Mentjegah
roepa roepa penjakit dalam
dan loecar badan.

15

150, 175 dan 200 Kilo.

dan

SANGGOEP

badantoean
Keran
mulaoemn lah

en

1927.

(belakang toko Bombay Besar)

aa

obat

Terdiri

Telefoon No. 998.

LIE pake batoe berkisar-kisar,
dari pada besi semoea:

O pancoran

Anggoer

LIE

Pachtstraat No. 29 MEDAN. gai

3

ai

Timbangan

toean -toean dan ankoe-ankoe pereksa dimana tempat
diatas, serta banjak lagi film jang tersedia jang
tidak seboet namanja disini.

Menoenggoe

Toko TIMBANGAN

tembaga, batoe-batoenja
pleet berikoet:

terseboet

46

8 000000000000

Timbangan Medja pake piring

Datanglah

jang

0 GB

6. 000000000

.

No.

BAROE

0 060000000004

Teletoon No. 1426 -o- Medan - Deli.

SUMATRA GRAMOPHOON COMPANY

8 SEK

Balistraat No. 6.

Tanja keterangan pada

«

Kleermjaker

hoeboengan

bikin

Lekas

00000000000000000000000

ABDUL WAHID

MOENTJOEL

1
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LOETJ
Sang isteri: ,patoetlah! kalau matahari soedah

terbenam,

ini dengan

Perkara

—0—
menaikkan

Berhoeboeng

dengan

me-

(H.S.)

bendera.

oeroesan menaik-

er

kan bendera itoe satoe redacteur dari A.I.D.
telah interview consul-generaal Tionghoa

DRUKKERIJ

Achir-achirnja perkara

ini toean Won-

dosoedirdjo telah melanggar semoea maoenja penghoeloe itoe dan jalah jang-djadi
walinja, soenggoehpoen ia tidak ada hak
berboeat begitoe dan bisa ditoentoet oleh

pemerintah
dak manis,

Is-

ada sebagai

Njonja Aisja dahoeloe ada mendjadi istrinja seorang hadji,
jaitoe hadji Bakri di

Sepandjang. Berhoeboeng dengan
san

coemah

tangga

oeroe-

antara soeami-istri ini

telah terbit pertjidrahan hebat. Njonja ter-

seboet soedah beberapa boelan seperti ditjereikan dari soeaminja, zonder mendapat
nafkah blandja (boeat hidoep) dan laen-la- .

ennja sampai begitoe lama. hingga peng
doepan njonja ini tentoe sadja mendjadi
terlantar dan sengsara. Meskipoen ia seperti soedah ditjereikan oleh soeaminja, tapi
toch sampai sebegitoe lama ia beloem mendapat soerat talag (soerat pegat).
Berhoeboeng
dengan keadaan njonja

Aisja soedah mengambil poetoesan akan
pergi sadja dari Soerabaja dan mengemBarat. Djoegaia soedah

di-Djawa

bara

mengambil
agamanja,
karena

membikin

poetoesan akan
menoekar
Islam, dengan lain agama,

ia pikir jang agama Islam soedah

tjelaka iapoenja penghidoepan.

Demikianlah sampai keadaan hidoepnja

Dari

pernikahan

berdjalan

ini sampai sekarang

bahasa

lain-lain orang

senang hati oleh satoc demonstrafie

be-

talag

jang

dari

bekas soeaminja,

terseboet

diatas,

begitoe njonja Aisja

hadji Bakri

hingga

dengan

tidak bisa nikahlagi.

Dari Djawa Barat, dimana ia mengem-

bara, njonja Aisjah soedah balik kembali
di-Soerabaja Toean Wondosoedirdjo jang

pendoedoek Tionghoa ada di-idzinkan ?“

»Saja beloem pernah dengar ia dilarang. Di Amerika, di Engeland, dimarapa anak dan tentoe sadja soesah akan ia na-mana tempat didoenia
ini orang boorang
moesti bertjerat dari toean Kijahi leh menaikan bendera. Nederland berdiToha, biarpoen wet
menganggap per- ri sendirian dengan larangannja dan wetnja. Disini saja telah terima bertoempocknikahannja tidak sah adanja.
Beberapa waktoe telah laloe dengan toempoek kawat dengan protest-protest.
hadji Bakri tidak maoe reweli perkaraini, Pemerintah di Tiongkok telah memerinIsebab toch ia seperti soedah mentjeraikan tah pada saja akan melakoekan tindakanpada
isteri itoe, dengan tidak memberi tindakan pada pemerintah boeat membioeang belandja sebagaimana mestinja. Te- kin soecpaja larangan itoe djadi ditarik
tapi
tiba2 ia soedahdjadi tidak senang poelang. Di bureau ini (consulaat) telah
hati dan mengadoekan toean Wondosoe- berdatangan banjak pendoedoek Tiongdirdjo dengan dakwa padanja jangia iste- hoa dalam keadaan nerveus, jang bertarinja jang sal telah dibikin permainan.
nja, kenapa pemerintah Belanda tidak idBegitoelah adanja ini perkara dan poe- zinkan orang peringatkan berbagai-bagai
toesan itoe dari Landrechter jang soedah kedjadian di Tiongkok. Kenapatah pememenghoekoem
toean
Wondosoedirdjo, rintah tjampoer tangan dl. oeroesan ini ?“
atas dakwa'annja hadji Bakri. Atas vonApa sebab !“
nis dari Landrechter ini toean WondosoeSampai sebegitoe djaoeh
oetjapandirdjo talah teekengratie, dan poetoesan- oetjapan itoe jang tadjam dari
consulnja membebaskan ia dari hoekoeman generaal Tiongkok, jang menoendjoekkan,
dan toentoetan.
bahasa soeal bendera dan larangan itoe
Hadji Bakri djadi merasa lebilr tidak te- ada diambil satoc socal jang besar.
ini,

dan

begitoelah

jang ia

ia teroes

mengadoekan toean Kijahi Toha dan bekas istrinja itoe, njonja Aisja. Perkara ini

telah menggemparkan dengan heibat didalam kalangan Islam, sebab perkara begini

ada djarang sekali terdjadi.

Pada nanti tanggal 17 jang akan datang
mengetahoei 'hal pintjang ini, soedah me#molbhg “Pada -penghidoepan “ njonja itoe Landraad Soerabaja dibawab pimpinannja
'Setelahia masoek Islam kembali. Begitoe- mr. la Rieciere akan memereksa perkara
lah njonja Aisjah soedah mendjadi orang ini, dimana jang sebagai dakwa jalah njoIslam sebagaimana dahoeloenja dan seka- nja Aisja dan toean Kijahi Toha, dan serang ia masoek poela kedalam Party bagai saksi jang teroetama ada itoe hadji

Telefoon 1300.

Malaise

Berdjoeta-djoeta kaoem boeroeh dilepas— Bahaja perang mengantjam.
Inar Deli"

(Oleh Correspondent

|

|

|
|

G5

bolehlah dikira-kirakan, malaise sekarang
ini akan lebihlamase dari malaise jang
pada sesoeatoe saat. Ia tidak dapat dipi- soedah laloe itoe.
Apakah sebabnja tempo antara satoenja
sahkan dari perdagangan. Selama ada permalaise
dan lainnja djadi tambah pendek,
dagangan, tentoe akan petjah malaise pada
sedang
tempo malai sendiri bertambah
tiap-tiap masa.
pandjang
nja?
Dalam waktoe malaise goedang-goeInilah disebabkan karena diseloeroeh
dang penoeh dengan barang dagangan,
doenia
djoemlah paberik bertambah
tapi Rajat tidak bertambah keselamatannja. Dalam tempoh

negeri kaja, tambah

malaise

jaan itoe. Ja orang boleh kata, dalam

doek Japati

di Riou@ telah

mengadoekan

dipegang tetap, tapi berhoeboengdengan
protest jang dimadioekan
oleh consul-

AWAS!
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Kita

maoe

djoeal moerah

segala roepa

barang-barang seperti

kain-kain dan tjita-tjita, kaoes

kaki, topi dan ber-

matjam-matjam barang lain lagi.

Diperselakan pada Toean-toean dan sobat-sobat datang ditoko kita boeat dapatkan barang-barang bagoes dengan
.harga

moerah.

Kita

maoe

laloekan

barang-barang

:

TOKO

N. V. H. Mij. HIAP

lama,

sebab itoe

besar djoemlahnja dan sempoerna

wa beriboe-riboe ton (tiap2ton jalah 1000 bertambah,

tapi malahan

moendoer, sedengan officieel pada Bestuur tentang Kilogram) kopi telah diboeang dalam laoe- bagaimana ini telah diakoei dalam rapport
tan sadja. Dengan djalan demikian sauda- officieel.
demonstratie itoe.
Boeat sementara waktoe larangan akan gar kopi bisa mengoerangkan persediaanDalam abad jang laloe malaise oemoem-

. Djoeal-Moerah
DI

tambah

ne-

geri jang kaja itoe Rajat malahan mera- nja. Pekerdjaan dalam paberik diatoer
bertambah rapi djoega, hingga tidak basakan kemiskinan.
njak
tempo hilang. Adapoen hal-hal ini
Apakah sebabnja demikian?
semoca menjebabkan jang hasil industrieSebabnja jartoe: Dalam djaman sekarang industrie (paberik
-paberik
manoesia
menghasilkan barang tidak doenia boekan main ) diseloeroeh
bertambah baoentoek menjoekoepi keperloean doenia, njaknja.
tapi nomer satoe oentoek mendapat o e nPada hal djoemlah barang dagangan
toeng. Apabila oentoeng tidak bisa di- bertambah-tamb
sadja, maka loeasnja
dapat, biarlah barang dagangan mendjadi pasar oentoek ah mendjoea barang-b
l
arang
roesak dan boesoek dalam goedang2. Da- itoe tidak bertambah jang
sepadan delam moesimdepressie (malaise) seka- ngan bertamba
hnja barang-daganga itoe.
rang di Indonesia goedang-goedang pe- Betoel djoega djoemlah manoesi n
a bernoeh:
dengan kain2, tapi Ra'jat terbanjak tambah, tapi bertamba
hnja djoemlah ini
toch kekoerangan pakaian. Goedang2 pe- tidak disertai dengan bertamba
hnja kenoeh dengan barang-barang makanan, tapi kajaan Rajat jang terban
jaitoe
jak,
ra'jat terbanjak toch kekoerangan makan.
jang djadi pembeli itoe. Di Tiongkok
Begitoelah keadaannja dalam moesim ma- oempamanja Rajat makin tahoen tidak
Kita (A. IL. D.) telah mentjari djoega ke- laise ini.
djadi makin kaja, tapi malahan djadi
Tapi ada
haljang paling aneh dalam makin meskin. Boekan sadja peperangan
terangan-keterangan pada lain fihak, disini kita dikasih tah»c, bahasa
larangan moesim malaise. Dalam moesim ini banjak- djenderal-djenderal itoe meroesak ekoitoe tidak mengerti orang hendak menjam- lah barang jang diroesak dengan sengadja nomie Rajat, tapi ada lain-lainnja. hal
poer tangan dalam
oeroesan-oeroesan jang mestinja bisa dipergoenakan oleh me- djoega jang memeskinkan Rajat TiongTionghoa. Ia tclah diadakan, — karena noesia itoe. Beloem selang lama kita bisa kok. Poen di Indonesia kekoeatan Rajat
ditahoen jang laloe, pendoedoek-pendoe- nembatja dalamsoerat-soerat kabar, bah- oentoek beli-membeli oemoemnja. tidak

sE SAG
AS

AWAS!

sadja besarnja. Mesin-mesin jang

terpakai dalam paberik-paberik bertambah-

tapi Rajat tidak toeroet merasakan keka-

njadan harap laloe bisa menaikkanhar
ga kopinja. Orang poen dapat membatja,

Bakri dan toean Wondosoedirdja.
Kabarnja sebagai pembela akan datang

00000000000

di Djerman.)

Berlijn, 29 April 1930.
Malaise jalah boeahnja perdangangan

generaal Chang Ming, sekarang lagi dila- bahwa di Amerika telah terdjadi ada goekoekan permoefakatan dengan Ministerie dang gandoem terbakar. Orang boleh kata, peroesakan jang dilakoekan demikian
dari Betawi tocan Hadji Oemar Said Tjo- oeroesan Loear Negeri.
itoelah
perboeatan djahat. Tapi djahat
Hasil protest ini ada ditoenggoe dengan
tetapi sebab ia beloem mendapat soerat kroaminoto, pemimpin Islam jang termasataupoen
tidak, inilah soedah mestinja behoer
di
Indonesia
itoe,
boecat
membela
perhatian
besar
oleh
pendoedoek
Tionghoa
talag dari bekas soeaminja, maka ia poegitoe dalam doenia perniagaan. Dalam kaSarikat Islam bahagian Isteri.
Antara toean Kijahi Toha dan Aisjah
telah dibikin perhoeboengan akan nikah

33

Doenia.

djadi merasa tidak

Njonja Aisja soedah mempoenjai bebe-

adoekan

Rubbers tempelmakerij & Reparatieatelier Schrijimachine.

larang pernaikan bendera itoe.
»Apakah toean anggap, tidak bisa djadi,

baik.

njonja itoe djadisbegitoeroepa, tetapi toch| rima lagi karena bebasnja orang
ia tetap masih beloem mendapat soerat

MEDAN

Tionghoa jg. tinggal dinegeri ini akan me-

Kijahi Toha dan njonja Asijah ia soedah
»Apatali tocan merasa pasti, bahasa di
nikahkan diloear tahoenja penghoeloe.
Japan satoe demonstratie
begitoe dari
telah

,,PERTJA TIMOER"

mengambil sikap begitoe titerhadap pada pendoedoek

wet, jang mana kemoedian akan bisa di- gitoe?“ itoe journalist bertanja.
W. Wondosoedirdjo, pemoeka dari Par- hoekoem oleh pengadilan. Tetapi" oleh
»Boleh djadi, tapi pada lain-lain tempat
ty Sarikat Islam di Djawa Timoer, jang toean Wondosoedirdjo hal ini tidak diin- didoenia ini tidak 'ada dikeloearkan laradioleh Landrechter di Soerabaja soedah
dahkannja, sebab ia menganggap jang ia ngan begitoe dan penaikan bendera dihari
djatoehkan hoekoeman denda 25 perak moesti berboeat demikian semata-mata
ini (9 Mei) tjoema berarti akan mengoenbanjaknja, berhoeboeng dengan perkara oentoek pri kemanoesia'an dan kewadjiban
djoekkan sadja perasaan tjinta pada nemenikahkan
orang
zonder mempoenjai sebagai seorang pergerakan. Djadi toean
geri."
lam diseloeroeh Indonesia,
berikoet doedoeknja:

baroe, letter baroe, perkakas baroe. Boeat stempel, Handteekening,

nja wali djadi tidak ada. Hendak kawin di Jacatera tocan Chang Ming.
didepan penghoeloe tidak bisa kedjadian,
la ini memberi
tahoe pada journalist,
sebab penghoeloe menganggaprnjonja itoe itoe bahasa ia tidak mengerti, kenapa

jang menggemparkan
orang Islam.
:
Akan diperiksa di
depan landraad.
beloem berapa lama toean

orang

masin

atau Rubberstempel
sadja
Sedia matjam-matjam. Ter Latijn
dan Arab, roepa-roepa bentoek,
vorm dan model.
Harga pantas,
Keloearan dan made ,.Pertja-Timoer
di Garantie.

oedjar-oedjar agama

ke I Islam dan pri-kemanoesia'an,

masih djadi isterinja hadji Bakri di Sepan-

hak akan mendjadi walinja.
Perkara ini, menggemparkan

Sekarang

ngelojor",

ngambil beberapa

djang.

Berselang

kan

perkara — soeami-istri,

kedoea.

Indonesia.
Perkara

Kapan berkeperloean. Tiatet adres ini. 'Tjoekoep terkenal Boeat oepah tjitakan,

selama itoelah akoe sajang padamoe”.

— 22 Zoel'hidjah 1548 Tahoen

Lembar

tjitakan dan stem

Soeami jnag memboedjoek isterinja, dengan soeara

lemah lemboet berkata :,selama matahari bersinar,

kita betoel-betoel

maoe

djoeal moerah,

pendjoealan semoea dibawah harga pokok.

Lekas datang ! Djangan kasi liwat ini tempd' jang berharga.
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nja

lekas

Timoer

habis,

doeloe

karena

beloem

djoega

poenja

benoea

industrie

modern (baroe) seperti sekarang,

hingga

benoea itoe masih bisa didjadikan pasarpendjoealan belaka dari dagangan Europa.

Sehabisnja abad 19 keadaannja ada berganti sekali, lebih-lebih sedjak petjah petang. Dalam perang 1914-1918 Europa
moes
perdagangan, kamoes ekonomie
tidak bisa mengirim dagangan lagi ke Tiatau politiektidak terdapatlah perkataan: moer, karena paberikdikerkemanoesiaan, belas kasihan kemoeliaan djakan oentoek keperlocpaberiknja
annja peperangan.

kerendahan, kedjahatan, kebaikan dll. itoe.

Dilapangan perdagangan, ekonomie dan Inilah mendjadi sebab benoea
Timoer mendapat kesempatan
politik adalah hoekoem2 (wet-wet) kemaoentoek
mengembangkan indjoean jang tidak ambil poesing pada pera- dustri
e modern. Begitoelah Djepang
saan menoesia atau pada nasibnja.
sesoedah
perang telah. bisa mencjidi
Dalam tempoh malaise sekarang doenia negeri-i nja
jang koeat di Asia.

kaja,

tapi Rajatnja tjelaka,

ndustrie

karenake-

kajaan itoe dihasilkan tidak oentoek

Poen Amerika, jang sebeloem perang
menmasih djadi pasar bagi perdagangan Euro-

tjoekoepi keperloean Rajat, tapi hanjalah
oentoek mentjari oentoeng belaka.

pa, sesoedahnja perang soedah bisa mendjadi negeri-industrie jang paling besar

Orang Inggeris bilang: "Time'is money,”
didoenia. Bersama-sama dengan Djepang
artinja: Tempoh itoe oeang. Dalam tempoh
dan
Europa ini di-Australia, India, Afrikamalaise ini banjaklah paberik-paberik besar
Selatan
dil. negeri poela timboel djoega
jang diberhentikan dan tidak dikerdjakan.
sedikit
dari
sedikit industrie (paberik)
Di toko-toko dan goedang-goedang terdamodern,
jang
sekedar bisa memenoehi
patlah banjak mesin-mesin jang tidak bisa
keperloean dalam negeri sendiri.
didjoeal, jaitoe mesin-mesin jang bisa mengBegitoelah negeri2 Europa djadi kehiganti kekoeatan beriboe-riboe orang. Berlangan
pasar banjak sekali. Tidak sadja
djoeta-djoeta oranglah jang sekarang dilekehilang
pasar, tapi negeri2 jang doeloe
an
pas dari pekerdjaannja, jaitoe orang-orang
jang bisa bekerdja dan menghasilkan. Mereka soeka bekerdja, mereka minta diker-

djadi pasar itoesedjak dan sesoedahnja
perang
telah mendjadi konkurrent

djakan, tapi paberik-paberik tidak membe- (saingan) djoega bagi Eropah. Dan inilah
ri pekerdjaan kepadanja. Mereka jang maoe
tinggal orang radjin itoe sekarang mendjadi

jang

menjebabkan

kesoesahannja

paberik di-Eropa itoe.

Ada hal lainnja, jang membiki

toean2

soesah

n
pemalas. Sekarang doenia penoeh de- pendjoca
lan barang-dagangan dari Eropa
ngan barang-barang, karena berdjoeta- jaitoe kemiskin
Rajat terbanjak dibedjoeta, menoesia

telah

bekerdja

annja

dengan

noea Timoer. Sebeloem perang, kekoeatan
tidak menim- beli-mem
beli dari Rajat Timoer rata2

radjin. Tapi keradjinannja
boelkan keselamatannja, malahan

menim- lebih

besar

dari pada

sekarang.

Tapi

boelkan kesengsaraannja, " karena mareka
sedjak perang kekoeatan beli-membeli ini
itoe dilepas dari pekerdjaannja. ,, Time is
moendoerlah adanja. Karena itoelah Raja:
money", tempo itoe oeang, ini oetjapan
Timoer lebih soeka membeli barang2 jang-

sekarang tidak diambil poesing oleh toean- moerah sadja, meskipoe kwaliteit (man
toean paberik, jang memberhentikan pa- tjam) barang itoe koerang baik. Karena
boeroehnja
beriknja dan. melepas kaoem

itoelah

itoe.

dagangan

Djepang di-Indonesia

oempamanja lebih Jakoe dari
Pada permoelaan abad jang laloe malaise Eropa. Dagangan Djepang bisa didjoe
seperti sekarang ini timboel kira-kira sa- lebih moerah dari dagangan Eropa, karena

ban doea belas tahoen sekali, sedang
lamanja malaise hanja sementara boelan
sadja. Tapi makin lama datangnja malaise

Djepang bisa membikin barangnja dengam

ongkos lebih sedikit, jaitoe karenakaoem

boeroeh di-Djepang lebih moerah”
belandjanja dari kacem boeroeh di-Eropa.
malaise tambah—tambah sadja panTidak sadja
Timoer Djepang
djangnja. Di Indonesia malaise
jang baroe dina ana dibenoca
jang amat
itoe

djadi

makin

tjepat,

sedang

tempo

laloe lamanja kira-kira tiga-empat tahoen,

gi

perdagangan Europa.

berbahaja ba-

Tapi Djepan
jaitoe dari th. 1921 sampai 1924 Dan
jang. bisa menghasilkan dengan Saiba
lima tahoen lagi, dalam tahoen 1929, soe- k
rendah itoe, soedah moelai masoekdah petjah poela malaise baroe. Berapa kan daganga

nnja di Inggeris djoega,
tahoen malaise ini nanti lamanja, itoelah jaitoe Inggeris
negeri Industrie jang pasoesah bisa ditetapkan, karena ini
toeng pada matjam-matjam keadaan. Tapi
(Lihat samboengan dipagina 1V).

em

Sumatra.

-moerid

di Rusland.

Pada

beberapa

VAARWEL.

dari

'Thamrin, kemarin

Rusland orang menganggap perloe kaoem
Tidak merdeka memilih laki:
Roepanja dibilangan Tajeh dan Kota perempoean moesti menoeroet berperang
djoega, jalah diwaktoe perang diwadjibkan

#Gedang, Pajakoemboeh, larangan segala
m iboe jang berasal dari kedoea kam
poeng ini tidak boleh menikah dengan lela
-ki jang boekan ber
dariasa
masing-masing
l

kampoeng

terseboet,

-barangsiapa

jang

langgar ini peratoeran, bakal dikenahkan
hockseman menoeroet adat, ada kalanja
dioesir teroes dan tidak boleh tinggal lagi
dalam kampoengnja, telah menoelar ke
:kampoeng Tandjoeng
Alam, bilangan
Batoe Sangkar. Penghoeloe penghoeloe
ditempat itoe soedah adakan poela satoe per
moefakatan boeat larang

kaoem iboe dibi-

langan ini boat menikah dengan lelaki jang
boekan berasal dari itoe kampoeng.
Sedari ini peratoeran dilakoekan, banjak
sekali kaoem iboe jang langgar, dan hoekoeman
apa jang didjatohkan padanja
masing-masing lantas ditrima accoord sadja, dan begitoelah pada beberapa hari

jang liwat itoe atoeran soedah dilanggar

kau

Kaoem

berangkat,

kau dari dekat,
berselang, di koeantar
hingga kita berdjabat,

tahoen

Meninggalkan Betawi,

memanggoel senapan dan melakoekan
djadi tetamoe Deli,
berlesing lagi sekali.
lain-lain pekerdjaan militair. Tapi principe
ini roepa-roepanja telah didjalankan lebih Tidak pocas koerasa,
djaoeh lagi, tandanja diwaktoe dami, roe- sedikit kau bitjara,
pa-roepanja kaoem perempoean di Rusland banjak kau kerdja,
akan disoeroeh melakoekan dienst-dienst goena Indonesia.
militair djoega djoega. Menoeroet satoe
beschikking baroe, sebagian pertjobaan
Pada tanggal 9 April poetoesan pedisekolah-sekolah militair oentoek pertama
kepada
kali 5 sampai 7 perampoean dikasih ma- ngadilan, soedah mendjatoehkan
soek dalam artillerie technischeschool, M. Coty hoekoeman ganti keroegian
militairfotografische school, wapen-tech- 2.500, tetapi pengadilan itoe menerangnische school dan tiga sekolah militatr kan Ami du Peuple soedah dihoekoem
soedah mendjatoehkan
lainnja oentoek perhoeboengan djalanan. boekan karena
Teroetama ditjari perempoean-perempoean harga d'bawah saingan-saingannja, karena
mengata saingan-saingan itoe
jang koeat dan dari oemoer
20 sampai soedah
21 tahoen, jang sesoedah membikin habis soedah profiteer (mengoentoengkan).

Pakailah

dan

matjam

ini

Sampah jang mendjoval Ami de Peuple.
Tapi M. Coty laloe membalas pemboy-

akan

membantoe

mendjadi

jang kita sediakan

Motorfiets

HUDSON
jang

toean

merk

dan MATCHsoedah ketahoei

,

Djoega kereta angin merk MAGapabila

toean

NEET, tentoe tidak merasa tjape
ringan, ladjoe dan potongan bagoes jang terdapat keadaannja.

pakai,

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

Egypt.

Tjarilah

kita poenja adres:

HAN

14

SENG & Co.

Oudemarktstraat 53,

Telefoon 755 Medan.

GG,
AUTOVERHUURDERIJ

5

,,TAPANOELI"

Serdangweg

No.

Telegram Adres:
Tarief harga

356

—

A B D U L . K AD
Telf.

No.

1055

Medan

'AUTOTAPANOELI/MEDAN
sewa Motor-motor kita,

Moeatan dari:
Medan ke Belawan
Boeat melantjong dalan satoe djam
Belawan

teroes

lamanja

ke Brastagi

5 orang

T orang

f

f

7—

, 4.—
» 30.—

8.—

» 5—
» 35—

Menoenggoe boeat satoe malam
» 5—
Djalan keliling sampai di Onderncming, bajaran 1 KM. ,, 0.35
Agent dari Motor-motor Sewa boeat antara seloeroeh: Medan—Padang—
Koeta Radja dan Koeta Tjane.
Menoenggoe dengan bormat!

ketetapan dari keadaan

di-Timoer Dekat, hal mana ada berhoe-

Tentang iboe kota dart provincie Su- cottan itoe dengan mendirikan sendiri or- boeng dengan perhoeboengan2 rapat dari
matra. ,Het Nws.“ menoetoerkan lebih ganisatie pendjoealan jang kemoedian Hongarije dengan Toerki atau poen dedjaoeh bahoea tidak ada satoe sebab ge- ternjata berhasil bagoes.
ngan Italie.
meenie Padang melakoekan persediaan baakan

dan kniedekker
oentoek toea
- toean.
n

kebagoesannja.

menoeroet

Iboe kota dari Provincie Sumatra.

voetbal

LESS

Ami du Peuple soedah didjoeal 10
Di Athene pada hari Senen jang baroe
pikiran kita ada larangan sjarak, karena
centimes—1'/,
cent oeang sini—dan boe- laloe, telah diteekend verdrag persobatan
itoe soedah sepatoetnja ini peratoeranloear negeri,
peratoeran kolot diboeang kesamping, ka- ban 25 centimes seperti biasanja soerat- oleh minister oeroesan
soerat
kabar
itoe.
Federatie
soerat-soerat
Griekenland
Mikalakopulos
dan minister
lau penghoeloe-penghoeloe di Tandjoeng
loear negeri dari Hongarije,
Alam tidak harapkan sadja itoe roepa per- kabar soedah memboycot Ami du Pe- oeroesan
djamoean dan oeang dari jang bersalah. uple, dan karena mendapat toendjangan Walko.
dari pendjoeal-pendjocalan courant, soedah
(Ti. S)
Orang
pertjaja bahasa verdrag itoe
bisa mentjegah kedai kopi dan kedai
—0—

hwa kota Padang

kaoes

NEW

Selama melakoekan dienst militair peDari Londendiwartakan, pada Senen
lagi oleh satoe perempoean, nama Am, rempoean moesti tidak melakoekan hakjang
baroe laloe, permoefakatan-permoeia soedah menikah dengan satoe lalaki, haknja lagi sebagai pendoedoek
biasa, fakatan antara Engeland dan Egypt diasal dari lain bilangan.
seperti beranak, menjoesoei anaknja, dan dimoelai lagi, setelah oetoesan dari EgypFamilie dari jang perempoean sama selain-lainnja. (Sin Po).
tische missie sampai dengan masin tersekali tidak tarok keberatan, karena di
—0—
bang. Ia membawa instructies baroe oenatas soeka sama soeka.
»Ami du Peuple” ganti keroegian
toek
delegatie.
Kemoedian ini perempoean soedah dif 2500.
hadapkan kemoeka ,,Rapat adat” dalam
Seperti orang mengetahoei, berhoeboeng
Perkara
jang berdjalan lama antara
negri itoe, jang soedah djatohkan hoekoedengan
lambatnja kedatangan
oetoesan
man ,mendjamoe” pada negeri dengan Fancois Coty, eigenaar dari Fig aro dan itoe, pembitjaraan antara doea negeri
du Peuple, disatoe fihak, dan
memotong saekor djawi dan oeang con- Ami
Nationale
Federatie dari soerat- soerat terseboet djadi diberhentikan satoe mingtant sedjoemblah f 25.—
goe lamanja.
Ini hoekoeman jang dilakoekan di Tan- kabar Fransch, dilain fihak sekarang soeSebab kelambatan itoe beloem diketadjoeng Alam ada sedikit enteng, kaloe di- dah sampai diachirnja..Ami du Peuple hoei.
—0—
bandingkan dengan hoekoeman jang dila- mengatakan soedah didakwa, karena soekoekan di Tajeh dan Kota nan Gedang. dah mendjatoehkan terlaloe moerah harga
Griekenland dan Hongarije.
pendjoealan soerat kabar.
Atoeran-atoeran

dan MATCH.

Toengganglah

—0—

Engeland

merk CHAMPION

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

Bila kau kembali?

Permoefakatan

Batjalah ! !

Tendanglah VOETBAL

harap kau selamat,

tempoh sekolah itoe, haroes bekerdja dalam dienst militair djoega, jalah dalam pekerdjaan-pekerdjaan technisch.

sport !

Filiaal agent:

,,Sinar

Deli“,

Telf. 1174,

iboe

L

179

kota dari provincie Sumatra. Padang dan
Medan, doea-doeanja tjoema mempoenja
kans sedikit boat
didjadikan iboe kota
dari provincie itoe. Ini tersebab didalam

Awas!!

kalangan-kalangan pemerentah, orang taroeh perhatian pada Fort de Kock.
Tetapi

soenggoeh

soeatoe

kepestian

062000000000 smu

Maoe tjantik?
Maoe gaja?
Datangtah di Calcuttastraat No. 31 - Medan

beloem diambil tentang hal itoe, hingga
Padang boleh dibilang masih mempoenjai
kans 10(sepoeloeh)procent boeat didjadikan iboe kota provincie Sumatra.
—0—

DJANGAN
Ingatlah

dipereksa.

Sebab tidak tjoekoep keterangan jang ia
oleh Landraad Nain dibebaskan dari hoekoeman.

Menoenggoe

(Radio).

dengan

Trekkinglijst

hormat.

nangan

hebat.

Sesoedah

pendoedoek

Korea

dan

mendjadi

didoedoeki oleh Ja-

pan dan didjalankan atoeran militair keras, pendoedoek Korea djadi bentji sekali

pada

orang Japan. Ini pengerasaan teroe-

tama dibaijcot oleh golongan terpeladjar
di Korea. Tidak sekedjap sadja Orang itoe
loepakan kekedjaman Japan dan sering kali
dioendjoek ini. Ketika burggraaf Sato per-

gi

keKorea sebagai gouverneur dalam

»

MEDAN-DELI

BOELANWEG,

(O.K.S)

—s-

Sang

kakek

loepa

akan

kegaekannja.

Ia

berdandan-dandanan

seindah-

indahnja. Ia pelesier kemana-mana dengan tiada kalanja.
Sang

harian,

pemoeda-pemoeda

sitoea-bangka

bingoeng

melihat pekertinja.

sehari-kesa-

itoe tambah ranggi kelihatan. Keheranan

bertambah

berapa kali lipat ganda
& sang kakek jang hampir berobah itoe nikah

@ Pemoeda-pemoeda

Dari

jang aksi

itoe

bertambah

hati merek:

sesoedah lama ta' poenja lam:
dengan gadis jang moeda belia.

tertjengang.

Masing-masing
tahoen 1920 ia mendjalankan politiek perdamaian dan pemerintahan militair j. keras & tanja bertanja sinjongnjong apakah jang dipakai si kakek itoe?

Sampai
“Waktoe,

diachirnja. Oentoek sementara
keadaan di Korea djadi tenterem,

Sedikit alasan sadja soedah tjoekoep oentoek kaoem

moeda Korea,

teroetama go-

longan student, bergerak poela lagi,

Keriboetan jang sekarang terdjadi karena alasan ketjil. Pada tanggal 3 November,
hari tahoen Mikado Meiji, terdjadi
keriboetan
antarastudent2 Karea dan Ja-

pan pada

station kereta api.

Politie
oentoeng datang sama tengah
dan memberentikan perkelaian itoe. Tetapi
srudent2 Korea itoe tidak maoe menjoedahi
dn
sekarang keriboetan itoe mendjalar

diseloeroeh

negeri.

»

?
?

KALAU

3

OBAT

ORANG HENDAK TAHOE, DJAWABNJA
0? 0? MEMBIMBANGKAN HATI !!

KOEAT

IALAH:

»SAFOEFHIDJAZI"

? Obat jang tiada berimbang tentang kemoestadjabannja !

» Baik sekali oentoek orang toea-apalagi

pemoeda-pemoeda!

»

Harga per blik.

.

.

.

f

0.80

: Beli banjak oentoek didjoeal lagi dapat korting jang mengoengtoengkan sekali.

$

Menoenggoe pesenan dengan hormat,

9 00000000000000000000000000200

»

besarnja 100000.-

Atoerlah pesanan dengan selekas-lekasnja.
Lotendebitant.

Firma HARNAM
MOSKEESTRAAT No. 42
—

PADANG

N. I. JAARBEURS

Hoofdprijs f 15.000.. Tariknja selekas lot terdjoewal habis.
Harga perlot f 3.50 franco..
.
Boleh pilih mana jang soeka, kalau toean tidak ada oewangf 11.- belilah
jang ketjil.

000000000000000

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

pertjoema.

“

BAROE

0an004000000

$

tara semoea

an-

f 2.000.000.-

Djoega sedia.

0000000000000000000000000000000

Kemoedian keriboetan ini mendjalar

dikirim dengan

TOKO

5

Keribuetan j. paling belakang, jang djadi
pengoelangan dari beberapa keriboetan
dalam satoe atau doea tahoen jang baroe
laloe, dimoelai antara student Japan dan
Korea dari doea boeah roemah pergoeroean diprovincie Zenra Selatan, Korea.

00000000000000

di Korea, jang menandakan kebentjian
antara pendoedoek
Korea - dan Japan.

C.s.

pada toean.

LOTERIJ

000000000000000

Batavia

Lotery EIJKENSTICHTING soedah ditarik, dan toean-tocan jang tidak dapat
prijs, djangan poetoes harapan, tjobalah lagi peroentoengan dengan lotery
baroe ini. Ditahoen jang sesoesah ini sengadja dengan lekas diadakan
lotery baroe, soepaja memberikan pengharapan dan kekajaan serta kese-

Keriboetan di Korea.
Di Tokyo orang merasa koeatir dengan
keriboetan dalam tempoh paling belakang

2

BESAR baroe

Harga per lot f Il.- porto £ 0.35.Rembours tidak dikirim. Tariknja selekas lot terdjoeal habis.

SOO TOW

Loear-Negeri.

LOTERIJ

Besarnja

rembours.

sebenarnja telah bersoempah palsoe, maka

akoe bernafas, akoe mengharap.

lagi

Hoofdprijs f150.000.2de prijs £100.000.dan 1072 prijs lain djoemlah f 1000.000.-

mempoenjai kepandean jang tjoekoep.
Pekerdjaan
ditanggoeng tjepat dan netjis dan
"sedia segala kain-kain seperti palmbeach
- lenen-flanel
dan keper poetih. Harga bersaingan sama toko
- toko
iang lain. Pesanan dari lain tempat dikirim dengan

koetika di Kota Tengah diadakan keramaian
taboet, hari ini oleh Landraad perkaranja

Selama

sedia

PENGHARAPAN !

»Batav
- Kinderz
iaa
iekenhu
sch
is”

Ini toko Speciaal Kleermaker, dan sengadja baas
jang soedah biasa kerdja di toko Cornfield dan

doeh bersoempah palsoe ketika dipereksa
oleh Landgerecht, pada waktoe mana ia
menerangkan jang ia dipoekoel oleh Hendrik,van Keulen boekan karena masoek dalam koempoelan perempoean-perempoean

pepatah:

Sekarang telah

Dibebaskan.

Nain jang sebagai diterangkan, tertoe-

POETOES

00000000000

SINGH
|

smua

KATJA

& SONS
MEDAN

23

00000000000

MATA

TJIN TONG & Co, Star 0 1 eo1
dan barang klontong

'Menjediakan

segala roepa katja mata.
Sanggoep periksa katja mata jang tjotjok oemtoek kesehatan mata toe
- an
toean
dengan

Boleh
tidak

:

oesah

keloear

oeang.

ta

Keoentoengan

ongkos

pertjoema.

toekar

katja jang

tjotjok

besar

lagi

dengan

bagi toe
- an
tocan.

Djoega sedia barang -barang klontang. Boeat beli banjak boleh"

kita kasi rabat jang pantas.

.

35

mba

)

Menoenggoe

dengan hormat.

————a mac,

&

Advertentie

|

HOTEL

MOHAMMADAN

RESTAURANT

....& cm 400444 20 SEN

Awas! Batja Teroes.

Toko Kaja Mata

MEDAN.

No. 40 Moskeestraat

FIRMA MADJI MOHAMAD TAIB & SONS
radja.
paka weg Soekaradi

kita baroe terima perkakas
boeat pereksa mata jang.model

baroe,

tapwi
Na

Tee Mgr

Tel 42.

e?
|

BERDAGANG
Papan dan brotti- brotti dari kajoe
Poenak

(damar

batoe)

kajoe

laoet,

roepa-roepa

Satoe Roemah Makan jang paling bersih di Medan.
Mempoenjai Pelajan jang radjin dan mengerti terima segala tetamoe.
Sedia kamar-kamar tempat menginap, penerangan tjoekoep dan senantiasa

oekoeran.

Anak kajoe, bamboe Siam, atap Nipah

dan lain-lain.

dapat angin baik. Makanan saban waktoe dapat jang masih baroe. Minoeman da: ri
1
Soesoe mentah dan Air Lemon, sedia seteroesnja. Kamar-kamar mandi, menje-

,

Menoeggoe dengan hormat.

2

mangkan bagi tetamoe, Tjobalah koendjoengi Roemah makan kami !!
Kami berdjandji menerima tetamoe, dengan Sabar dan Hormat,

.—d

|

8

. BRILLIANT dan

jang

terang bisa kita djamin t|

Hear Koran.

kala

»

Siapa-siapa tocan-tocan 'jang @
penglihatannja koerang terang,
kita soeka “tolong
tol
" parekei
tiada
memoengoet
Menoenggoe kedatangan toeantoean dengan hormat,

KIE HOEI SENG & Co,
Katja Mata dan Toekang Gigi.

'Toko

Ie 2

Luitenantsweg 24. Tel, No. 1297
M g DAN

SNNAN 140404 SH MM

HD

3

T DENGAN”MAS. IDJADI

PE KNTASA NG Mj OFDIEJRIN.

—rinirua. BUROPA

000000000000000000

Dari mode

pada: TOKO

ISMAIL

HADJI

Oudemarkstraat 2 Medan

Ada sedia mendjoeal Petji tempahan, teroetama potongan Thamsoekai zaman

rin dan Soekarno, jang orang

sekarang,

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

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

Pajoeng soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak
matjam

Harga

jang

lain.

Menoenggoe
Telegram adres:
ISHAK ISMAIL

Mode paling baroe.

bagoes.

moerah, barang

dengan

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

Medan.

Oudemarkstraat

2

hormat,

Lain barang seperti saroeng samarinda

2 Medan.

PERKAKAS

000000

dan

dipakai . boeat

mata

ADJAIB,

Apa

ini?

000000000000

Meranti

toepa-roepa oekoeran jang terbikin
oleh Fabriek N.V.S.H.M. Singapore,
dengan harga moerah.
ja selamanja kita ada persediaan

kalau

pereksa

pelekat, terboesj, tjapal, enz :

siap.

intan

MEDAN

DELI” dibatja oleh:|

anak negeri. Kepoenjaan

anak|

negeri sendiri. Oleh karena itoe,
»SINAR DELI”
tempat

jang

sebaik
- baiknja

oentoek advertentie.

batikhandel
adres

»SINAR

Goentingan atau potongan

.C

njemboehkan

penjakit di dalam

seperti ngiloe-ngiloe, tidak enak tidoer, dan

badan

bisa dipanggil dilain tempat, tentang bajaran boleh berdamai lebih doeloe.
2
Dan sedia mendjoeal mesin itoe, ketjil dan besar.
Tanjalah keterangan lebih djaoeh pada:

—K.NAITO.

62

3 Prins Hendrikstr.

B. BAROEMOEN van WELTEVREDEN.
REPARATIE
LARI MOD
PEP I I

Mesin

Toelis,

'Gramophon

Graphotipe, Addressograph,

en Edison

kracht of Zonder) enz.

Rool

dibikin

(getah) Mesin

kembali

baroe.

Dick.

Toelis

(met electrische

jang

toea “bisa

Didalam

“Afdeeling

'Oostkust van Sumatra bisa terima Abonnement
'botat membersihkan dan memperbaiki Mesin

|Toelis.

N. B. Djoeal dan beli Mesin Toelis 24e

'hands, sekarang sedia djoeal

Mesin

Toeiis: 2 te

-hands merken, REMINGTON, ROYAL OLI« VER, LINDETEVES,CORONA, EDIAL dar

Machine Giling padi. Kita kasihGrantie satoe
tahoen, Lijst Mentijp 10 djaribeladjar sendiri

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

0

c
OOP8

VERKOOP

2de

MINDS KIS

datanglah

persaksika

BT

pakaian jang paling bagoes dan netjis, tjoema didapat

RNF

E

L

ah

MENAAN Setan

pada:

D"

Pekerdjaan rapi dan bagoes.
Ditanggoeng pekerdjaan kita

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

CORNFIELD'S MAGAZIJN.

M————

KESAWAN
EA

LA)

88 MEDAN

TELEFOON

sendiri

Adres:

D.BAROEMOENMEDAN. SUAA AT Wa”
LI

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

Se

Tel. No. 1177. Medan

See0—g

ATELIER:
2
TN
RN ee
NZ
Ta IDE

:

Mesin Toelisnja harga boleh berdame.

Inilah

Betoet jang mendjadi saudagar besar bangsa Europa:
Betoel jang mendjadi saudagar
perantaraan bangsa Tionghoa
akan tetapi
pembeli jang sebanjak-banjaknja
bangsa Indonesia.

jang

ada

dan

Inilah satoe perkakas jang dinamakan Electro Sathy Apparapus, soeafoe pendapatan dari Mr. Noishiki Electro. oeatoe perkakas electrisch, jang dapat me-

'Adres

mas

Kapiteinsweg No. 43

BROS

dan

'Toekang

en

batik haloesan

EDWIN

kain

TOKO

matjam

menjediakan

Sedia bermatjam - matjam permata.
PERDJANDJIAN:
tidak setoedjoe dengan barang jang
disoeroeh bikin, wang dikembalikan.

kasaran.

riboean

soedah

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

Menerima oepah, dan sedia djoega jang

266

na

ling

toea.

Dalam

soerat-soerat

kabar

Inggeris orang bisa batja keloeh-kesahnja
p tik paberik tenoen, j. menoelis, bahwa
Lancashire soedah dimasoekkan kain-kain

dari Djepang, hingga tenoenan Inggeris
itoe sekarang bertereak- minta soepaja
pemasoekan dagangan dari lain negeri
seroepa itoe dihalangi dengan mengadakan
protectiepolitiek, ertinja:
barang-barang j. masoek di Inggeris soepaja
dipadjak begitoe banjak, hingga barang-barang itoe tidak bisa didjoeal moerah moerahan dengan penghasilan Inggeris sendiri.
Dari tidak sadja di Inggeris tocan-toean
paberik minta perlindoengan bagi dagangannja, tapi djoega toean-toean paberik
tenoendi Twente Nederland roepa-roepanja maoe

minta adanja protektie-politik

itoe boeat dagangannja di Indonesia. Dalom boekoenja bertitel ,,De Indische Politiek" toean Mr. Schrieke minta soepaja
antara Nederland dan Indonesia diadakan
tolunie,

artinja

perdagangan

antara

Nederland dan Indonesia soepajadibantoe
oleh pemerintah. Dalam madjalah ,Kolo |
niale Studien“ sikapt. Schrieke ini dibantah oleh t. Jvan Gelderen professor di
sekolahan hakim tinggi di Weltevreden.
Toean van Gelderen

ini menoendjoekkan

berbahajanja politiek protektie itoe. Tentang soal protektiepolitik ini nanti, apabila ada tempo, akan kami toeliskan lebih

pandjang poela.
Djadi timboelnja kepaberikan dinegeri
negeri djadjahan, membikin soesah pada
industrie-industrie di Eropa. Dan apakah
jang haroes dilakoekan oleh industrie-industrie di Eropa soepaja bisa
dengan

negeri-negeri

bersaingan

timoer, jang moerah

kaoem boeroehnja itoe?
Toean-toean paberik dibenoea

dan doea dari Shell
Waktoe persakitan
- persakitan soedah oentoek menerangkan pengalamannja. Amy dari Shell di-Semarang
di-Soerabaja,
doedoek,
ternjata,
salah
satoe
student
itoe
Johnson
menginap
sebagai
tetamoe
diroeorang
,
ada enam boeah sekolah oentoek
laberangkat poekoel 11 He 10 menit"
bisoe, jaitoe: di Greningen, St, Michiels- tidak datang menghadap student ini, toean mah Administrateur, Amy JohnsonbermakMannot,
diperintahkan
menangkapnja.
soeatoe mesin oedara ke,
jadam
soedpagi
ini
akan
pergi
ke
Semarang
oeuAmster
ht,
Dordrec
m,
gestel, Rotterda
Persakitan A.J. De Graaf Guilloud, toek mengambil benzine, jang kemoedian ia an KNILM jang mnocdjoe ke Saran
dan Voorburg. Dari sekolah jang ada di
Greningen dan St, Michielsgestel moerid- jang beberapa hari jang laloe telah men- akan melajang dengan tidak berhenti di- baja. Besok berangkat ke-Bima dan loesa
moerid jang soedah tammat beladjar da- dapat titel ingenieur, mengakoe kesala- tengah djalan dari Soerabaja teroes ke ke-Atamboera dan besoknja poela ke-Port
lia Bima.
Darwin.
:
pat meneroeskan pengadjarannja ke Ver- hannja. Atas permintaan dari president
Keberanian, ketenangan pikiran dan
Amy Johnson soedah menerima tawaran2
Volg-ambachtsschool. Dari sekolah-seko- mentjeritakan doedoek 'perkara itoe. Perlah jang terseboet diatas itoe jang tertoca sakitan mentjeritakan, bagaimana berhoe- kesigapan nona Amy Jonhson jang teroes dari Australie soepaja sesoedahnja dari
jaitoe jang ada di Greningen. Pada ta- boeng dengan satoe pesta di Jaarbeurs, menerses terbang dalam tempoh 10'/, Port Darwin memboeat pelajangan berhoen 1926 sekolah itoe soedah terdiri di ,A.I.D.“ telah dimoeat satoe artikel, atas djam adalah terpandang sebagai soeatoe keliling di Australie, tetapi boeat ini ia
tidak dapat kaboelkan lagi, seraja menja135 tahoen lamanja, Sampai tahoen ter- mana dikirim satoe ,sepoetjoek kiriman" penerbangan jang mati-matian.
hoet:
,,l want a rest“ artinja “saja maoe
seboet dari 2250 moerid ada 1600 jang pada soerat kabar jang telah ditoelak itoe
Sajap jang roesak.
melepaskan
lelah
memperoleh diploma. Adapoen sisanja ada Kemoedian student-student itoe telah
Pekalongan,
20 Mei. (Aneta Radio).
Penerbangan itoe ia sangka ada terlaloe
jang mati dan ada jang keloear dari se- membikin copie-copie dari ,,soorat kiri- Amy Johnson beloem lagi melajang, karena
,
kolah itoe, oleh karena: bodoh, tidak s€- man" itoe dan telah menjoeroeh tempel ternata ada lima lobang kedapatan pada soesah.
terboeka, Tentang ini didalam sajap jang kira-kira 20 centimeter, jang
Menoeroet Loc. memikir akan beranghat badan atau karena kesajangan orang ditempat
nj. B.“ tertoelis seboeah artikel, atas terdjadi pada ketika toeroet sebab dikenai kat kembali ke Engeland. Soeara Amy ada
toeanja jang tidak pada tempatnja.
Dalam tahoen 1896 di Djerman ada mana student itoe sangat goesar.
oleh bamboe-bamboe pemagar bibit boeah terang sekali, meskipoen ia soedah begitoe
Berhoeboeng dengan artikel ini diada- boeahan jang baroe ditanam.
lelah.
100 sekolah oentoek anak-anak jang bisoe,
kan
satoe
vergadering,
pada
mana
diamIa bertjerita, bahwaantara Singkep dan
dan dikeradjaan jang ketjil-ketjilpoen seEmploye-employe fabriek Tjomal deBangka
ia dfserang oleh hoedjan jang lebat
perti Lippe, Anhalt: Sachsen-Meiningen, bil poetcesan akan memberikan ,adjaran" ngan boeroe-boeroe
memperbaiki jang
sehingga
terpaksa mentjahari pihak daratan
Rousz J. L. d. s. b. sekolah jang demiki- pada penoelis itoe,
roesah itoe, tetapi barangkali pada djam
Didalam vergadering kedoea diberi ta- 9 tidak djoega ia dapat berangkat menoe- dan teroes menoedjoe ke Palembang sebean itoe soedah ada djoega, oleh karena
daja-oepaja radja-radja pada zaman itoe. hoe, bahwa orang telah mengambil ke- djoe ke Semarang dan teroes
ke Soerabaja. lah timoernja.
ry joemlahnja moerid pada sekolah j. 100 poetoesan akan ",ontgroen“ (bikin ,,maKemoedian Amy Johnson menjeberang
Bima soedah tentoe akan ditinggalkan
dari
pihak sebelah Selatan Bangka melaloei
itoe ada 6600. Adapoen di Indonesia ini, tang”) toean C.
sebab terlambatnja berangkat. Amy JohnPersakitan bertjerita- lebih djaoeh (de- son berasa kesal sekali sebab mendapat laoet Djawa dan kemoedian ditimpa hoelain dari pada seboeah sekolah particulier,
djan lebat poela bertjampoer dengan angin
beloemlah ada sekolah jang sematjam ngan tjandek-djandek), bahoea tiga stu- halangan ini.
itoe. Agaknja, oleh karena oemoernja dent, antara mana ia sendiri, telah mela menerangkan, bahwa ia akan bergi- keras sehingga sebentar2 ia merasa ngeri '
beloem terang benar kepada orang, bah- ngambil tsean Czerwinski. Orang bawa rang hati djikalau soedah tiba di Sydney, akan mendapat ketjelakaan.
Diwaktoe disebabkan pelajangan itoe tidak mendawa melalaikan perkara itoe soeatoe dosa ia ke roewangan vergadering.
Pelajangan itoe ia lakoekan hanja bebe
itoe
persakitan
telah
mengadakan
satoe pat halangan.
besar adanja. Sebab, lain halnja dengan
rapa meter sadja tingginja dari moeka
orang-orang biasa jang tidak bersekolah »Speech”, dalam mana djoega artikel dari
Administrateur, emploje-emploje dan laoet, sehingga meter oekoeran tinggi
mereka dapat mendengar dan bertoekar »J. B." dibitjarakan. Sehabis pidato itoe segala persoonel lainnja soedah menolong. pelajangan itoe menoendjoekkan angka
pikiran, dan jang didengarnja itoe dapat- groentijd terseboet teroes dimoelai.
nul. Kesoedahannja nampaklah pantai taSoesahakan berangkat. nah Djawa moentjoel. Kira-kira soedah
Didalam itoe pembitjaraan itoe minoem
lah dioetjapkannja. Akan tetapi jang biia
Kemoedian dikabarkan dari Pekalongan tiba didaerah Kerawang iapoen meneroes
soe dan beloem mendapat pengadjaran bowl.
«
Toean De Graaf meneroeskan
ia poenja tentang berangkatnja Amy Johnson, bah- kan pelajangannja menjoesoer pantai.
disekolah, tidakakan bisa begitoe. Maka
sebagai telah dikatakan diatas, menolong ijeritas bagaimana student-student itoe wa tanah lapang Tjomal itoe tjoema panAda lagi ketahoean bahwa ditengah
toean Czerwinski: bagai- djangnja 240 yards dan lagi sangat ben- djalan tank benzime botjor jang
anak-anak jang demikianlah maksoednja telah memaki
barangkali
mana orang telah mengoeroek ia main- tjah, sementara mesin oedara itoe mesti

Pada ketika ini dinegeri Belanda telah

(Samboengan dari pagina I blad Il

Eropa

terpaksa menjempoernakan poela
mesin-mesinnja mareka terpaksa menam-

bah rapi poela tjaranja bekerdja
dan
mareka
terpaksa djoega
tjoba mengoerangkan belandja kaoem boeroehnja. Dengan begitoelah ongkos pembikinan barang nanti bisa '— dikoerangkan
dan nanti tocan-toean fabriek bisa lebih
moedah angkat saingan dengan
perdagangan Djepang dan lain-lainnja negeri,

perhimpoenan jang baroe didirikan itoe.
Kebanjakan orang salah paham tentang

bisoe

itoe.

Disangkanja,

lain dari pada

toeli, alatnja akan bertoetoerpoen tjatjat
djoega. Jang sedemikian itoe memang ada
tetapi djarang sekali. Kebanjakan orang
bisoe itoe tiada pandai berkata-kata, sebab
toelinja itoe.

Dahoeloe kala anak-anak jang bisoe itoe

lain dari pada diadjar menoelis, diadjar
djoega ,bitjara“ dengan isjarat (gobaren-

dansa

mengikat

ia

poenja

sepatoe

di perloe ada 300 yard perloe boeat tempat
lehernja dan bagaimana pengabisanorang ia naik. Menoeroet advies dari Adminismemerintahkan ia akan mentjoekoer ia trateur hendaklah dikeloearkan sebahagian
dari bagage dan dengan auto dibawa kepoenja ramboet dengan pisau gilette.
Persakitan tidak tahoe siapa jang telah lapangan Bodeh jang djaoehnja 8 K, M.
memerintahkan itoe.
dari sebelah Selatan Tjomal, jaitoe soeaKemoedian dengan tjara main-main toe lapangan jang tadinja tidak dapat
persakitan telah maksoeti toean C. akan dilihat oleh Amy Johnson. Oentoek peduel. Lebih djaoeh ia dismeer dengan tjat lajangan ini, nona Amy Johason tampakgoegoep dan sementara
merah. Menoeroet keterangannja, persa- nja mendladi

dimana belandja kaoem boeroeh ada letaal). Sekarang kita mengerti, bahwa dja- kitan hanja djadi saksi sadja pada waktoe
bih rendah.
mengadjar seperti itoe salah, sebab itoe karoeng didjait: tetapi ia telah melan
Djadi timboelnja industrie-industrie di,
ak itoe hanja da- noeroet bersama-sama, ketika karoeng,
benoea timoer memaksa timboelnja
in- kalau demikian anak-an
ar
pikiran) dengan didalam mana ada terdapat toean Czerpat ,bitjara“ (bertoek

dustrie-industrie

jang

lebih

sempoerna

poela di Eropa-Barat. Inilah ertinja
lain jaitoe bertambahnja hasil
boekan

main

banjaknja.

Pasar

tidak
jang
pen-

kawannja jang bisoe djoea. Sekarang anakanak bisoe itoe diadjar berkata-kata. Peladjaran itoe dilakoekan dengan meniroe
gerak moeloet (bibir) goeroenja. Djalan

djoealan tidak bertambah loeasnja, tapi
djoemlah barang-dagangan
bertambah mengadjar demikian itoe bagoes benar,
jang boekan main. Bagaimanakah
ini sehingga di Amsterdam ada seorang perempoean bisoe jang telah mendapat acto
bisa didjoealnja?
fie.
stenogra
Begitoelah dengan singkat
sebabnja
Djadi njatalah kepada kita, bahwa pemalaise sekarang.

winski

dibawa

ke ,,Concordia".

soe. Dan

nanti

,sekolah

dan djait padanja didalam

karoeng.

mengherankan,

djika perkoempoelan jang

Anak-anak jang toeli jang tidak bisa menempoeh pengadjaran disekolah-sekolah

roeng

dan

membawa

kesocatoe

tempat,

bisoe” itoe ten-

doeng Secretaris, Telefoon No 2576.
satoe kabar jang menjenangkan disepanSekolahnja dan tempat kediamannja (in- djang djoeroesan itde, jaitoe sesoedahnja
diperbocat. Akan diberi tahoekan dengan telefon
ternaat) sekarang lagi
bahasa
tetapi dikemoedian hari bangoenan2 itoe Amy
Johnson
soedah toeroen
dengan

perloe ditambah. Dari sebab itoe, selamat dilapangan dekat fabriek goela
daerah Pekalongan.
Amy Johnson dalam keadaan baik sekali,
anak jang bisoe itoe. Kemoedian, dengan
dan mesinnja tidak mendapat keroesakan.
melihat banjaknja moerid, akan njata keKemoedian ternjata, bahwa Amy Johnson
pada kita, perloekah atau tidakkah memsesoedahnja melajang dengan baik diatas
boeat sekolah lagi boeat anak-anak jang
Laoet Djawa jang meskipoen disonsong
Itoelah sebabnja makakita sekarang ber- angin, maka padadjam 3,50 iasoedah kelitoeli itoe sahadja. Adapoen boeat mentjari
moerid-moerid jang bisoe, ta' akan soesah. seroe kepada sekalian t.t. soepaja masing2 hatan diatas oedara Tegal melajang menoejang biasa, bisa djoega diterima pada
sekolah jang akan didirikan oentoek anak-

berapa

menjokong. Adapoen sokonganitoe

djoe ke Semarang.

Sebentar kemoedian,

ia
seorang boleh mendjadi poen tahoe, bahwa benzine tidak tjoekoep
bisa diberikan:
,Orang jang mendirikan" perhimpoenan lagi sampai ke Semarang, sebab itoe ia kemtadi, dengan sekali membajar wang banjak- bali ke Tegal mentjahari tempat penoeroe-

Marilah kita sekalian bersama2

mem-

jang kebetoelantjoekoep

pada djam
rang.

dilapangan

Bodeh

nja ditanah

dimasoekkan

Hari

ini

ia

lebih

banjak

Justitie moelai memeriksa perkara 18 orang

berlari ketempat

itoe

bersama

dengan

orang bisoe dari pada ditanah jang rendah. student di Bandoeng, jang pada tanggal employenja. Beny Joknuon adalah didalam
sabar, meskipoen ia
Akan tetapi dalam angka jang tertoelis 17 Juli 1929 telah mengganggoe journalist keadaan tenang
soedah
melajang
dengan
begitoe letih dari
Czerwinsk
i,
dengan
memakai
alasan,
hendiatas itoe tidak termasoak anak-anak jg.
oemoernja 243 tahoen, sebab kita tidak dak menjoeroeh ia toeroet ambil bagian sedjak poekoel 10”/,.
Dengan lekas. dimoelai
sembrahkai
satoe ,.donderjool” (pesta riboetdapat meni
bisoekah mereka itoe an
atau tidak. Menilik angka-angka jang
telah tertoelis diatas, dapatlah kita meingira banjaknjaorang bisoe di Indonesia

in, “sitoe 40000, bangsa

dan bangsa Europa”150,

dimana

kembali laloe

t.

pesawat itoe serta mengisinja

pai poekoel 6.30.

Sementara

ga sam-

Pa

maka

Raad terdiri dari Mr. Ten Bosch, pre- nona Amy Johnson tinggal menanti didesident: Mr. Hen dan Mr. De Loos, leden. kat mesinnja.
Tionghoa 2000 Openbare Ministerie diwakilkan
oleh
Kemoedian ia bertelefoon dengan con-

Mr, Gaymans,

sul Inggerisdi Sema
dan
rang
Soerabaja

PARTICULIERE
NACHTVEILIGHEIDSDIENST

pelajangannja ke-Soerabaja.
Kemoedian dikabarkan dari Semarang,
bahwa

sampai

sekarang

Amy

PEMBAJARAN

SEDIKIT TIAP- TIAP
BOELAN,
toemah, toko, goedang dan harta
benda toean, terdjaga oleh oppas
malam. Tertangggoeng keamanannja,

tjoema dapat meneroeskan

Oudemarkt. 7 — Medan - Telefoon
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Johnson

Directeur

MULLER MASpAS

92-

masih ada di-Semarang dan ia menerima
empat boeah karangan boenga, jaitoe doea

WAHAI

ADINDA!

Apakah jang ada kabar gandjil hari ini di
soerat kabar? Selainnja dari kabar-kabar
kissah kedatangannja djempolan kita toean
M. H. THAMRIN

hatikan

»TOKO EN

DE

di kota ini, kekanda per-

djoega

advertentie dari

DRUKKERIJ

ROELAM COMPANY",
Toko jang kasih datang
GRAMAFOON Iangsoeng dari fabriek. Soedah tentoe kita dapat dengan harga jang
paling moerah.
satoe-satoenja

Dimana

2

SANG
T.R.M.DIn
ON

99

tokonja

itoe adinda?

O, di Willisstraat No. 23 Medan
Tclefoon
No.
1352. Kakanda.

AA

40
(empat poeloeh tahoen)
termasjhoer teroetama di Soematra Timoer
Telah

mendapat poedjian (diploma) dari

PASAR

MALAM

MEDAN

tanggal 9 September 1923.
jalah

Ketjap Tjap Matahari
Djagalah tjap jang toelen, jaitoe:

5,74, di Denemarken

pegoenoengan

Djagalah harta benda toean!

DENGAN

9 iapoen berangkat ke-Sema-

oentoek tempat

bantoe akan menjampaikan maksoed jang toeroen.
itoe bagi keperloean oeamat bergoena
Sesoedahnja beredar-edar sebentar, da6,20, di Frankrijk dan Italis 7,31, di moem.
patlah Amy Johnson toeroen dengan selaDuitschland 8,60. di Noorwegen 9,22,
—0—
mat jang laloe diperhentikannja tepat didi Oostenrijk 9,66, di Spanje 9.96, di
moeka kantoor Administrateur.
Pemereksaan
perkara
Student
-student
Zweden 10,23, di Hongarije 13,43 dan
Administrateur jang melihat kapal oedi Bandoeng
di Zwitserland 24,5. Melihat angka-angka
dara
itoe beredar terbang, dengan lekas
Pada
tanggal
10
Mei
j.
I
Raad
van
itoe, njatalah kepada kita, bahwa oemoemdi Groot-Brittani2

me-

Awas
Pentjoeri!

ia melajang itoe berbahaja,

banjaknja orang bisoe di Hindia ini. Akan
tetapi boeat sebagian besar dari benoea
Europa banjaknja orang jang demikian njaf 1000, atau masoek djadi lid dari per- nan, dimana ia lihat setoempoek tanah
itoe telah diketahoei orang. Sebeloem koempoelan itoe dengan membajar contri- lapang dekat fabriek Tjomal jang akan
diperang Europa banjaknja orang jang bi- butie banjaknja f12.- setahoen.
pakai tempat peroemahan Administrateur

see itoe dari tiap-tiap 10000 pendoedoek,
di Nederland ada 3,35, di Belgie 4.39,

ADVERTENTIE

dan sekedjap sadja kemoedian dapatlah ia
mengangkat mesinnja keatas dan iapoen

tentoe

lain dari sokongan dari Pemerintah j. telah
kita terima, perloelah djoega kita mendapat sokongan dari orang-orang partikoelir
jang semoepakat dengan maksoed ini, soeberoleh ongkos-ongkos j. tjoepaja kita
koep boeat mentjari maksoed kita itoe.
poela

Pada masa ini kita tidak tahoe

Tampaknja

nafasnja iapoen

(Samboengan blad I pagina III).

Dengan pelahan persakitan djawab, bahAmyJohnson berpakaian jang sportief
wa betoel orang bermaksoed akan men- betoel menoeroet setjara Inggeris dengan
djaitkan tocan C. didalam seboeah ka- pakai kaous pandjang dan sepatoe pendek.

Mr. Hen menanja apa persakitan metoelah akan bertambah banjaknja kalau
soedah nampak boekti manfa'atnja. Meli- ngangggap, toean C. tidak berhak akan
hat jang telah dioeraikan diatas, timba- menoelis tentang keriboetan student-stu
tahoe, bahwa di Bandoeng soedah didiringan perloe sekali kita berdaja-oepaja dent itoe ditempat terboeka.
kan soeatoe perkoempoelan jang maksoedsekoeat-koeatnja akan menolong anak(Ada Samboengan)
nja hendak memberi pengadjaran kepada
—0
anak jang sengsara itve. Djika di Europa
anak-anak jang terseboet diatasitoe.
itoe telah terboekti manfa'atnja
Amy Johnson di Djawa.
Dahoeloe di Soerabaja dan di Bandoeng ichtiar tah
maksoed kita itoe boeat Hinmengapa
Betawi, 19 Mei. (Aneta Radio). Disepantelah
didjalankan
penjelidikan berapa
dia ta” akan tertjapai ? Tentoelah. Kemoe- djang pantai Oetara tanah Djawa kemabanjaknja anak-anak jang koerang pendeh
ak jang pada rin petang
terdjadi kegemparan besar
ngarannja dan tidak bisa atau hanja de- dian akan banjakla amak-an
a itoe men- berhoeboeng dengan halnja djoeroe
nasibnj
baik
koerang
ini
masa
ngan soesah sekali menerima pengadjatera oentoek keperloean oe- bang perempoean Inggeris Amy Johnson
ran j. diberikan disekoiah-sekolah rendah. djadi bergoen
moem.
jang terbang pagi hari 'itoe dari SingaAkan tetapi penjelidikan dalam — kedoea
baamat
jang
maksoek
dengan
Maka
poera dengan maksoed hendak meneroeshal itoe boleh diseboetkan ta" ada hasilnja.
goes itoelah didirikanlah di Bandoeng kan pelajangannja ke Soerabaja.
Adapoen sebabnja, barangkali oleh karena
hawa disini baik dan teroetama sekali Perhimpoenan boeatak memberi, pengadja- Tatkala hari hendak gelap, maka tidak
jang bisoe dan jang kedengaran lagi kabar. Maka ketika itoe
lantaran disini
(Indonesia) — tidak ada ran kepada anak-an
bangsa. Adapoen lapangan penerbangan di Soerabaja mesegala
oentoek
toeli,
penjakit roedvenk, jaitoe penjakit anakari jaitoe : masang penjoeloeh soepaja Amy Johnson,
i
sehari-h
Bestuur
mendjad
jang
anak. Penjakit itoe dinegeri Belanda baKuneman, tersesat dapat melihat djalanj. mana berlaJ.H.B.
Resident
toean
Padoeka
njak sekali dan seringkali
'mendjadikan
ma-Wes- koe hingga poekoeltengah sembilan, sehing
er,
Roelise
C.
Dr.
Mevr.
Voorzitt
toeli.
selink, Vice-presidente : J.P.A. Ahn, Agent ga kedatangannja Amy Johnson soedah liAdapoen anak-anak jang bisoe, disini v.d. Javasche Bank, Penningmeester dan wat dari Waktoenja.
banjak sekali. Oleh sebab itoe, ta' akan A.HJJ. Schweitzer, Riouwstraat 21 BanSebentar kemoedian
baroelah datang
terseboet diatas itoe teroetama bermaksoed
akan menolong anak-anak jang demikian.

menahan

Mr. Hen tanja apa lebih doeloe telah toeroenlah
dimoefakatkan akan mentjoekoer toean C. moeatannja

ngadjaran jang dimaksoed diatas itoe amat dimana ada terdapat banjak orang, boeat
orang.
besar goenanja bagai anak-anak jang bi- membikin ia djadi boeah-tertawaan

Sekolah boeat anak-anak jang bisoe
dan jang koerang pendengarannja.
Barangkali kebanjakan
orang telah

penonton

lajang keoedara,

itoelah menjebabkan kekoerangan benzine.

1. Pakai toetoep kaleng merah
dikepala botol.
2.

dar er
epala
botol.

lak merahdi

.
Ipang

ak

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

WENG
Toapekongstraat 16

MEDAN

SENG
Telefoon Nos. 403 & 567.
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