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pemerintahan.

THAMRIN

-gambar. Harganja

'Dan sekarang, tabiat orang kaja ini
Isinja, “tak
kita lihat berbajang-bajang kedalam Dokter Sjamsoe,
badan

ijeritakan pandjang.

Kefanga dari Padang,
dan beberapa. tjerita lain, jang

Keromo,

Keroyalan kita lihat pada ketita ocang ditoelis oleh H.'N.A, sampai tjoekoep
banjak. Dan penghematan kita djoem- akan mendjadi pertanggoengan, tentang
Djauhari jang baroe diterbitkan ini.
pai ketika malaise.
Kalau sekarang begrooting oentoek Pembatja jang ingin membatja bockoc
tahoen 1931 tidak kekoerangan bebe- itoe, diselakan akan memesan kepada
rapa poeloeh millioen lagi, orang tidak Stoomdrukkerij'Tapiannaoeli di Sibolga.
—0—
ingat akan memboeroe
oeang jahg
ALKISSAH.

penambahan

pendapatannegeri dari vennootschap, penambahan bea barang masoek,'dan pegawai jang bergadji lebih dari f 1000 tidak
mendapat standplaatstoelage.

Akan menjatakan pendapatan seloeasloeasnja dari telegram ini, beloem dapat,

900.000 roepiah

itoe, jang dapat diko-

rek

K.P.M.

lekas

Dan,

dari

Mati karena

laki-laki.

tabiatsikaja itoe, lebih njata lagi

Pagina IV lembar kedoea, moelai hari
jang dimak- kelihatan, didalam oepaja oentoek menini,
kita moeatkan kisssh Mati karena
tjotjokkan begrooting sekarang ini.
laki-laki.
Apa chabar tentang onderwijs, apa chaTjeritera ini, soeatoe kedjadian di PaTatkala sikaja banjak wangnja, sampai
bar tentang kesehatan, apa chabar tentang
jokoemboeh
(Soematera Barat). Inilah
kepada koetjing diberi berbadjoe soetra,
soeatoe fjeritera, jang menggambarkan
pekerdjaan sociaal, tidak diseboetkan. Tentetapi setelah kesoekaran, sendiri tidak pergaoelan disana, dan penghidoepan anak
tang ini lebih baik kita menoenggoe cha-

sebab penghematan oemoem

soed disini, masih koerang njata.

berbadjoe.
Kalau Gouvernement kaja teroes menediada- | roes. Kalau raiat sanggoep teroes mene-

Saudagar Indonesier dan
Onderpijs.

Tatkala standplaatstoelage akan
kan, didalam pers anak negeri dengan njata roes membiarkan Gouvernement berlakoe
dicritiek, bahwa bagi pegawai jang berga- seperti orang kaja, kita tidak perloe medji diatasf 1000, tidak perloe diberikan noelis seperti ini.
Tetapi, Doenia tiada mengizinkan destandplaatstoelage.
mendjadi alasanj. teroetama, ada-

gadji

j. #1000 seboelan itoe, soedah

mikian. Ilmoe hidoep memberi kita pertoendjoek,
ada
masa
berdoeit,
ada

mentjoekoepi

bagi penghidoepan satoeke-

masa

Jang

lah:

dan bagi mendjaga deradjad kelocarga,
loearga itoe.
Jang bergadjif 1000 keatas, boleh dikatakan terdiri dari Pegawai2 bangsa Europa
jang didatangkan dari Eurapa,
belaka,
belandja kapal vrij poelang balik.
dengan
Pada waktoe verlof, beriboe-riboe roepiah

Pada masa kantong pedat, pada masa
itoe kita haroes mendjaga, kalau-kalau

datang poela masanja kantong
pis. Gouvernement

kita kem-

mendjadi toekang me-

rogo kantong itoe dan raiat mendjadi
toekang mengisinja.
Oleh sebab itoe, ketika merogo, sang
tangan
haroes berhati-hati, sebab ada maoleh
l
verlofitoe, mesti dipikoe

belandja

sanja,

kantong

itoe tidak dapat di......

pemerintah.
rogo!
Negeri jang menanggoeng belandjase.
beratnja,atas mereka jang bergadji
kian
Kedjadian jang soedah, tjoekoep memberi
besar itoe, dirasa soedah lebih dari tjoe- peladjasan kepada kita. Oleh sebab itoe,
koep. Dan, tidak oesah lagi negeri dibera- soedah lebih dari tjoekoep pengalaman,
ti dengan stand plaatstoelage.
oentoek menentoekan sikap pada masa
Pegawai-pegawai jang bergadji ketjil, jang akan datang.
itoelah
jang memang soekar hidoepnja,
Bila pada hari ini didalam soesah, siajang perloe dibantoe kesoekarannja !
toelage
Dengan memberikan djoega
itoe kepada pegawai-pegawai jang bergadji diatasf 1000, ertinja pemerintah tipendapatan pers

dak membenarkan

anak

pakah jang soeka, soepaja kesoekaran seroepa itoe, dideritainja poela sekali lagi?

Pertja

anak negeri beberapa tahoen jang silam.
.
Tatkala tocan Kan Hok Hoei mendesak,

baroe

dengan

oleh parlement

mendaja oepajakan,
jang
perdjandjian

segera disahkan

K.P.M.

dinegeri Belanda, soepaja

bertambah
1931
negeri
penghasilan
£ 900.000, dalam minggoe jang laloe, dalam

roeangan ini djoega kita menjatakan:

Pada ketika zaman malaise di-Indonesia, beberapatahoen jang berselang.
Pada ketika doeloe penghematan besar
didjalankan,

daja oepaja oentoek

mem-

perketjil belandja, oentoek menambah
oeang masoek, sampai kepada gadji
Oppas2 diperhatikan, oentoek memperboeat,

soepaja: sepadan

,,keloear" dan

»masoek."
Pada ketika itoe, sampai kepada

jang

djembatan
didalam

goedang

omelan:

mengapa dibeli sebanjak itoe, kemoedian

berkarat sadja dalam simpanan.
Sekarang daja oepaja jang demikian

itoe didjalankan kembali.

Keadaan ini seroepa benar dengan
tabiat orang kaja. Pada ketika ia tidak
tersesak, dibiarkan oeang berhamboeran

kesana sini. Boeah-boeahan jang telah

bermasakan

diatas

pohon,

jang

dibiarkan

menoelis:

Deli bahagian

4

Bagaimanakah kita koe msaudagar
sangat
nja

dengan

bergoena
soedah

onderwijs

jang

itbe? Adakah
sebamding

agak-

pengadjaran

jang diberikannja kepada anaknja, bila
ditilik dengan keadaag, bartanja ??? Inilah
jang mendjadi socatoe pertimbangan,

jang

boekan moedah mendjawabnja dengan
kata: ja". Teroetama dengan saudagar
saudara kita Mandiiling, hal jang terseboet

diatas benar2 beloem menjenangkan malah
sebaliknja.
:
Boekan satoe doea saudagar bangsa
kita jang penoelis lihat ataupoen dengar
tjeritanja, bahasa soenggoehpoen hartanja

paling

baroe.

madailah

baginja

menjekolahkan

anaknja

pada sekolah rendah Inl. (school)

sadja,

sadja! Pada hal bila ditilik

dengan

ke-

koeatan tenaganja, pada kekajaannja, socdah sepantasnja, telah sepatoet-patoetnja

ia mendoedoekkan anaknja
atau Schakelschool.

zaman

mengedjar

kemadjoecan

Betoel

pada

masa

Rerubbering

saudara kita

Co.

Hakkastr.)

Telefoon No. 1525.

Soedah Diperbaiki

REPARATIE . tocan : poenja band?1
Djangan berikan oentoek memperbaiki pada jang tiada mengerti.
Bawalah pada kita, dimana kita kerdjakan toeroet peratoeran Europa.

senang dengan

Itoelah

Band boeroek
Selamanja
75

dan

Memperbaroei
Kita.

Specialiteit

kita

bisa

bikin baroe.

kita poenja kerdja atas djaminan
Tanjalah keterangan !!

00000000000000

Sedih amat Deli menoelis-kita singkirkan bahagian
jang tidak zakelijk:

Dia maoe main raba-raba, tapi raba
salah. Ketahoeilah, redactie soerat kabar
kita dapat oendangan, serta pada kita
persoonlijk ada djoega ocendangan. Oe-

landit ma na porkot,

Perkataan itoe boekan hanja main-main:

tetapi itoelah nasihat, pengisi otak, sebagai
soeloeh oentoek kita

sekalian,

djoekkan bagaimana sedih

menoen-

piloe jang di-

derita anak jang beroentoeng malang ba'
diatas tadi.
Kalau anak-anak lebih tinggi sekolahnja,

barang tentoelah

dari biasa: jang

akalnjapoen

djaoeh

berganda

mendjadi

dekat,

jang kelam djadi terang, lebih pandailah
ja membedakan melarat dengan man-

fa'at. Besar harapan lebihpandai ia mengemoedikan dirinja oentoek keselamatan,
demikian poela oentoek
harta poesaka
sekalipoen. Dan meski ia tiada mempoenjai

Tetapi bila kepandaian

ta'ada apa hen-

saudara

kita kaoem saudagar, jang moela-

toesan Sumatra ada memoeat verslag
dari causerie toean H.A. Salim
: verslag

itoe tidak dimoeat hari Senen tapi hari
Selasa. Hari Senen verslag itoe menoeroetketerangan Oet. Sum. ditahan, sebab
hari itoe kekoerangan tempat.
Seorang journalist tentoe tidak akan
mengemoekakan alasan sebeloem menjelidiki lebih dahoeloe apa alasan itoe
benar.

Sekian Pewarta

Deli.

Kita dari Sinar Deli, mengetahoei
bagaimana doedoek perkara ini, oleh sebab itoe, kita merasa perloe akan mem-.
beri keterangan.

sendiri.
Perloe diterangkan: kartoe

oenda-

ngan itoe tidak kita minta, baik oentoek Redactie, baik oentoek diri sendiri.
Pada

hari

Sabtoe

tengah

hari, salah

ta' meninggalkan anak jang menjenangkan!! seorang Redacteur Pelita Andalas,
Karena itoe diharap dan diseroekan de- menelefoon padakita, menerangkan: bahngan hormat: Wahai bapa-bapa kami jg. wa ia tidak mendapat oendangan. Kita
moelia hati, dan abang-abang jang terhor- berdjandji, akan tolong mengoeroeskan
mat, sekolahkanlah anak toean kesekolah dengan Voorzitter J.I.B.
jang sepadan dengan harta tocan, moelai
Kita telefoon pada Voorzitter J. I. B.,
dari H.I.S. atau Schakelsehool seteroes- dan menanjakan: mengapa dalam
nja ke Mulo dll. Toean-toean saudagar ada halini Pelita Andalas dike-

dengan

dahocloe,

MEDAN

Memperbaiki

banjak tinggallah mimpi....!

tjepatkaki ringan tangan, jang jang ta' serasi dengan saudagar. Kemana
dan bagaimanalah dia kelak?
mesti disertai dengan ilmoe kepanPergoenakanlah oleh toean-toean harta
modern, jang tjotjok dengan
daian
itoe oentoek ondewijs selagi ada didalam
masanja
:
tangan tocan, oentoek keperloean manoesia
pada ke-

Shanghaistraat 27

Band Boeroek
Apa toean merasa

Kalau pers ,,diloepakan",

pikir

Inilah oetjapan jang menjedihkan, oetjapan jang terlampau toca, jang amat
Teristimewa toean-toean tjoealikan.
meroegikan, jang ta' lajaknja keloear da- kemampoean!
orang soedah tedoeatiga
beranak
jang
lam zaman jang begini roepa, jaitoe diKita mendapat djawaban: ,bila kartoe
rang banjak nanti diantara anak-anak itoe

000000000000000

(Dioedjoeng

mesti kita

dia djoega meloepakan.
benar, bahasa pada zaman jang laloe itoe
Karena tidak mendapat oendangan oen
bagaimana tinggi rendahnja akal orangorang pembeli barang dimasa itoe, agak- toek menghadiri lesing Hadji A. Salim,
tahoekan
nja tiada terlampau salah kalau dikata- Pelita Andalas memberi
kan sama-sama mata kajoe. Djadi siapa kepada pembatjanja:
jang hemat dan kocat beroesaha,
Sebab, bocat menghadiri pertemoean
ta' perloe taktik banjak, biasanja moeitoe kita socdah diloepakan. Kita
dahlah ia berada.
tidak dioendang... meskipoen kita teTetapi bagaimana dizaman ini, terislah berboeat baik.
timewa dimasa jang akan datang, memaTetapi boekan kita sadja jang diloedaikah :sifat asli“ itoe sadja kita harappakan itoe, Lain collega, seperti Pewar
kan akan sendjata berlomba dipadang
ta Deli, Oetoesan
Sumatra, ketjoeali
kemadjocan, sedang orang sekeliling kita
Sinar Deli, sama diloepakan.
makin madjoe? Sanggoepkah anak jang
PelitaAndalas dan Oetoesan
rendah pengetahoeannja itoe ,,mendjaga"
Sumatra tidak memoeat lezing itoe,
dan
,,imelandjoetkan“
perniagaan
bila
karena tiada dioendang, tetapi ,,Pewarta
tocan-tocan telah toca?
Deli"
meski tidak dioendang, perloe
Akan mendjawab pertanjaan itoe ta'
djoega ,ininta2“ kartoe masoek pada
oesah dibalas dengan kata, tetapi tjoebestuur
J.I.B. meski Pewarta pernah
koeplah boekti-boekti jang terdjadi dan
katakan
J.LB., itoeJong Idioten
oecmoemnja telah banjak kita lihat senBond. Kita berpendirian: kalau orang
diri, ja'ni: orang toca meninggal, harta
n»loepakan“ kita2 djoega tahoe ,belabenda roesak binasa, habis ta'karoean,
djar loepa“! Kiranja pembatja kita tianakpoen
tinggal
terkatoeng-katoeng
dak
'akan berketjil hati, djika verslag
hanjoet dalam gelombang kemelaratan,
pimbitjaraan itoe tiada dimoeatkan dalam
hanjoet menderita kesoesahan, menangPelitaAndalas.
goeng malapetaka doenia .....! Harta jang
Berhoeboeng dengan ini, Pewarta

nja masoek orang pemboeka djalan jang
bertitel
,boleh djoegalah", tetapi achirnja
pada H.I. 5.

000000000000000

Tyre

sebabnja

ada poc!a jang menghentikan hingga kl.3 dak diboeat?
Sekeliling Medan sadja boekan ta' banjak

tika jang telah laloe, banjak

Weefit

Tahoen .ke 1.

Soeara Ramai.

itoe patoet kita berterima

kasih! Tetapi

— Amsterdam.

aanleg oentoek berniaga, tetapi kalau ilmoe
Pada hari Doem'at petang, kita terima
moedah ia mentjari
sampai beriboe, bahkan berpoeloeh riboe, ada, pastilah dengan
doea
oendangan dari J.I.B., satoe oentoek
tetapi dengan senang hati sadja, ja'ni me- pekerdjaan pada tempat lain, selaras de- Redactie dan satoe lagi oentoek H/N.A.
ngan ilmoenja.

besi

bertimboen-timboen
mendjadi

H.N. A.

Onderwijs

Sinar

Stoomdrukkerij Tapiannaoelidi Sibolga,
mengirimkan kepada kita, satoe boekoe
tjerita jang baroe diterbitkan, dengan
kalimat: Sitti Djauhari, karangan
Hassan'Noel Arifin jang paling baroc.
Boekoe ini tertjitak diatas kertas jang
baik, dengan letter-letter jang terang dan

0000000000000

pemerintah
melekaskan

soepaja
oentoek

Karangan

hal

berhemat-

Na dong adong gabe soeada.

Medewerker

tetapi dapat djoega mentjari ocang."

Djauhari.

00000000000

Setelah keadaan kita menempoeh kesoekaran. Setelah kita merasai poela ,,kanmetong kempis“, achirnja pemerintah
pers
atan
pendap
ngambil sikap, seperti

aa

Ah! apa goenanja anak disekolahkan
tinggi, sajapoen dahoeloe tak bersekolah,

negeri.

hasil

me-

berkat b e r-

Na doeng dongdong gabe siala,
Na hantjit ma na ngotngot.

Lagi poela boekan tak kerap saudara
kita itoe mengoetjapkan perkataan:

Timoer.

dikit-dikit,

Na

Sekolah andk toean!

Indonesier —

berkandong ,,bolong".

n,oempoelkan ocang dengan
hemat,

Voorburgwal

hal ini.....!
Pantoen orang toea kita mengatakan.

—9-

oleh kita.

00000000000

“

negeri.

000000000000

bar jang djelas.

sekoerang-

DELI”

|

jang dapat ,sedikit berada,” dapat

berbelandja tidak keroean.

Bila datanglah kesoekaran. Bila hoetang dari kiri kanan telah menjesak,
sampai kepada teloer ajam didjoeal....

Ketekoran begrooting tahoen 1931, telah
dapat ketjotjakan kemarin dogloe,, dalam
diistana.
conferentie
Menoeroet Deli Courant, ketekoran jang berpoeloeh millioen itoe telah
dapat ditoetoep, dengan melakoekan penghematan oemoem, dari penghematan dalam

5 baris f1.50 Sekali moeat

teltskantoor ,De Globe” Singel 95 Amsterdam. Advertentie-Bureau A. de la MAR Azn.
Tinggi — Deli.
Moehd. Idris Harahap — Tapanoelistraat — Tandjong Balei — Asahan.

69 Handelssi

Pendoedoek semakin lakfa, semakin pintar, dan
Anak-anak
jang boros dilihat sadja tidak soeka menerima 'segala perintah dengan:
.inggih" sadja. Mereka
Moelai memboci
loet
dengan: ,baik mentjari anak mengha- dan menjatakan pikirangja'
peri hal atoeran? jang
dikelocarkan
biskan”.

orang miskin.

departement-departement,

Siantar.

dan

'peangon.

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

|
Anak-anak

kaja.

Raiat sebagai

Pematang

boesoek

lembar.)

sebagai

Gowvernement

—

pertama.

Lembar

(Ini hari diterbitkan 2

Djabbar

'
Aziz

Bajaran nuveitentie1
Dari | sampai

Reclamebedriif ANETA Weltevreden. H. M. Noer,

N.

No. 70

gir. B:

sri ketjocali hari jang dimoeliakan oleh : N. V.

Diterbitkan setiap
AGENTEN:

pang

oendangan itoe dikehendaki, boleh soeroehkan orang mendjepoet.“

Kita telefoon kembali kepada Redactie
Pelita Andalas. Centraal memberi
tahoekan: ,lagi bitjara."
Lima belas menit kemoedian, kita telehati

kesajangan toean, jaitoe boeah
pengarang
djantoeng
toean,

foon lagi, dapat penjahoetan : “lagi bitjara'"
Setengah
djam lagi kita telefoon poela:
anak jang sangat dikasihi... .....
Centraal mengabarkan: ,tidak menjahoet"
Djanganlah .,hanja” kita oetjapkan ,IsKira2 setengah djam kemoedian, kita
lam itoe tinggi” tetapi oesahakanlah, agar berangkat ke Belawan, oentoek menjam

orang Islam itoe toeroet tinggi dan moe- boet t. Salim.
lia": moedah-moedahan kita makin dapat
Dipangkalan kita bertemoe dengan seomengerdjakan sabda Nabi jang boenjinja rang Redacteur Deli Courant. Colega
kerap togan2 oetjapkan, jaitoe: ,,Toentoet-

menanja

pada rita: apakah

lah ilmoe itoe moelai dari ajoenan sampai hir ketika lezing t. Salim.
keliang lahad". Soepaja Indonesia kita
Kita tanja: ,tidak dapat
lekas madjoe!!!

Djawabnja:

—0—

Consul Japan dan

Tionghoa

di Medan.

Dengan besluit Gouvernement tg. 15 Mei.

1930

soedah

diakoe

sjah bahwa

mendjabat
Naito
Keizo
Consulaat Japan di Medan.

toean

pekerdjaan

ia boleh had-

oendangan?,

,,tidak“.

Ketika itoe, kita pertemoekan ia dengan
Voorzitter J.I.B.
Djadi, jang njata dalam hal ini, ialah:
ada soerat kabar jang dioendang, dan ada
jang

tidak.

Keadaan

seroepa

ini, kita akoei tidak 1

menjedapkan bagi collega jang tidak diDengan besluit bertanggal seroepa itoe oendang. Boleh djadi pihak J.I.B. terlamdjoega diakoe sjah akan keangkatan toean pau riboet, menjebabkan ada jang berloe-

Shen Tsa Lin mendjadi consulaat Tiong- paan, tetapi oentoek masa jang akan datang,
hoa di Medan.
kita harap djangan kedjadian lagi.
—0—
Medan mendjadi station kapal oedara
Soedah diberi kocasa boeat mengoem-

poelkan perkakas dan mengatoer persediaan oentock keperloean memboeat soeatoe
roemah station diatas lapangan penerba-

ngan

000000100000000
1200.

Medan

dengan

memakai ongkos

Sikap Pelita Andalas: kalau pers
diloepakan, dia djoega meloepakan,—
kita ases€

Tidak terima tetamoe.
Karena berhalangan, besok wakil Gsaverneur tidak terima tetamoe.

w—.

Administrateur contra Aandeel- Wnd, Hoofdperbapaan dimaki seorang seorang kampoeng disana, jang datang hen- can
Administrateur keboen.
dak memisah, poen mendapat loeka 2 liang.
'
houder,
dari Betawi,
Beberapa hari jang laloe kata pem-

Kelocar dan masoeknja barang-baran,

di Soematera

Ka

Menoeroet kawat

$

adalah menoeroet Centf',
#ureau voor de
Statistiek, adalah barang-barang particu-

Iier jang masoek

an

di Soematera

selama boelan April,

Timoer

bruto 41.621

bantoe S.D. di Arnhemia wnd. Hoo!dper-

Boksen dalam kantoor Sjarikat
'Tapanoeli.

Siisteri jang

bapaan kampoeng Doerlan Sembilan (Boven Deli) dimarahi
serta
oleh Administrateur keboen

ton

roeboeh

ke tanah,

Gi

Gang

HADIAN

karena

F. 25--

berloemoeran darah dan loeka parah, dikepada barang siapa dapat mengemtinggalkan oleh Lebai Kasim, dan iapoen balikan: 1 VULPEN-POTLOOD dari

dimaki-maki
Bekalla, se- melarikan diri. Ditempat

itoe djoega peTadi pagi, Landgerecht Medan, bersiperak merk: ,EVERSHARP", jang mana
bab
ia
melaloei
pasar
keboen
jang
memrempoean itoe melepas djiwanja jang pengmemeriksa perkara toean Salim
ada tertoelis dibatangnja potlood itoe
94.725 ton dengan harga f 23.240.000.
Loebis gelar Mangaradja Perlindoengan perhoeboengkan kampoeng Pernambean habisan.
»9 APRIL 1929” kepada kantoor
kampoeng Doerian Sembilan
Pembawaan barang-barang masoek dari Administrateur Pewarta Deli, jang dengan
Ketika sitocan Administrateur melihat
Januari sampai April berdjoemlah 158.307 boksen dengan seorang Aandeelhouder
Ketika Politie datang, sikorban masih SINAR DELI di Moskeestraat No. 57,
wnd. hoofdperbapaan terseboet laloe didja- dapat memberi penjahoetan: ,,saja diboeton harganja f 38.146.000.— sedang pe- Sjarikat Tapanoeli didalam kantoornja.
105
lan itoe, toean Administrateur terscboet noeh oleh soeami saja sendiri. Saja tidak Medan.
masoekan barang-barang itoe dalam selama
Doedoek perkara ini, sebagai berikoet: laloe datang mendapatkag dianja kepasar tjinta padanja, itoelah sebabnja ia mem- ci
waktoe itoe djoega dalam
tahoen 1929
Gn Gan
adalah 172.159 ton dengan harga f 40.
Beberapa hari j.l., toean B. seorang Aan- dengan lakoc jang sangat marah dan me- boenoeh saja.“
padanja, seraja bertanjakan
deelhouder Sjarikat Tapanoeli, datang me- maki-maki
Baroe sadja perkataan ini habis dioetjap404.000.—
Pengeloearan dari Januari sampai boelan minta keoentoengannja. Ketika pembajaran dari mana ia dapat permisi boleh laloc kan, perempoean
itoe melepas djiwanja Raboe pagi poekoel 6. Barangkali ia akan
teroes melajang ke-Atamboea, meskipoen
April 326. 777 ton dengan harga f 112, akan dilakoekan, tocan Salim mengoen didjalan itoe. ,Apa kowe tidak tahoe, ini ditempat itoe djoega.
982. 000 sementara pengeloearan itoe se- djoekan satoe rekening dari tocan B. be- pasar keboen!" oedjar Administrateur seSampai hari
ini sipemboenoeh (Lebai tjoema dapat sampai hingga ke-Bima sadja.
Rentjana perdjalanannja itoe ada diseraja
menambahi
kata-kata
jang
tidak
lajak
Kasim) masih beloem bertemoe.
ma waktoe itoe dalam tahoen 1929 ada- sarnja f 12.50, soepaja diperpotongkan derahkan kepada Daily Mail jang mana
lah 281.865 ton dengan harga f99. 393. ngan keoentoengan jang haroes diterima diseboctkan disini.
kemarin
akan ditelefoonkannja dengan
oleh B.
Hoofdperbapaan menjahoet, bahwa se000.
Pegawai
—
Negeri
ambil
djalan
dari Den Haag.
Menilik tjatetan diatas ininjatalah pengB. keberatan akan membajar, sebab ia oemoer hidoepnja beloem pernah menmerasa
oetangnja
hanja
f
10.
dapat
larangan
laloe
didjalan
itoe,
sebab
hasilanSoematera Timoer ini selama emMagneetnja
roesak.
Tidak tahoe, siapa jang lebih doeloe djalan lain tidak ada lagi jang memper- Doenia pegadaian
pat
boelan jang pertama dalam tahoen
Amy
tak dapat meneDiangkat djadi wd. beheerder 3e kl.
roeskan pelajangannja.
ini ada berlebih seharga f 13. 589.000 dari main kasar, tetapi tiba-tiba tosan Salim hoeboengkan kampoeng jang doa itoe.
pada
pegadaian jang akan diboeka di
pada penghasilan selama empat boelan per berdiri dari kerosinja, memboelatkan tin- Meskipoen djalan itoe dikerdjakan oleh
Soerabaja, 21 Mei. Berangkatnja Amy
tama dalam tahoen 1929. Sedang harga djoe, menggasak aandelhouder itoe sam- keboen, tetapi selama ini soedah terpakai Gantoeng (Billiton). Raden Danapernata, Johnson dioendoerkansehari semalam di-

dengan harga f 9.093.000,— Jang keloear dang

barang

masoek selama empat

boelan per-

tama dalam tahoen ini ada berkoerang
f2.258,000 dari selama empat
seharga
boelan

pertama dalam tahoen1929.

—0—
Restrictie baroe rubber.
Dari Singapoera, Aneta Reuter kawatkan kepada D. Crt. bahwa Pengoesaha2
Rubber Azia soedah mengambil kepoetoesan

akan

meminta kepada

Regeering

soepaja dima'loemkan bahwa hari Ming-

ra ini sampai ke Landgerecht.

Idem di Manggar (Billiton), Mas Namerasa amat tidak senang, sebab in merasa diberi maloe, laloe menjampaikan tadiredja, idem dari Indramajoe.
pengadoeannja kepada djaksa, dan oleh
Idem di Soengeiliat, Mas Soemitra,
menghadap padoeka
djaksa disoeroeh
idem
dari Slawi (Tegal).
tocan Controleur.
Konon
tocan
Controleur mengadjak
Idem di Pangkalpinang, Mas Dwardianja bersama-sama ke Bekalla, sebab saprasonto, idem dari Waroedjajeng (Kedisana maoe dilakoekan pembagian tairi).
nah2 djaloeran jang bakal diserahkan
idem djadi wd.
beheerder 2ekl. di
kepada anak negeri oentoek perladagan Pariaman, A.L. Croes, idem onderbeheerDisana nanti boleh dioeroes perkara
deristekl. di Tapibandar (Padang).pengadoean itoe.
,
Menilik keadaan ini, orang mengira,
Dipindahkan dari Madjenang (Zuid
bahwa socatoe perdamaian akan diatoer Banjoemas)
ke Muntok, tw. beheerder
antara
wnd.
hoofdperbapaan
dengan 3ekl. Mas Soemawinata.toean Besar Keboen itoe.

Beberapa hari j.l. oleh Ladgerecht toean
Salim dihockoem f10 denda.

Kemoedian tocan

Salim memasoekkan

poela pengadoeannja,
menoedoeh toean
goe itoe ditetapkan sebagai
B. menghina, sebab mengoetjapkan perkagi kaoem pekerdja di Malakka.
taan: ,koerang
adjar".
Mereka meminta, soepaja ditimbang
akan melarang mengeloearkan matjam
Landgeracht tadi menghoekoem B. f 10
kedoea (getah nomor doca) dan tjoema denda, tetapi gratie.
boleh dikelocarkan getah asap jang baDjadi, dari boksen ini, Gouvernement
goes (smoked sheet) dan crepe.
beroentoeng: f 10 - f10 — 20.
conferentie dari orang2 penguesaha getah
dan pembesar2 negeri oentoek meloeaskan soeatoe niatan bocat menolong peroesahaan.

—0—
Kerosi dan tirai jang pandai ,,terbang.

Ketika seorang pendoedoek di Padang
.pintoe
Boelanweg pagi tadi memboeka
beranda moeka, tiba-tiba doea kerosi dan

—0—

Loterij

Eyken Stichting.

Nummer

167193
55549
0381

120

68121

jang

prijs dari

161932
190828
77848
115481

f500.—

115205”
116068
100353
165713

115971

85586

82700

157492

36068

103913
102650
malamnja. Dengan ini soedah beberapa
28890
146471
maMedan,
kali kedjadian didalam kota
6349
ling-maling mengangkat kerosi-kerosi dan

181844
32645
188718
134892
164847

130346
188915
32585
169423
15127

119424
3 ti

101402
ln

31940
189668

»terbang'.
Roepanja maling soedah

soedah

.
bekerdja pada

.
medja jang terletak diberanda.
Masih banjak pentjoerian-pentjoerian
itoe, jang beloem dapat diterangkan oleh
Politie.

—0—
Kedaihouder jang melenjapkan diri.

berniaga

dan

banjak

oetangnja.

Lebih djaoeh pembantoe S. D. di Arnhemia dapat kabarkan, bahwa sesoedah
dilakoekan pembeslagan atas kedainja menoeroet permintaan orang jang berpioetang kepadanja jangberdiam di Arnhemia,

kedapatan harga barang-barang dikedainja
tjoema kira-kira f300.— sedang oetangnja
kira-kira
berdjoemlah
di Medan ada

f 4000.—
Pembahagian
Kemarin

—0—
tanah dialoeran

pembahagian

tanah

djaloeran

bagi raiat penoenggoe di Arnhemia soedah
dilakoekan dengan dihadiri oleh padoeka
tocan

Semoeanja

Controleur.

menerima

tanah

djaloeran

raiat

jang

itoe bersenang

155740
Ta

Kena

21423
30755
158384

96347
134185
119245

2
2
23572

Tn
2
31543

109923

15424

73125
45134
156487

79873

54638

149855

Sebagai biasa pembahagian tanah-tanah

an

Kerapa-

Dibantoekan sebagai adjunct a/d djaksa
pada Landraad di Pematang Siantar
diloear keberatan negeri Ch. C. Pangemanan,

posthuiscommandant

gadis Europa, politie disana.

pada

Veld-

19 tahoen.

56451
99707

Go

174780

26349

73394

173232

97265

(nasehat, soepaja kemoedian
mendapat

soeatoe

hari ia tidak
rintangan, lebih baik

Kepada

Mevr

G. Ch. Smit ter Haar

Kek Djin, nona

D. C. H. van

142169
47183

158901

4835

Ingenieur pada Veiligheidstorzicht, Ir V.

166238 Ita kebaja.
106835|

94127 —0— 138357

.

Orang toa ini keberatan akan mengi-

5131 Izinkan anaknja bertockar agama.
gadis itoe

penghabisan boelan Juni hoofd van

het

Departementvan Gouvernementsbedrijven,

membantah

dan

Tetapi

mengatakan

Oleh Controleur ia disoeroeh poclang,
dan diboedjoek oleh orang toeanja.

dr. Groeneveld Meijer akan
berkoenKemoedian kita dengar bahwa gadis
djoeng ke Soematera akan mempersak- itoe akan menghadap kepada Sultan van
sikan sendiri dengan setjoekoepnja ke- Deli, soepaja diberi pertolongan, oentoek
adaan tanah-tanah lapang penerbangan ia masoek Islam.
Terlebih doeloe

#

dari kedjadianini,

ada

lakvoekan penerbangan ke Medan.
kabar
— kemarin dimoeatkan dalam SiSeperti orang soedah tahoe, adalah pe- nar
Deli,—bahwa
dari
roemah

Eekhout, nona W. van Heuven yan Straereling, nona E. Pechler, nona C. Simon
dan nona E. I. Stokvis.

—0—

Decentralisatie congres.
Burgemeester Baron Mackay kemarin
doeloe soedah berangkatke Djawa oentoek menghadiri congres Decentralisatie.

air
roepa2

Djoemlah

f
»

f

masing-masing bernama Oedin dan Wahid.

tang Siantar.

ten boeai Gemeente

terseboet,

Kalau tidak karena boelan,
dimana bintang meninggi hari
kalau tidak karena toean,

dimana badan sampai kemari.

terbang

Djokja,

toean

De

wat

K.N.LL.M.

ke

Soerabaja, sihingga

tiba disana pada djam poekoel 2.
Sesoenggoehnja ini soedah telaat boeat

Amy akan berangkat hari ini, sehingga
berangkatnja ke Bima dikira boleh diiakoekan besok pagi.
Djoeroe terbang De Bruyn kemari telah
sekeroep

reserve ke Soerabaja.

Bertetamoe

kepa-

da Consul.

Soerabaja,
21 Mei.
Kemarin malam
Amy Johnson menolak oendangan perdjamoean makan, tetapi ia datang keroemah
consul Inggeris. Disana bersama
- sama
dengan beberapa orang diadakan pertja-

hari ini soedah tiada

lagi.

Soeami jang beroemoer 50 tahoen memboenoeh
isterinja jang beroemoer 20 tahoen.
Malam

tadi, dikampoeng

Bandar Se-

doerkan berangkatnja Amy Johnson, dan
boleh djadi besok baroe berangkat.
Kemoedian

dikabarkan

lagi, bahwa re-

ngan keradjinannja personeel Vlodrome
Dipindahkan
dari Alg. Politie, afd. diharap besok dapat ditjoba boeat didjaOpium Recherche di Pangkalan Brandan lankan.
Djikalau hal ini berhasil baik, maka beke Veldpolitie di Kotapinang, politieop-

sok pagi akan berangkat.

ziener L. van der Maas,

Vlooteskader

Chabar Kawat.

ke

Australie.

Soerabaja, 21
Mei. Eskader jang
mengoendjoengi Australie itoe tjoema dimoeat dengan persooneel Eropah sahadja.

Berangkatnja dari Soerabaja ialah tg. 9
Sept. dan tibadi Freemantle tg. 2 Sept. dan

INDONESIA
Amy Johnson di Djawa.
Soerabaja, 21 Mei. (Aneta Radio).

berangkat

njason" ialah nama merk perdagangan

benar mereka melarikan kedoea gadis itoe, son sama tiba dengan pesawat terbang
dan gadis Europa terseboet dengan soe- K.N.LL.M. jang pertama soedah toeroen

kanja sendiri masoek Islam.
mma
Memboenoeh isteri sendiri.

Kemoedian dikabarkan, bahwa De Bruyn

Politie.

Tadi pagi jang bersangkoetan datang
kekantoor kita menerangkan, bahwa tidak diantara banjak njonja-njonja. Amy John-

dari sana tg. 13 September.

Tiba di Adelaide pada gyl9 September.
Tiba dan berangkat di
Melbourne pada
tg.
26 dan 30 September. Tiba dan berangkat di Sydney pada tg. 3 dan 11 Oc-

tober. Tiba dan berangkat di Wellington
17dan 21 October. Tiba dan berangkat
dari
Brisbane pada 7 dan 12 November.
Poelang ke Soerabaja 3 December.
'Conferentie

pendeta-pendeta

hari vrij Minggoe.

dengan

Betawi, 21 Mei Conferentie pendetaketanah. Miss Amy Johnson beredar se- pendeta soedah memoetoeskan soeatoe
keliling tanah lapang dan menoeroen pa- kesaksian akan diberikan, dimana confe-

rentie menjeroekan
kepada pemerintah
di Indonesia dan dinegeri Belanda dan
publiek datang berlarian mendapatkan kepada pendoedoek Indonesia, teroetama
kepada mereka itoe semoeanja jang memmesin nedara itoe.
Amy Jonhson bergirang loear biasa. Ia poenjai positie koerang baik, boeat mememakai boenga didalam badjoe sport- minta soepaja dibantoe bersama-sama soe
paja keadaan
jang salah ini dapat dileblousenja.
da watas tanah lapang itoe, sehingga me-

sin tidak

dapat

bergerak

lagi. Achirnja

Sedjak dari Semarang ia lakoekan

pe- njapkan dengan segera

nerbangan jang mentjemaskan dan teroes

diikoeti oleh kapal oedara K.N.I.L.M. Terkadang motor tidak berdjalan tetap, hal
mana adalah tersalah pada leiding dari
benzine.

Stokvis

Buitenzorg,

kembali

ke

21

Mei.

Volksraad.

Dengan

opsil

soedah diangkat toean J. E. Stokvis men
djadi lid Volksraad.
setelah orang bertidoeran dan keadaan
didalam kampoeng telah amat soenji.
Sepoeloeh orang gadis dari Bataafsche INDIA.
Lebai Kasim demikianlah orang toea menjerahkan karangan boenga diatas naGerakan Gandhi.
jang beristeri moeda itoe. Dengan sebilah
pisau dan kampak iamenjerang isterinja.

Didalam pergaoelan anak negeri, didapati bebeOrang toea ini roepanja soedah nekat
Hari ini akan berangkat poela toean rapa banjak pantoen dan sja'ir jang soedah toca
menaiki
oemoernja, jang
kepada
hari ini hidoep betoel. Ia menjerang kalang kaboet, hingga
Controleur Mandelaar dengan
lidah dan bibir.
perempoean itoe beroleh loeka 11 liang.
kapal ,Op ten Noort" ke Djawa boeat dicedjoeng
mewakili Cemeente2 Tebing Tinggi, Tdj. Satoe diantaranja, jalah:
Nenek siperempoean, jang datang henBalai dan Bindjai pada congres Decentra-

Nisntie itoe dan djoega oentoek menjanteri kepentingan beberapa Departemen-

Djoeroe

Bruyn jang mempoenjai seboeah Mothvliegtuig, sekarang minta dengan telefoon
soepaja dibawa magneet dengan auto ke
Semarang, dan kemoedian dengan pesa-

paratie mesin itoe soedah selesai dan de-

bapanja jang mengongkosi penerbangan
itoe,
Ditanah lapang ramai orang menonton,

nembah
(Bindjei) telah terdjadi soeatoe
41.776.65 pemboenoehan jang amat ngeri, dilakoesoeami jang telah ber4015.56 kan oleh seorang
oemoer 50tahoen atas isterinja jang ber
45.792.21 oemoer 20 tahoen.
130.430.52
Kedjadian ini, poekoel I tengah malam,

Pendapatan boelan jang laloe,,
sedjakJan. '30 ,, 176.222.73
”

DARI PERGAOELAN.

atas

tidak dapat menolong dengan perkakas,
sehingga sekarang mengoeatirkan akanha
in- silnja reparatie de Ouaj. Hari ini dioen-

toea itoe laloe dipangg'l. Alangkah terDiangkat mendjadi wd. Candidaat
kedjoetnja mereka melihat anaknja telah specteerend Ambtenaar
pada Arbeidsin(melemparkan rok dan memakai kain ser- spectie F.T.Marijn, particuliert di Pema-

Djoeroesan penerbangan ke Medan,
oemoernja telah 20 tahoen.
Java Bode dapat kabar bahwa pada

Pendapatan
Hi

menasihatkan

Kemoedian dikabarkan, bahwa perhoeonderwijzers 3e. kl. pada Openb. Europ boengan dengan De Bruyn beloem djoega
Lagere School di Medan sebab sakit di- dapat, disebabkan ianja sendiri melajang

513401
Orang toea gadis ini, seorang familie L.A. Licklaen Arrizns.
31753 jang tinggal didalam kota Medan. Orang Arbeidsinspectie.

terkadang besar djaloeran dikoerangi dari soeatoe lapangan jang besar, sementara
mestinja.
diantaranja ada 8 boeah tempat tanah la—0—
pang penoeroenan djika kedatangan bahaja.
Examen typen dan steno.
Pelajangan ke Medan itoe dilakoekan teKemarin oleh wakil-wakil dari Neder- roes dengan mengambil djalan melaloei temlandschen R. K. Bond dari Grooteschrij- pat2 terseboet disepandjang poelau Soxvers ,St. Genesius” dikota ini memboeat matera menoedjoe keoetara.
examen stenografie dan typen kepada
Pelajangan itoe lamanja 11 djam terhimoerid-moerid dari Zusters Francisca- toeng dengan waktoe berhenti kira2 !
nesse.
djam. Dengan bigitoe dikehendaki soepaja
Jang loeloes boeat stenografie ialah: berangkatnja dari Tjililitan pagi poeNjonja U. F. Augus, njonja Tjoa Kek | x. oel 6.
—0—
Djin, nona D. C. H. van Eekhout, njonja
J.G. Fliers dan nona Kluge.
Penghasilan Waterleiding Mij
Pendapatan
peroesahaan ini selama
njo:
Jang loeloes boeat examen typen
boelan
April
1930,
jaitoe:
njoert,
A.M.Calla
nja U.F. Augus, nona
Tjoa

jang

benkel Vlodrome. Harapan akan terbang

Oo. E.

Pahoeloe-penghoeloe sahadja, menjebabkan njelidikan tanah penerbangan di Pekan familie seorang Europa disini, telah lari
da
hari
Selasa
sore
pogkoel
1
liwat
15
kerap kali kedjadian hal jang tidak menje- Baroe itoe berhasil dengan baik sekali.
doea
orang
gadis
Europa
bersaudara,
bermenit
Amy
Johnson
soedah
tiba
dengan
perasaan anak negeri, karena
dapkan
Ketjoeali tanah lapang ini, adalah Lahat sama-sama dengan doea orang Indonesier,
mesin oedara ,,Jason."

nia

Inggeris

penerbangannja, maka nona jang berani
itoe soesah menahan air matanja.

mengirim

Djaksa.

4go3o|Soek Islam.

hati dengan tidak mendengar ada oepatoepatan lagi seperti pada tahoen jang soe- jang diharap akan berhasil baik. Chabardah soedah.
nja kira-kira boelan Augustus akan didjaloeran di Deli ini dilakoekan oleh peng-

Sjarif, Kadli

orang

1749s7|ia pergi menghadap kepada Controleur.
121459|
Gadis ini, laloe menghadap Controleur, beri verlof lamanja 6 minggoe didjajan- dioedara. Djika Djoeroe terbang De Ouay
109902|dan dengan teroes terdng ia meminta, kan di Medan.
sekarang sedang bekerdja bersama-sama
Lena soepajaia diberi soeatoe soerat keterapersoneel technisch Vlodrome, sehingga
Veiligheidstoezicht :
Amy
Johnson
besok ada harapan akan
60205 6 2 Ba Tn iadatidak berhalangan maDipindahkan dari Betawi ke Medan, dapat berangkat.

23618 —
136546

43040

94298

30395|Hadji Moehammad

sebabkan magnectnja roesak. Sesoedahnja sekalian personeel K. N. I. L.M. bekerdja sepandjang-pandjang
hari itoe,
ternjatalah pada djam empat pagi tatkala ditjoba, bahwa magneetnja roesak.
Pada waktoe pagi ini tiba ditanah lapang, dimana banjak orang2 jang berkoempoel
melihat, diantaranja banjak

Politie.
33820|
Gadis ini amat manis kelihatan, sebab
Dipindahkan
dari Medan ke Kisaran, kapan
dan kemoedian dengan segera ia
18400315 amat rapi memakai kain dan kebaja
3215
:
.
mantri politie Kainde Alexander.
pergi
masoek
tidoer. Magneetkoppeling126829 pendek. Dengan teroes terang ia meminnja
soedah
djadi
roesak perdjalanannja
Idem dari Kisaran ke Medan, mantri
33735|ta, soepaja ia dimasoekkan di-lslam-kan.
jang
sekarang
soedah
diperbaiki dalam
121186|
Toean Hadji M. Sjarif memberi ia politie 1. kl. Frederik Julianus Siregar.

42501

30604
12351
116395

Bocang toke pakai kebsja.
j
Beberapa hari jang

122a7|tan Deli, datang seorang

4314
56523
16492

189235

185426
36030
108743|,,

193423 hoemoernja kira-kira

58341

Baroe ini soedah disiarkan dalam Sinar
Deli ini tentang halnja seorang kedaihou
Ntah 2
8
der Boemipoetera nama Idris di Arnhemia,
106387
jang soedah melenjapkan diri sebab roegi

Idem di Tandjoengpandan (Billiton).
Pernambean.
Mas Kartawigena, idem dari Meester
Atas perbocatan TOEAN BESAR KE- Cornelis.
BOEN ini wnd. hoofdperbapaan terseboet

—0—
dari Pariaman ke Brosot (Djokjakarta),
Nona-nona Belanda minta masoek Islam. tw. beheerder 2eki., N.B. Meisenbourg.-

menang.

109808

diberanda

jang ada

tirai pintoe

tadinja onderbeheerder 2e. kl.di Cheribon.

bocat oemoem bagi
bepergian antara Doeffan

hari vrij ba-

Seteroesnja akan ditimbang boeat soeRegeering mengadakan soeatoc
paja

'grang2 jang perloe
Sembilan degan

pai moekanja masak biroe.
Pada masa itoe, didalam kantoor Sjarikat
Tapanoeli djadi rioeh, beberapa orang
pembeli datang menonton.
B. mengadoe kepada Politie, dan perka-

ma Shell dan banjak jang lain-lain.

Seorang mecanicien dari K.N.I.L.M. menekan sekeroep, sehingga Amy Johnson
masih -dapat djoega berhe-:ti dimoeka kan-

toor dimana ia dikasih selamat oleh orang-

Belgaum,

Penjerangan
depot
garam.
20 Mei. Perlawanan

atas
anak

negeri jang dibawah pimpinan Maharashtra jang menjerang pembocatan Garam
di Shirnda sekarang soedah moendoer

orang jang hadir disitoe.
Setelah beberapa djam beristerahat di- kembali,
dak memisah perkelahian, mendapat dise- hotel, ia kembali ketanah lapang oentoek Mereka menerangkan, bahwa sekarang
rang djoega oleh Lebai jang telah gelap membetoelkan pesawat terbang itoe goena Regeering tidak setoedjoe akan penang-

.

mata itoe, hingga loek# 2 liang. Boedin,

meneroeskan

penerbangannja pada hari kapan itoe dan dengan memperlindoeng-

maap

Kain diri dengan mempergoenakat tongkat-

seperti djoega

kin naik panasnja

ngan rapat dengan

Nan

dengan - perhoehoe-|Zicht.

perlawanan

oemoem dan sangat

kepala-kepala bangsa| T.T.
perdamaian|

Arab dan jang mengganggoe
dengan bangsa Jahoedi.

pantas

bocat membangkitkan perlawanan. Mereka

Amerika

248./,

Japan

123.

Japan
Singapore

123.
140. 1/4

Zicht
T.T.

Ada tersiar kabar-kabar, bahwa Vati-

memoetoeskan akan menghentikan perla-

249.

Amerika

sufragaan bisschop Eelli-| T.T.

tongkat menjebabkan hawa oedara semang- nger jang terkenal
oentoek menimboelkan

Mena

Pa

——.

aa

90.

Britsch Indie

80.1.
ha

Hongk
wanan sampai keadaan hawa oedara men- caan ada berniat akan memisahkan Jeru-| ”
ongkong
zalem dengan Betlehem dari daerah Ingge-| "
djadi terang kembali.
Amoy
pakai maandaat, djika lain-lain | ,
jang
ris
Penjerangan
pada
Shanghai
,
, dan Raad akan)
congres
Nationaal geredja t ada setoedjoe
Manila
Zicht
baroe.
badan
soeatoe
memboea
Bombay, 20 Mei. Tiga ratoes orang
politie bersendjata dan lima poeloeh orang
Belgit (per Belga)
2
jang tidak bersendjata, dibawah pimpinan
djoeh dan soedah mengepoeny Congres
Nationaal. Penjerkapan masih diteroeskan.
NEGERI

Zicht

Wisselkoersen.

Permanent Hof Internationale Justitie.

Nederlandsch

» Den Hgzag, 20 Mei. Raad Volkenbond
es kepada Permanent Hof
mem
Dantzig
Internff-Anale Justitie tentang
Internatiodari
lid
jang bakal mendjadi
nale arbeidsorganisatie.
Engelanddan Nederdan
land moendoer
Djerman madjoe.
Den Haag, 21 Mei. Angka-angka sekali
tig: boelan dari Suezkanaal menoendjoek- |
Inggeris
ikan, bahwa banjaknja kapal
Belanda
kapal
dan
179.000 ton moendoer
4.000 ton. Banjaknja angka kapal Djerman
naik 26.000 ton, sehingga sekarang bagian
Djerman 10.8 pCt dan bagian Negeri
Belanda 10.2 pCt.

”»

T.T.

Londen

»

Zwitserland

48 V3

»

Kopenhagen

67,

»

Stockholm
——
Chung Hwa Bank

i
12.07., Shangha
long Kong
11.373 | Amoy
11.35. — | Straits

TOKO

dan barang

'Menjediakan

Polen,

Timoer

melimpah

kabar bahwa
binasa.

.

Pruth

9 Bagian

Lotery Baroe & Lotnja soedah sedia!
wang

besar, namanja:

»BATAVIASCHE KINDERZIEKENHUIS""
Besarnja f 2000.000.—
Prijs
- prijs diatoer
sebagaimana biasa.
Tariknja sebegitoe lekas lot-lot
terdjocal habis.

Soepaja toean-toean tertentoe daharga tidak naik,

pat lot dengan

baiklah hari ini djoega kirim
Spoed Postwissel f 11.35 oentoek
pembeli

lot

M.K.
Batikhandel

terseboet,

KASIMAN
Lotendebitaht,

&

bjalan Djaparis
8

kepada :

197

Medan.

Dan menerima pesanan dari loear kota.

Se e:oesnja.

SPECIAL

jang paling

37
ea

Ta

sa

I! LOVE.
dan

MARY

BRIAN.

ini film jang locar biasa, bagimana pertjintaannja

News

jang baroe sekali,

"

9 Bagian

Moelai hari Sabtoe 24 Mei 1930.

Satoe

FOX ALL

oleh sekalian

PAUL

7

PAGF, HEN

AWAS!

PICTURES,

Dimainkan

jang

Aya

soedah

lama ditoenggoe

oleh:

Y B. WATHALL,

HELEN

A

WARE dan SHARON

BER- AOESAN

LYNN.

hendak

membeli

SAMARINDA

dapat

pada:

V.

G.

SAROENG
dan

BOEGIS

jang toelen ?! IM
JANG

Daan
NT

TOELEN.

DAA

PEPERMENT

.

no.

1

af

10-f

seperti

f 250.- f 300.-

Chocolade.
Terdjoeal diantero toko

15.-

provisien en dranken jang ternama.

Boeat didjoeal 'zgi:
diatas djoega no. 1: perkodi

Terbikin oleh:

f

180.- f 200.-

f 500.- danf 600.-

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

Saroeng

&f 4.- f 10-f
Boegis

boeat

10075

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

f 20.- f 27.50 dan f 35.—
Saroeng

,MULFORD”

TERTANGGOENG

Harga boeat pakain:
dari soetera Shanghai

,MULFORD"

Begitoe djoega, diwaktoe sehabis makan, kaloe pake
Peperment ,MULF ORD”, bisa dapat banjak bantoean atau kesenangan bagi hantjoeran makanan.- Selainnja, poen membikin moeloet toean, selamanja didalam perasaan seger.

saroeng jang

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

bisa terdapat didalam pekerdjaan kantoor atau didalam perdjalanan, kaloe orang

7

PEPERMENT

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

Saroeng

2
IA

BAROE

lantas ambil.

BOORHAN

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

LAGI

dan soeatoe

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

15.- f 20.- dan f 35.djoeal

lagi:

Roepanja

atau oemoe
perkodi: £ 69.- 1 170.- 1 200- 1 250- H400- hitam
dan $ 600.

“

TIDAK

KESEGARAN
Toean
Hanja

|
|

TALKING

penonton.

SAROENG

soedah disediakan itoe ditjaboet kembali.
sebagai
didjalankan
itoe
Peratoeran

“ ADVERTENTIE

sepatoe-sepatoe

jang soedah siap dan menerima tempahan.
Segala matjan potongon iang terbikin

SPEAKEASY.

jang

Correspondent dari soerat kabar D e y

dan

PARAMOUNT

oleh satoe Paramount

AWAS:

tidak ada ter-

Mittag diJeruzalem mengabarkag, bahwa Inggeris minta panggilan kembali
: Vetican dari Roomsche Katholicken patriarsch Luigi Barlassina dari Jeruzalem

1888 — 1930.

menjediakan

Dengarlah Mary Brian menjanjikan Celia jang amat merdoe,

Didahnelnej

dan beratoes-ratoes

menghasilkan besluit Minister van Kolonien di Londen. Kepoetoesar. itoe akan
berlakoe sampai boelan October.

gambar

ARLEN

Lihat dan dengarlah

Keadaan di Jeruzalem.
Jeruzalem, 20 Mei. Segala Pembawaan
oedah diperbentimascek orang Jahor
kan, dan tempat tinggal mereka jang

Lotery

berdiri moelai
Selamanja

Tel. 663 Medan.

satoe Campioer boksen dengan satoe nona dari Toko Muziek. Ini anak
moeda saban hari membeli berlnesin-loesin Gramafoon Plaat di tempat
itoe Nona, akan dia tiada mempoenfai Gramafoon. Inilah satoc drama pertjintamt jang sangat menarik hati dan loetjoe sekali. Djnega ada pertandingan Boksen jang amat ngeri di Madison Sguare Garden New York.

mem-

manoesia ada

djiwa

—

dengan

terserak disitoe. Perhoeboesoenji sekali. Keroegian basangat besar, sehingga boleh
soeatoe bahaja mengantjam

ditakoeti, meskipoen

.jang

20 Mei 1930

MAN

RICHARD

lapangan besar soedah dilipoetinja. De-|
ngan lekas terpaksa ditinggalkan bebera- |

kota jang
kereta api
rang-barang
dikatakan

SEPATOE

»MO TJIANG SENG"

berbirjara:

THE

hari ini

soengai

Selasa

satoe

baroe dan semoca

airnja keatas tebing dan satox|

pa banjak kampoeng

boleh

TOEKANG

Ini Malam,

Dipertoendjoekkan

soedah bertambah loeas sampai kesebelah |

sehingga

No. 20

dari koelit Europa kita bisa terima.

Moelai

|

Roemenie

sedia barang -barang klontong. Boeat beli banjak

men-

Bandjir besar di Polen.

sendiri

LX

bagi toean
- tocan.

mb» DELI-BIOSCOOP

dah toeroet ambil persetoedjoean.

Bandjir jang

besar

Kesawan No. 79

sekeliling watas Tobkin j. mana terkadang
menimboelkan gerakan keras beramai-ramai apakala seorang dari pemimpinnja soe-

20 Mei.

Keoentoengan

Menoenggoe dengan hormat.

dengan orang2 Kuangsi didalam Provincie2

keroesakan di

ocang.

35

doedoeki benteng-benteng dan melakoekan banjak penangkapan. Moncay, dimana mereka itoe dapa?" dirawat.
Pertempoeran ini adalah satoe bahagian
perlawanan antara orang-orang Kanton

bawa

keloear

kita kasi rabat jang pantas.

dari partij Kuangsi. Sesoedahnja 18 djam

Warsch,

oesah

Djoega

serdadoe-serdadoe

KABASR
ROEPA' ERE
TE

atawa

Warenhuis

Telefoon

sehatan mata toean - tocan
dengan ongkos pertjoema.
Boleh toekar katja jang
ta
tjotjok lagi
dengan

kampoeng

sipenjerang-penjerang

pesan

Medan's

segala roepa katja mata.
ta jang tjotjok oentoek ke-

Tonghing,. letaknja dekat sekali pada Tondi Moncay satoe tempat j- didjaga
kin
koeat, soedah pindah kelain tangan. '”—
Kota jang dari- semendjak tahoen ini
soedah didoedoeki oleh pasoekanpasoekan
Canton, pada pagi hari tanggal 16 Mei
bertempoer

Selakan

persaksikan

Sanggoep periksa katjd ma-

jang teramai dari orang Tionghoa bernama

soedah diserang oleh

,

:

IJIN TONG & Co, Soto Ko. 25 Mr0an

tidak

Soeatoe

Sedia bermatjam-matjam

115
90.
2
MO,

klontong

djoega 620 millioen).

Hanot,20Mei.

12.—

1m
KATJA MATA

pai April 594 millioen, (dalam tahoen 1929

saudara.

1930, poekoel

21 Mei

1210

Tjoekai barang keloear dalam boelan|
April 142 millioen, (dalam tahoen 1929
boelan itoe 169 millioen) Dari Januari sam-

TIONGKOK.
“Perang
—

BL

100. 1/3

Zicht Londen .
. .T. Australie
Zicht Australie

Den Haag, 20 Mei. Tjoekai barang
masoek dalam boelan April 204 millioen
(dalam tahoen 1929 boelan itoe djoega
234 millioen). Dari Januari sampai April
852 millioen (dalam tahoen 1929 boelan
itoe 860 millioen).

boelan itoz

1934

99. Ya:

Zicnt

Barang masoek dan kelocar dinegeri Belanda.

59,
Italit

N.V.

Amsterdam

|

59.773

»

Medan, 22 Mei 1930.
T.T.

10.74
10,

.
Indische

Handelsbank.

Pelajaran melaloei Suerkanaal.

35.

Duitschland

T.T.

BELANDA.

(AL,

Da ON. p T.T. Frankrijk
Zicht Frankrijk
S

Chabar

pembesar2 politie: pada djam poekoel toe-

82.
th

Kita menoengg
'
oee pesanan pertjobaan jang lekas dan diminta inta djangan
loepa
dj
tocan-tocan toeliskan dengan

menoeroet harga jang terseboet di SINAR DELI.

Langganan SETIA harga dan pembajaran boleh berdamai. MN

H.K.

MULFORD

&

COMPANY -NEW

Alleenvertegenw:

TOKO

AUW

N. O. 1.:

PIT

SENG-MEDAN

Bykantooren :

Weltevreden Telf.
Soerabaja

YORK.

67

132B.

».

2572N.
2

sma 22 umma
ema mama
SID

Advertentie

RESTAURANT

MOHAMMADAN

0 cam

HOTEL

|

MEDAN.

No. 40 Moskeestraat

MaD 44440 40

NN
Aw

Toko Katja Mata
jang

FIRMA MADJI MOHAMAD TAIB & SONS
Medan

Telf.

Atapweg

1119.

baroe,

Papan dan brotti -brotti dari kajoe
Meranti dan Poenak (damar batoe)|
jang

dengan
ongkost.

|

tempat

menginap, penerangan tjoekoep

BRILLIANT dan INTAN

bagi tetamoe. Tjobalah

83

koendjoengi

Kami berdjandji menerima

Roemah

pada:

Dari

TOKO

BUROPA

0”

mode

HADJI

ISMAIL

Oudemarkstraat 2 Medan

Pajoeng soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak
matjam jang lain.
moerah, barang

Adres soerat-soerat dan pesanan:

Medan.

H. ISHAK

Oudemarkstraat

DELI”

tempat

jang

oentoek

advertentie.

Mandailing
merk H. ABDULHAMID

kasaran.
batik
kain

Batikhandel

$$s

dan
haloesan

anak tegeti, Kepoenjaan anak
1

Mata

kang Gigi.

dan

Toe-

7

6AA4X1

MEDAN

oo”

IT

£

La:

z

Inilah satoe perkakas jang

dan sedikit,

kami

terima dengan

000

senang

dinamakan

Electro Sathy Apparapus, soeatoe pen-

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

K.

2

NAITO.

3 Prins Hendrikstr.

B. BAROEMOEN van WELTEVREDEN.
REPARATIE

Mesin

-

Toelis,

2

Rool

(getah)

dibikin

kembali

»C

atau potongan

0

N

Kleedermakerjj

N.

B.

Djoeal

jang

toea

Didalam

bisa

Afdeeling

dan

dan
beli

memperbaiki
Mesin

Mesin

Toelis

2de

Karangan
OK, MID) Gambae Targn PO
Toean-tocan datanglah persaksika sendiri

Mesin Toelisnja harga boleh berdame.

aan

IN OOP & VERKOOP 246 MANDS ScupuP,
PTUN

Adres

P

TIM

ya

13: BAROEMOEN, Ondemrarkstr, No. 59Medan

Ee--—-—-———
—

00

F

EL

pada:

D'.

en

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.
00000

(met electrische

Machine Giling padi. Kita kasihGrantie satoe
tahoen, Lijst M
10 djaribelad

hati.

KESAWAN

Toelis

Addressograph,

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

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

$——

baroe.

membersihkan

|Foelis.

pakaian jang paling bagoes dan netjis, tjoema didapat

R

Mesin

Dick.

Oostkust van Sumatra bisa terima Abonnement
Ibocat

00000

Goentingan

Graphotipe,

Gramophon en Edison
kracht of Zonder) enz.

HINATA
ATELIER bed
INI

REPARATIE

Tel. No. 1177. Medan

5—.
me
.g

ATELIER:

|

&
Pesenan banjak

ini?

'hands, sekarang sedia djoeal Mesin Toeiis 2de

£

S
1

Apa

lapatan dari Mr. Noishiki Electro. ocatoe perkakas electrisch, jang dapat menjemboehkan penjakit di dalam badan seperti ngiloe-ngiloe, tidak enak tidoer, dan

$

s

sebaik - baiknja

ADJAIB.

pelekat, terboesj, tjapal, enz :

matjam

3
g

negeri sendiri. Oleh karena itoe,
»

ISMAIL.

2 Medan.

riboean

intan
MEDAN

toel jang mendjadi saudagar besar bangsa Europa:|
Betoel jang mendjadi saudagar
perantaraan. bangsa Tionghoa |
akan tetapi
|
pembeli jang sebanjak-banjaknja |
bangsa Indonesia.
|
»SINAR DELI” dibatja oleh:
.
.
|

SINAR

hormat,

5

ISMAIL

22

baroe.

DELI

ISHAK

menjediakan

f

BROS
dan

Katja

Luitenantsweg 24, Tel. No. 1297 I

PERKAKAS

MEDAN

adres:

dengan

paling

Padjakgantoen g No.

Telegram

"
Mode

bagoes.

Menoenggoe

ada

Toekang mas
Kapiteinsweg No. 43

Toko

8() kaka

34 en

Harga

jang

TOKO

en

kami!!!

Ada sedia mendjoeal Petji tempahan, teroetama potongan Thamrin dan Soekarno, jang orang soekai zaman sekarang,
Djoega lain-lain potongan, badjoe anak-anak, topi anakanak. kemedja soetera.
Dasi dan sapoetangan, serban oentoek Hadji, saroeng
Samarinda, saroeng Batoe Bahra, saroeng Djokdja.

batikhandel

permata.

PERDJANDJIAN:
tidak setoedjoe dengan barang jang
disoeroeh bikin, wang dikembalikan.

EDWIN

tiada — memoengoet

KIE HOEI SENG & Co.

000000000000000000

dm

000000000000000000
- matjam

?

aa

MAS DJADI
MODERN.

Menerima oepah, dan sedia dioega jang
soedah siap.
bermatjam

dan senantiasa

tetamoe, dengan Sabar dan Hormat.

Lain barang seperti saroeng samarinda

Sedia

makan

sedia

tocan dengan hormat,

dapat angin baik. Makanan saban waktoe dapat jang masih baroe. Minoeman dari
Soesoe mentah dan Air Lemon, sedia seteroesnja. Kamar-kamar mandi, menjenangkan

seperti

Menoenggoe kedatangan toean-

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

Menoeggoe dengan hormat.

DIIKAT DENGAN
PERHIASAN

terang

Siapa-siapa tocan-tocan jang
penglihatannja koerang terang,
kita socka tolong pereksa

No.

42

lihatan

terbikin

Sedia kamar-kamar

boeat

koerang

bisa kita djamin tjotjok

kala.

Singapore,
persediaan
oekoeran.
atap Nipah

jang

dengan katjanja sehingga peng-

Kesawan

oekoeran

dipakai

mata

terang

»
?
|

BERDAGANG
roepa-roepa

kalau

pereksa

Telf. 42.

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

termasjhoer.

kita
baroe terima perkakas
boeat pereksa mata jang model

Belawan

Paleisweg Soekaradja.

Batja Teroes.

88 MEDAN

TELEFOON

266

“oouUWw

.

,

-

£

MG:

»

I DIA"

LOETJOE.

-

Seorang

Lek

?

moeda, jang soedah

Seorang sobatnja bertanja:

kah

peremposan

tjantik ?"
»Kalau

»
| l.

Zoel'hidjah 1348 Tahoen

kau boleh

Justitie

menjelidiki

perkara

ini.

Java Bode mewartakan gouverncur
Hartelust telah tjampoer tangan dalam
oeroesan perkawinan jang gandjil ini.
Justitie sekarang melakoekan pengocsoetan jang teliti dan bisa diharap sedikit waktoe poela akan dimadjoekan per0
tanjaan dalam Volksraad.
Jang terang bersalah dalam hal ini ma
sih bersangkoetan familie dengan bekas

itoe soedah

dikirimkan iboemoe itoe
tjantik,

membikin sah

perkawinan

Burgelijken St nd.
Djoega ambtenaar Burgelijken

Stand

menolak
boeat mengoemoemkan perkawinan
itoe.
Roepanja oeroesan perkawinan itoe gandjil akan berboentoet.

—0—

diapoen

|

Diantara

10 bangsa
Japan,
77

bangsa

itoe,

ada

Europa
bangsa

Timoer

immigratie

595

|
|
e
|

. N. V.H.

semoca

Kesawan

andjoer jang loeasnja 10,000 bahoe. Dari
10.000 bahoe ini sepotong
loeasnja 100

bahoe dipakai boeat lapangan terbang. Ini
ada baik karena disitoe bisa toeroen me-

00000000000

!

|
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'Telefoon

Malaise

djoeal moerah

matjam-matjam

barang

segala roepa

barang-barang

seperti kain-kain dan tjita-tjita, kaoes

1

ber-

lain lagi.

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

moerah.

pendjoealan

Kita

semoea

maoe

dibawah

laloekan

harga

barang-barang

lama,

sebab

itoe

kita betoel-betoel maoe djoeal moerah,

pokok.

Lekas datang !! Djangan kasi liwat ini tempo jang berharga.

(Oleh

1300.

33

101

J

e

|

Doenia.

Moeralmja

kaoem

Correspondent ,Sinar Deli" di Djermant.)
boeroeh

itoe, lain tidak. Itoelah sebabnja mangesia kadang-kaang mendjalankan hal-hal,
jang tidak tjoijok dengan kemaoeamnja
sendiri. Dalam tempo perang oempamanja manoesia mendjalankan pemboenoehan, meskipoen ia sebenarnja tidak me-

dibenoea

'Timoer menimboelkan keadaan lain djoega. Toean-toean paberik dan orang-orang
jang poenja kapital di Europa sedikit dari
sedikit memindahkan
industrienja ke

Timoer.

Merekaitoe tidak

rang dagangan, sadja
pital djoega oentoek

mengirim ba-

njoekai

tapi mengirim k amemboeka peroesa-

ini.

Dalam tempo industrie2 di Amerika mahaan di benoea timoer. Dagangannja di- (joe,
kaoem industrie dan perdagangan
bikin dibenoea Timoer sendiri disana
kira, keadaan akan tinggal teroes
dengan pergoenakan kaoem boeroeh jang baik saja dan perniagaanakan bisa dilalebih moerah itoe. Begitoelah harga daga- koekan teroes. Djoemlah paberik ditambah
ngan nanti bisa ditoeroenkan. Di Djawa alat2 penghasilan ditambah djoega semoempamanja paberik minjak wangi dan sa- poernanja, sedang pekerdjaan diatoer lebih
boen dari firma Dralle di Hamburg rapi poela. Mereka itoe loepa, bahwa kemempoenjai
tjabang djoega. Saboen dan madjoean itoe
tentoe akan diikoet oleh
minjak jang dibikin di Djawa itoe soedah kemoendoeran, sebagaimanaini telah
tentoe bisa dibikin lebih moerah harga- terboekti
berkali2 dalam rawajat itoe. Di
nja dari pada saboen dan minjak jang di- Amerika djaranglah
pemoeka2 industrie
bikin di Djerman, karena saboen dan mi- dan
perniagaan bisa tahoe apa jang akan
njak wangi jang dibikin di Indonesia itoe djadi. Kebanjakan orang mengawaskan satidak perloe membajar ongkos transport dja itoeproperiteit, kesedjahteraan,j.
kapal, padjak pelaboehan di Djerman dan boeat selama2nja itoe.
Indonesia dll. itoe.
Tapitochada djoega satoe doea orang

Begitoelah

karena

moerahnja

kaoem

pemoeka industrie jang bisa

mengirakan

boeroeh di Timoer moedahlah djadi, jang
kaoem kapital barat memboeka industrie

akan petjahnja krisis dan datangnja malaise bagi Amerika, oempamanja t. R os-

mendjadi
sebab, jang di Eropah-Barat
djoemlah kaoem boeroeh jang tidak poenja
pekerdjaan akan teroes bertambah

tors
Companay, peroesahaan auto
ji. paling besar diseloeroeh doenia itoe.
Dalam tahoen 1929 peroesahaan ini telah

di Timoer. Dan semoea ini soedah tentoe cob,

pemimpinan dari Ceneral

Mo-

sadja.
Marilah sekarang kita selidiki tanda-tanda malaise di Amerika. Kami akan toelis
pandjang tentang depressie (malaise) di

menghasilkan koerang lebih 2000 000 auto dan mendapat oentoeng bersih
300
000 000 dollar (750 000 000 roepiali.) Dalam ,,North American Review“ no. 29, t.
Amerika, karena negeri ini jalah negeri Rascob antara lain2 menoelis djoega deindustrie jang paling besar didoenia. Ne- mikian :
geri ini mempoenjai kapital dimana-mana
»Kita telah mentjepatkan kita poenja
negeri. Ia mempoenjai 50 pCt (separoh) da- penghasilan diadi begitoe sempoerna, hingri banjaknja' emas sedoenia. Karena itoelah ga kita sekarang haroes bertanja: Bagaimalaise jang petjah di Amerika ini soedah mana kita haroes djoeal barang
- barang
tentoe besar sekali pengaroehnja di lain- jang telah kita bikin itoe. Kita sekalainnja negeri. Indonesia sendiri tergan- rang
terpaksa melambatkan
toeng sekali pada Amerika, oempamanja djalannja mesin-mesin. Kita tidalam fasal pendjoealan karet, tembakau, dak berani
tjoba ambil semoga
dil. hasil lagi.
.
kekoeatan dari mesin-mesin itoe.
Pada permoelaan tahoen 1929 orang- Kita poenja export ( perdagangan diloear
orang di Amerika dan djoega di Eropah negeri) dalam tempo paling achir madjoe
sama mengira, di Amerika tidak akan bisa sekali, tapi keadaan doenia merintangi
petjah krisis dan malaise seperti sekarang, djalannja kemadjoean ini.”
karena Amerika negeri kaja dan industrieInilah ertinja tidak lain jaitoe
: Generaal
industrie teratoer terlaloe rapi. Orang Motors Company membikin terlaloe babanjak kira, di Amerika selamanja tentoe njak auto dari apa jang bisa didjoealnja.
akanada prosperiteit, jaitoe kesedjah- Doenia tidak begitoe kaja oentoek memteraan atau keselamatan.
beli semoea auto jang dihasilkannja itoe.
Begitoelah orang kira dan begitoelah Dan
karena tidak semoea auto bisa diorang mengharap djoega. Tapi pengiraan djoeal, soedah tentoe pembikinannja tidak
dan pengharapan manocsia tidak selama- dilakoekan tjepat sebagaimana mestinja.
nja bisa sesoeai (tjotjok) dengan hoeToean Rascob voorstelkan, soepaja pekoem-hoekoem (wet-wet) economie. Se- kerdjaan dalam paberik dilakoekan lima
moea manoesia mengharap selamanja bi- hari seminggoe- minggoenja. Begitoelah
sa tinggal moeda dan hidoep, tapi inilah sekalian pegawai
saban minggoe bisa
tinggal pengharapan sadja, karena alam mendapat
vrij doea hari boeat pelesir
poenja hoekoem-hoekoem sendiri, jang kian-kemari,
Karena itoelah keroesakan
tidak bisa dihalangi oleh manoesia. Be- auto djadi tambah tjepatnja. Bensin dan
gitoepoen
dilapang econo.nie wet-wet minjak djadi tambah jang dipakai sedang
kemadjoean lebih koeat dari kemaoean pakaianpoen lebih tjepat Jjoega roesaknja.
siapapoen djoega. Dan wet-wet kemadjoe- Karena itoelah vrij doea hari itoe akan
an ini tidak perdoeli pada pengharapan djadi sebab pasar-pendjoealan lekas djadi

dan pikiran manoesia. Betoel djoega ke- baik poela. Demikianlah pikir toean Raslihatannja manoesia koeasa di lapang cob itoe.
ekonomie. Tapi inilah tjoema kelihatanBetapa keras madjoenja krisis di Amenja sadja. Sebenarnja manoesia tjoema rika bisa melihat dari angka-angka dibamendjalankan sadja wet-wet ekonomie wah ini :
perkara Student-student
di Badoeng.

(Samboengan

kaki, topi dan
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Moelai 16 Mei sampai 31 Mei 1930
maoe

TIMOER”

Rubberstempelmakerij & Reparatieatelier Schrijfmachine.
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Kita

,PERTJA

ada

Selatan dari Tji-

TOKO

Mij. HIAP

tjitakan,

bangsa

Dienst penerbangan mempoenjai sebidang

AWAS!

oepah

Belanda,

—0—
karet di lapangan terbang.

tanah hoetan disebelah

Boeat

Harga pantas.

jang lain, 3 bangsa
Arab dan lain-lain

dan

terkenal.

di Garantie.

3 bangsa

Asing

'Tjoekoep

Keloearan dan made ,,Pertja-T'imoer

Djoeal-Moerah
DI

Tiatet adres ini.

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

vorm dan model.

sin terbang dan pengangkoetan pengangImmigratie di Indonesia.
Aneta mendapat kabar bahwa menoe- koetan jang perloe tjepat bisa kedjadian
roet rapport jang diterima pada Justitie, lebih lekas, seperti pada baroe-baroe ini
#
djoemlah immigratie (orang-orang jang seorang jang sakit keras bisa dibawa deregent Garoet.
Didalam perkara ini soedah tentoe se- pindah tempat kenegeri Asing) di Indone- ngan lekas ke Soekaboemi saina masin
berapa bisa orang tjari alasan djangan sia ini, dari roepa-roepa golongan pen- terbang hingga tjoema dengan keletihan
sampai anak bekas regent ditoedoeh mem- doedoek dalam tahoen jang laloe, kalau pembawa'an ke roemah sakit itoe, orang
dibandingkan dengan angka - angka dari itoe dapat ditolong djiwanja.
bawa lari gadis.
Menoeroet kabar dari Tjiandjoer dienst
Satoe soerat dari resident Tasikinalaja tahoen jang soedah, ada moendoer 6000
toean Helkema, jang dikirim pada gou- atau hampir 10”/,. perbedaan mana se- penerbangan tidak ada mempoenjai oeang
verneur, boenjinja antara satoe dan lain- moeanja disebabkan dari moendoer immi- boeat mengoeroes tanah itoe hingga baik.
Apa jang dienst penerbangan perloz adagratie bangsa Tiong Hoa itoe.
lain begini :
.
Djoemlah di Indonesia ada datang 5958 lah tanah dan boekan hawanja, dan lagi
»Dari hal membawa lari sebagaimana
dimaksoed didalam wethoekoem, menne- bangsa Belanda dan 1830 bangsa Europa 10,000 bahoe terlaloe besar, maka tanah
roet saja poenja pendapatan, tidak ada. lain, djoemlah semoea, kira-kira ada 450 ini jang kelebihan maoe disewakan pada
sendi- lebih dari pada tahoen 1928.
Tjiagra Binta.
Gadis itoe dengan soekanja
Orang koeatir dimoesim rectriktie karet
Djoemlah immigranten bangsa Japan,
Tian datang di Garoet"
orang merasa ada
1375 terhadap kepada 1005 dalam ini, penawaran jang dienst penerbangan
Jang lebih memboeat
heran adalah familie Karta Legawa telah tahoen 1928 dan djoemlah bangsa Arab madjoekanakan ditolak doeloe boeat semengoendang resident Tasikmalaja, wak- dan lain-lain bangsa Timoer Asing 4814, mentara ini. (S.T.P.)
—0—
toe dilakoekan oepatjara pernikahan itoe tahoen !928 ada 4757, mendjadi tjoema
dengan pembesar negeri, tidak mengeta- sedikit bedanja.
Perserikatan anti polijgamie.
Djoemlah immigranten bangsa Tionghpei ia sendiri djadi terbawa.
Di Pedan, Klaten, telah didirikan perOrang bisa batjategas dari pengakoe- hoa dalam tahoen jang laloe ada kiraserikatan
baroe, jang maksoednja tidak
:
begini
jang
sendiri
kira
51.000
terhadap
kepada
58.000
dalam
itoe
resident
annja
peratoeran polijgamie
1928 mendjadi
dibedakan ada setoedjoe dengan
Soerat tocan Bladergroen pada tanggal tahoen
7 boelan ini (April) kira-kira djam 6 sore kira-kira 7000. Dari golongan immigran- dipimpin oleh peng oeroes:
disampaikan padasaja oleh anaknja lelaki. ten initermasoek banjak sekali orang2 pe1. Njonjah Dib'opranoto.
Itoe waktoe kita baroe poelang dari rempoean dan anak-anak. Keadaan di
2
"
Wignjoadidjo
jo.
Garoet, dimana saja menghaliri coferentie Tiong Kok roepanja masih demikian,
3.
»
Taroewigoeno.
raad kaboepaten dan bersama lain-lain sehingga kepala isi roemah jang sama
4. tocan
Adiperwoto: dan
ambtenaren Europa dioendang oleh regent berangkat ke Indonesia oentoek mentjari
5...
Wignjoadidjojo.
boeat berdjamoe.
penghidoepan, dianggap lebih baik boeat
Pernikahan itoe diboeat waktoe kita be- mendatangkan anak bininja. Dari itoe,
Perserikatan baroz itoe, soedah mengarada dikaboepaten.
maka dapat diambil conclusie bahwa keKemoedian resident tjoba melindoenginja adaan dalam perdagangan ketjil dan dakan, . rapat oemoem, dan memboeat
dengan mengasih keterangan sebagai beri- meubelindustrie dari bangsa Tiong Hoa, motie, jang bermaksoed oentoek meminta
itoe bocat mana Kebanjakan orang-orang kepada pemerintah, soepaja mengadakan
koet,
£
Kemoedian orang poetar telefoon boelak itoe .soedah dikirimkan, meskipoen oe- peratoeran:
1. Melarang orang jang berpolijgamie.
balik antara ass.-resident dan bekas regent moemnja ada malaise, tidak begitoe
2. Orang pegatan (bertjerai) djangan
dari Garoet dan saja diberi tahoe sepasang boeroek.
merpati itoe didoega soedah pergi ke BanHal jang kedjadian saban tahoen dengan terlaloe moedah, dan
3. Mengalany -ngalangi perkawinan,
terang bahwa immigratie dari Ttong Kok,|
dbeng.
Saja laloe minta pada
bekas regent pada pengabisan dan dalam boelan jang jang masih koerang oemoer.
Motie itoe soedah dikirimkan kepada
Garoet boeat poetar telefoon pada poete- pertama dari tahoen, boleh dikatakan berVolksraad
adviseur voor Ini. Zaken, dan
henti
sama
sekali.
Jang
paling
banjak,
dapat
ra itoe dan soepaja gadis terseboet
kepada
anggauta
Volksraad tocan-toean
ialah
dalam
boelan
Maart
sampai
dengan
kenalan.
diroemah
pesinggahan
empat
Koesoemo Oetojo dan H. Soetadi.
ebih djaoeh diminta politie Bandoeng boelan Mei.

AWAS!

berkeperloean.

atau Rubberstempel apa sadja
Sedia matjam-matjam. Letter Latijn
dan Arab, roepa-roepa bentoek,

dia tjinta padamoe ?"'

terseboet dengan menoeroet segala atoeTiong Hoa.
ran, sekalipoen
toean Linck (ass.
res.
Djoemlah
Garoet) menerangkan
jang matjam per65.261.
kawinan itoe tidak sah, sebagaimana bisa
dioendjoek dari verklaringnja ambtenaar Penanaman

000000004000

sekarang

688 orang soedah tidak
diizinkan
boeat masoek, atau tinggal lebih lama di
Indonesia
ini kerena tidak mempoenjai soeratimmigratie atau lain-lain sebab.

djangan tjampoer tangan, karena regent
kasih tahoe pada saja jang penghoeloe

Indonesia.

Kapan

,,en, bagaimana, apa-

dikatakan

$

,,di-

/Akoe lebih soeka dia tidak tjinta".

ke I

kedoea.

Lembar

Tentang perkawinan poetera
regent Garoet

jang

tjantik djoega”.
Apakah
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lama dirantau,

kirimi"" oleh iboenja seorang isteri.

wa dahoeloe telah

kemarin).

lepas, sebeloem toean-C.

itoe

ka-

ditinggalkan di

»Concordia“.
Persakitan E. Briet memberi tahoe,
bahoea ia telah mengoendjoengi dengan

Lebih djaoeh Mr. Ilen menanja siapa
jang membajar ongkos2 dari ,,donderjool"
itoe.
Persakitan
djawab bestuur dari

beberapa orang lain Czerwinski berhoeboeng dengan isi ,,soerat kiriman ,,itoe.

comite boesoek itoe.
Persakitan

dinjatakan

roeng-karoeng telah dipotong hingga ter-

jang lain. toean C.A. Kramer

Lebih

mengasikan keterangan seperti persakitan

djaoeh ia

ketiga

tocan

Mohamad

sama seperti

memberikan ketera-

persakitan:
jang nomor satoe. la tidak melihat orang
djait toean C. didalam karoeng. Tapi ia boieh dibilang ia telah toeroet mengamtelah toeroet bersama-sama ke-,Concor- bil bagian pada semoeanja.
Pada Mr. Hen persakitan menjatakan,
Banjak student sebetoelnja lebih soeka bahwa antero kedjadian itoe ada sebagai
toean C. ditjempeloengkan dalam air.
pembalasan sakit hati.
Persakitan merasa menjesal atas hal itoe.
H.G. Gerrits, persakitan keempat, voorTapi toch ia tidak ma'afkan pada toean C. zitter dari groen-commissie ( commissie

Persakitan

ngan

lain-lain

boeat ontgroening) mentjeritakan, bagaimana ia telah berbitjara dengan C. ten-

Djahir mentjeritakan lebih djaoeh tentang

studentenvergadering, itoe dimana diambil tang artikel itoe jang ia telah toelis atas

kepoetoesan akan mengoendang toean C. mana ia djawab, djikalau ada apa-apa jg.
Ia kata, bahasa toean C. dipaksa akan baik, ia akan mewartakan djoega.
melakoekan
berbagai-bagai
perboeatan
dan ia ada toeroet menjaksikan koetika|
Kemoedian orang telah mendapat piki-

itoe karoeng diikat.
Malahan
didalam

persakitan telah

itoe pekerdjaan.

membantoe

ran boeat cendang toean C. Dengan keberapa orang lain persakitan telah me-

Ingambil

Pembela persekoetocan menjatakan, bah |

padanja.

(Lihat samboengan dipagina

IV).

De amola ii panen

AP in balak

da hu

Kekajaan Toehan.
Tiga sekali beranak.
Pada petang Djoemaat 9 djalan 10 Mei
1930 seorang perempoean bernama Soena tinggal dikampoeng Nilai Tapan (S.
w.k.) telah melahirkan tiga orang anak,
seorang

perempoean"dan

doea

laki-laki.

g anak jang perempoean itoe, kirakira poekoel 3 malam dan anak jang laki-

laki kedoeanja

lahir kira-kira poekoel 5

pagi.
Kabarnja
Ika keloear,

anak jang laki-laki itoe
kedoeanja kembar men-

dari

itoe,

moesti membajar

S.M. NAWAWI

55

entree.

Kedoeanja mintak di-Islamkan,
Begitoelah V. C. membikin propaganda . .. mama-papa
boleh persetan,
Di Piadjoe ada djoega satoe perkoem- tidak ada jang berani mengawinkan,
poelan bernama ,Schietvereeniging de Ba- kedoea pasangnja bertangis-tangisan.
tavier“, perkoempoelan mana, ialah memHoera, inboorling manis,
beri peladjaran

pada ledennja

boeat me-

@

TOKO OBAT, & AGENT MECCA GANGERS

bang.
Flim itoe dipertoendjoekkan tidak poe- loepa tidoer dan makan.
la loepa dengan disertai keterangan deMereka menaroeh tjinta,
ngan moeloet oleh seorang lid Hoofdpada doa pemoedh,
bestuur dari perkoempoelan itoe.
berbangsa Indonesia,
Segala leden tidak dipoengoet bajaram,
laloe lari berdoea-doca
selain
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Baroe-baroe ini, diroemah bola Belanda di Pladjoe, dipertoendjoekkan dilm
»Onze Vloot", gambar mana ialah atas
permintaan Kringbestuur V. C. di Palem-

PADANG
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ALMANDILI

BOELANWEG,

MEDAN-DELI

(O.K.S,)

Sang kakek loepa akan kegaekannja. la berdandan-dandanan seindahindahnja. Ia pelesier kemana-mana dengan tiada kalanja.

koelit tjoklat, tapi tipis,

Sang pemoeda-pemoeda bingoeng melihat pekertinja. Dari sehari-kesamata hitam dibawah alis,
nembak dengan senapan atau revolver.
koerang iman.
». menangis.
djadi satoe, sehingga empat kaki sekali
Apa perkoempoelan ini berdirinja atas
harian, sitoca-bangka itoe tambah ranggi kelihatan. Keheranan hati mereka
keloear. Anak-anak itoe serta iboenja ada- andjoeran V. C. poela, itoelah masih djabertambah berapa kali lipat ganda “ema came sesoedah lama ta' poenja lama
lah selamat sadja. Banjak orang datang di pertanjaan, kata ,Pertja Selatan."
Eindexamen Kweekschool
—0—
kesana baik laki-laki atau perempoean,
sang kakek jang hampir berobah itoe nikah dengan gadis jang moeda belia. »
Fort
de
Kock.
sehingga tak poetoes-poetoesnja melihat
Almarhoem tocan Westenenk.
Eindexamen dari moerid-moerid Kweek- @Pemoeda-pemoeda jang aksi itoe bertambah tertjengang. Masing-masing
kekajaan Toehan itoe, oedjar Tj. S.
Menjamboeng kabar kawat jang me- school voor Ini. Onderwijzeres di Fort de @ tanja
bertanja sinjongnjong apakah jang dipakai si kakek itoe?
Sekalian merekajang datang itoe mem- wartakan meninggalnja toean Westenenk
f1
Kock jang madjoe tahoen ini, jalah:
beri sedekah sedikit seorang.
bekas lid dari Raad van Indie, namanja
0
1 Wazal, Azwar asal dari Fort van der Ca'Chabarnja seorang dari anak jang lakiada terkenal diantara student
Indonesier pelen:2 Baheram, asal dari Soeliki, 3 OmKALAU
ORANG
HENDAK
TAHOE,
DJAWABNJA
IALAH
:
0
laki, doea hari kemoedian telah mening- di Nederland jang maoe diperlindoengi
0? 0? MEMBIMBANGKAN HATI!!!
gal.
dani, asal dari Benkoelen, 4 Moehd. Tahir
0
olehnja, sekarang ada toelis sedikit ten—0—
asal dari T. Poera, 5 Koendoer alias Ali HaOBAT
KOEAT
,SAFOEFHIDJAZI”
»
tang dirinja oleh Het Nieuws sebagai
nafiah dari Kota Baroe Pandjang, 6 Sjarief
Gadis djadi soepir.
»
berikoet:
:
dari Padangpandjang,7 Machnin dari Kota
»Katja” menoelis dalam P.Selatan:
Ia dilahirkan pada 3 Februari 1872 di
Obat
jang
tiada
berimbang
tentang
kemoestadjabannja!
?
Moelai dari tg. 18 j.b.I. dipasar Kro&, Penawang dekat Semarang dan pada ta- Gedang, 8 Taufik dari Benkoelen, 9 Dja£
Baik sekali oentoek orang toca, apalagi pemoeda-pemoeda!
diadakan keramaian pasar Derma lama- hoen 1892 ia masoek dalam dienst B. B. maloeddin dari Pakan Rabaa Padangpandjang, 10 Abdoel Salam dari Benkoelen,
“
nja 4 hari dan 4 malam. Keramaian itoe di Indonesia.
Harga per blik .
f 0.80
Il Augustinas dari Pakantan Tapanoeli,
pada siang hari diadakan pertandingan
»
Diboelan April 1823 ia diangkat sebavoetbal, kereta angin d.s.b. dan pada gai adsp controleur B. B. di Wester af- 12 Teukoe Haroen dari Bireum Atjeh, 13
Beli banjak oentoek didjoeal lagi dapat korting jang mengoengtoengkan sekali. »
Abdoel Moekti dari Sipirok, 14 Maradommalamnja bermatjam-bermatjam djoealan, deeling van Borneo.
Menoenggoe pesenan dengan hormat, »
sjah dari Sipirok, 15 Teukoe Jacoeb dari
soelaman, dan keradjinan moerid-moerid
Diboelan Juli 1894 mendjadi controleur
»
Meisjes Kopschool di Krot.
2de klasse Lampoeng dan ditahoen 1897 Lho Seumawe, 16 Adjoer Hermaneus Saragi
dari
Sangkal
Samosir,
17
Larius
dari
£
Ada djoega tontonan, jaitoe: barang- dipindahkan ke Sumatra Barat.
000000 0000000000000000000000 .
Marahasian dari Padang Sidimpoean, 18
barang koeno, perboeatan orang doeloe
Ditahoen
1900 kembali dipindahkan
jang seni-seni, barang-barang jang gandjil- ke Atjeh djadi controleur dan ditahoen Moehammad Rahim dari Bajoer Manindjau.
gandjil (aneh).
1903 pergi dengan satoe tahoen verlo
Jang tidak Madjoe jaitoe:
Moelai dari malam tanggal jang terse- ke Europa.
T.
Djoehan, Achmad Bachri dan Alwi
boet boekan main banjaknja, penonton
Sekembalinja di Indonesia dalan tahoen
dari
Sumatra's
Westkust.
laki-laki dan perempoean hingga auto-auto 1905 ia diangkat djadi controleur di
Abhas dan Kasim dari Benkoelen, Teukoe
taxi tak berhenti-henti mengantar dan Sumatra Barat. Ditahoen 1909 djadi ass.
Ilijas Moehd. Daoed, Sjahmerdan dari Atjeh.
membawa moeatannja.
resident di Tanah Datar Sumatra Barat.
Darmawidjaja dari Tandjoeng Karang,
Pada malam kedoea dan malam keti- Diboelan October 1910 djadi ambtenaar

»

00000000000000

"

Awas!!

ga. pen. poenja

biasa

jaitoe:

pen.

sedang

penglihatan

sewaktoe

berdiri

ada — loear

malam

dipinggir

terseboet,

djalanan

pasar Krot. maka laloe satoe auto

per-

sonen dikemoedikan oleh seorang
nama
D. serta 3 orang penoempang, satoe orang
doedoek bersama
chauffeurnja
dan2

orang doedoek

dibagian

belakang. Auto

itoe tidak berhenti-hentinja hilir
'moedik,
apabila bertemoe dengan
orang. diper-

tjepatkannja autonja.
Melihat haljang

loear

pen. ikoeti. Kebetoelan
itoe,

auto

terseboet

biasa itoe, teroes

dioedjoeng pasar
berpoctar,

teroes

pen. awasi betoel-betoel maka kelihatanlah penoempang-penoempang itoe 3 gadis:

terbeschikking

pada

resident

Sumatra

Ade Moehd. Djohan dari Sintang dan Bah-

toen Nazar dari Manggar.
Barat.
Ditahoen
1913 kembali verlof ke
Europa.
Ditahoen 1914 ia pindah bekerdja pada
pemerentah Toerki
sampai
diboelan
Januari 1915 boeat melakoekan organisatie corps di Anatolie.
Berhoeboeng
dengan
Toerki toeroet
ambil bahagian dalam peperangan doenia,
ia keloear dari dienst pada pemerentah
terseboet, dan sekembalinja ke Indonesia
diangkat djadi resident di Bengkoelen,
jaitoe diboelan Mei 1915.
Ditahoen
1920 ia djadi Resident di

Palembang

dan diboelan Februari 1921

Loear-Negeri.
Perempoean Toerki

Di Toerki

dimasa

.

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

ini.

sekarang kepada orang pe-

rempoeanpoen

telah

diberi

hak-memilih

lid-lid gemeenteraad.
Tatkala dibitjarakan voorstel dari hal
dalam
Nationale Vergadering, minister
oeroesan dalam negeri Toerki menerang-

kan djoega

hak-memilih

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

oentoek lid-lid

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

rembours.

No. 1 nama M. No. 2 Dj. dan No. 3A. djadi gouverneur dari Sumatra Timoer.
Dj. danA. doedoek dibelakang, dan M.
Diboelan April 1922 boeat ketiga kali- kan pada orang perempoean. (P.S.)
B3
doedoek bersama-sama chauffeur,
me- nja berangkat verlof ke Europa dan semegang stuur auto dengan
berpakaian habisnja verlof diboelan October dari
tjara lelaki. Pada malam berikoetnja pen. | tahoen itoe djoega kembali
ia diangkat
lihat masih djoega
berlakoe
begitoe,| djadi gouverneur Soematera Timoer.
orangnja poen tak beroebah.
Ditahoen 1924 ia djadi lid dari Raad

—0—

Tetap 14 hari pendjara.
Beberapa boelan jang liwat, kita ada
mengabarkan

bahwa

Residentiegerecht/,

Sibolga soedah
mendjatoehkan hoekoeman empat belas hari pendjara pada toean Smidt, assistent dari onderneming Sang-

koenoer Batang Toroe karena menembak
dengan pistol padaseorang koeli contrak.

dari Nationale Vergadering nanti diberi-

Faillietnja seorang

Di

Oostenrijk,

Menoenggoe

orang' mendjadi sangat

kaoem

(» Apa
S.D.

hari

gevangenistraf,

Residentie gerecht di Sibolga

memoetoeskan

Red

14

perkara critnineel djoega?

—0—
Memadjoekan negeri.
Atas andjoeran Demang van Silindoeng,
tocan Soetan Soadoeon bersama Negerihoofden dari 13 Hoendoelan dari Siopat-

Tentang

3 Juli

1927

peratoeran

jang

dalam

keur

ddo

Apakah
soerat

kissah

kelocarga Radja dari Mon-

satoe-satoenja

kabar-kabar

di kota ini, kekanda per-

Toko

jang

kasih

datang

langsoeng dari fabriek. Soe-

dah tentoe kita dapat
paling moerah.
Dimana tokonja

oesahakan
kajoe dari hoetan-hoetan di
Augustus 1927 no 55
(Javasche
Karinthe.
Peroesahaan
ini telah, dapat
setentang peratoeran jang
Courant).
soesah sebab
harga kajoe djatoeh, dan
ditetapkan dari hal memboeka dan memperboeat kolam-kolam ikan jang dibaha- prinses djadi tertarik djatoeh.
Tanah2 milik prinses Olga ada 15.000
toei serta melebarkan kolam-kolam ikan
orang

dari

kedatangannja djempolan kita tocan

GRAMAFOON

Bijvoegsel jang berisi locale
ningen dan peratoeran locale raden ddo9

locasnja dan di Karinthe

kabar gandjil hari ini di

Selainnja

hatikan djoega advertentie dari
»TOKO EN DRUKKERIJ
DE ROELAM COMPANY”,

22 millioen.

|H.A.

jang ada
kabar?

M. H. THAMRIN

Sebab faillissement, ini roepanja prinExtrac ses itoe ada djadi aandeelhouder paling
verardonbesar dari satoe peroesahaan kajoe, jang

tersiar dalam

an
ADINDA!

WAHAI

tenegro, familie Leuchtenberg.
Oetangnja prinses Olga ada 26 millioen,
Pesakitan mintak gratie. Sekarang kita Ordonantie tebat (kolam) tempat ikan
sedang
kepoenjaannja paling banjar ada
dengar kabar, gratienja ditolak dania tetanggal 25 Februari 1930.

tap dihoekoem
(Pertj.

hormat.

mendjadi terkedjoet ketika mendengar fail-

dengan

—0—

dengan

SOO TOW

prinses.

lissementnja prinses Olga dari Leuchtenvan Indie dan satoe tahoen kemoedian berg, toeroenan dari Eugene de Beauharnis,
pergi dengan pensioen ke Europa. Disa- poetera dari Josephine jang kemoedian
na sampai ditahoen jang baroe laloe dja- djadi Ratoe dan burggraaf Alexander de
di djoeroe nasehat pada student - student. Beauharnais jang dalam waktoe revolutie
Sesoedah ia letakkan dienst pada peme- dipotong kepalanja. Anak laki-laki dari
Eugene Beauharnais telah nikah dengan
rintah ia tjoema toelis boekoe sadja.
seorang
grootvorstin bangsa Rus. Djoega
la soedah dapat terima beberapa bintang.

lain tempat dikirim dengan

dengan

harga

jang

itoe adinda?

O, di Willisstraat No. 23 Medan
Telefoon No. 1352. Kakanda.
99

ber-

jang soedah ditinggalkan, peratoeran terdalam District Silindoeng telah seboet berlakoe djoega boeat afdeeling tanja satoe sama lain, apa nanti djadi dediadakan
rapat ramai pada tg. 15 Mei Sibolga dan Ommelanden, onderafdeeling ngan tanah jang besar itoe.
Sebagaimana orang bolehingat hertog
ibl. di Onan Sitahoeroe Taroetoeng, vergd. Natal ca dan
Padang Lawas, afdeeling
poesaran

dari Leuchtenberg, soeami
dari prinses
Padang Sidempoean.
Olga,
meski
ada
seorang
vorst
dari
Beieren,
kampoenghoofden, kepala
rodi dan peDan artikel 11, peratoeran-peratoeran
ngetoea) dari semoea Hoendoelan terse- jang ditoetoerkan dalam artikel 1, moe- toch dalam peperangan doenia ia telahjtoeboet
membitjarakan sesoeatoe hal boeat lai berlakoe tiga poeloeh hari sesoedah roet ' ambil fihaknja Rusland melawan
Duitschland. Kemoedian di Ukraine telah
memadjoekannegeri ini jang berhoeboeng peratoeran
ini disiarkan dalam Javadirikan satoe balatentera bocat anti Sodengan economie. Oeroesan sawah, la- sche Courant.
vjet, djoega bikin oeangroebel palsoejang
dang dan keboen serta hoetan, oeroesan
Begitoe Pertja. terima pemberi tahoedisiarkan
di Berliin akan bikin memboebendar (pengairan) dan sebagainja.
an dari kantoor tocan Besar Resident
Soekkan
pemerintah
Sovjet Rus.
Maksoed verg. ini boeat mengadakan Tapanoeli.
rinses,
hertogin
Olga dari Leuchtensesoeatoe
atoeran jang tentoe dalam se—0—
|btrg baroe tahoen doeloe tinggal di Kamoea oeroesan terseboet diatas
j. berhoeSeorang veldpolitie dihoekoem.
'rinthe
dan
dirikan ,,Leuchtenbergsche
boeng dengan adat negeri.
Holzindustrie,
itoe peroesahaan kajoe j.
Karena
menggeToean
Demang Soetan Soadoeanlebih
menjebabkan ia sekarang toeroet dapat
lapkan.
dahoeloe lezing dengan pandjang lebar meLandraad Sibolga soedah memeriksa soesah. (P.S.)
ngandjoeri kemadjoeannja economie dida—0—
erah
ini, dimana keterangan2nja itoe, sa- perkara Ko Liong Han, seorang veldpolitie dari Taroetoeng.
ngat disetoedjoei oleh perkoempoelan.
Tempat mentjitak oeang.
Dalam
Orang ini pada boelan Januari 1930
verg.itoe telah dipoetoeskan seTempat mentjitak ocang dari Repusoeatoe jang haroes diikoet oleh pendoe- jang laloe, disatoe lepau di-Pansoer Batoe bliek Tiongkok jang diadakan di Shanghai
orang beloem berselang lama soedah diboeka
doeknja adat jang
berhoeboeng dengan Taroetoeng soedah menggeledah
jang disangkanja main djoedi dilepau itoe, boeat dikoendjoengi oleh wakil-wakil pers'
oeroesan pertanian terseboet diatas.
Kelima orang jang digeledahnja itoe
Dalam verg. itoe djoegalezing t. Sintoea adalah bernama David mandoer bestuur, jang koerang lebih djoemlahnja ada 50
orang.
Directeur dari tempat mentjitak
Marhin Hoeta Barat menerangkan, mak- Mion kepala rodi, Djoap, Bismark,
dan oeang itoe jalah toean Kwok Bew.
soednja
H.N. Handelsvereeniging Batak Gidion.
Tempat mentjitak oeang itoe ada medan disetoedjoei oleh vergadering.
Dari kelima orang ini, veldpolitie tadi
2) Meijang akan datangdi Onan Sita- soedah mengambil wang banjaknja f 55, makan tempat kira-kira 98 mow tanah
dan gedongnja model paling baroe serta
hoeroe djoega. (Persatoean.)
TN menjangkal bahwa tidak be- koeat. Mesin-mesin itoe jang dipakai se—0—
toel ia mengambil f 55 dari orang-or:
moeanja ada komplet dan ada jang pakira2

500

orangradja2

(Negerihoofden,

V. C. in actie?
Perkoempoelan ,Vaderlandsche Club“
biasanja berkembang pada kaoem ondernemers, kaoem goela atau kaoem tembakau. Dionderneming banjak sekali jang
soedah dapat pengaroeh dari perkoempoelan itoe boektinja di Palembang soe-

Gdah lama diberdirikan tjabang dari V. C.

itoe, hanja f 14.15 sadja.

Han dihoekoem

1 tahoen

10 boelan pendjara dipotong selama dalam
preventief.

la terima hoekoeman itoe,

(empat poeloch tahoen)
termasjhoer teroetama di Soematra Timoer
Telah mendapat poedjian (diploma) dari
PASAR MALAM MEDAN
tanggal 9 September 1923.
jalah

Ketjap Tiap Matahari
Djagalah tjap jang toelen, jaitoe:
1. Pakai toetoep kaleng merah
dikepala botol.
2.

mana
tidak ada dipoenjai oleh
tempat
mentjitak oeang dilain negeri. Sampai se-

karang

masih

beloem

tempat

mentjjtak

itoe

diketahoei
tidak akan

tak djoyga geang mas. (P.S.)

apa

mentji

Pakai toetoep lak metah di
kepala botol.
Boleh

dapat beli disegala tempat:

Anarask))

Pesanan boleh djoega dengan rembours.

necang

ling modern diseloeroeh doenia ini. PerSesoedah didengar keterangan-ketera- lengkap annja semoea ada baroe dan penngan saksi-saksi, maka perkara dipoetoes- dapatar -pendapatan paling belakang, jang

kan Ko Liong

40

Jang poenja fabriek

WENG
Toapekongstraat 16

MEDAN

54

SENG
—

Telefoon

Nos. 403 & 567.

gordooornnnann
kosong,

00

omong

6

@

Boekannja

@
3

bolek tjoba bikin paktan sama @
ini adres jang soedah terkenal: ?

dan

?

MOENTJOEL

BAROE

DIA

INI

ang |

900 44

2 0440 0 maa 90 Gm:an

ADVERTENTIE

bikin perhoeboengan

Lekas

4

?
»

Tanja keterangan pada
SUMATRA GRAMOPHOON COMPANY

»

Telegram adres Sumatraphoon.

Teletooneeemak
No.
Clean

10,

WA

H ID

?

1

M6Tila
-o- Medan No. - Deli,
TO:

Meta»

$#|

Be 616

?

—s—————

?

@
&
@
&
&
&

Ditanggveng bagoes serta pas
potongannja menoeroet model
San kemaoean orang zaman sekarang dan sedia kain-kain.
Diloear kota Medankita bisa

@
&
?
H,
&
@|

@

&

MW

i

hormat.

j

,

doenia

merk
1

dagang,

beli

jang

dengan

Hu

harga

sehingga

pergaoelan

dalam

terkenal

ia itoe, merk ODE ON,

moerahnja,

semoerah

bisa

kj

, P Tel. semen lar 1174.
Ne

jang

dari harga jang

4

setinggi-tingginja.

Tiap-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.
kita samboet dengan Speciaal
toean-tocan
Kedatangan

3

Orkest INTERNATIONAAL.
Menoenggoe

4

|

t

h

Menoenggoe dengan

ki

PEIOON
NAK
GRAMOPHOON

@1@

@ kirim dengan rembours.

.
aan

Sea

@

2

uma

dengan

hormat.

Gramophoon

p

00 GEA

maw

40000

2 eo000000000002

tra

Coy.

FILIAAL

»

»/

BAROE

Wilhelminastraat 70
Telefoon 208

00000

SIANTAR
Yorooooooo90

atelier

YEBATA
Kesawan

No. 58

Medan

Telefoon 1346

——Sedia djoeal Pathe Baby Cinema toestel
Bioscoop, dan bisa didjalankan dengan Elec-

trisch Battery motor dan Dinamo bagoes
dipakai dalam roemah tangga dan dibawak
dikebon - kebon dan bermatjam - matjam film
»Librarij” moelai 30-60-300 kaki pandjangnja.
No. 10278 Billy at Home
10124 Harold Waiter (Harrold Lloyd
10297 Tailaring (Charlie Chaplin)
10222 Charlie's Double (Charlie Chaplin)
10123 Snub is Sciontifie (Snub Piollar)

A

,

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

10,

15

dan

25

Kilo.

Medja pake piring
batoe-batoenja

com-

pleet berikoet:
Timbangan Medja merk HAP

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

5

dari

tahoen
1927.

(belakang toko Bombay Besar)

tembaga,

.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
?

Terdiri

LIE

Pachtstraat No. 29 MEDAN.
Telefoon No. 998.

| PA
La

B3

HAP

merk

K3

Aa

timbangan

ja

—
—.
SS
—
mn
—
-—

na

P

Toko TIMBANGAN

Timbangan

Datanglah tocan-togan dan ankoe- ankoe pereksa dimana tempat kita
jang terseboet diatas, serta banjak lagi film jang tersedia jang kita
tidak seboet namanja disini.
Menoenggoe dengan hormat.
46

0 000000000000

5,

10,

15

25,

50

dan

Timbangan Medja Ideaal dari
pada besi djoega pake batoe
berkisar-kisar, medjanja

25

dan

25

100

0 sam

Fotograaf

»
»
»
»
0
»
»
»
»
»
»
.

0 GM
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000000000000

@
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0

&2

ABD

Kilo.
Kilo.

Kilo.

ketjilan:

: 000000002

3

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: '",, 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.

00000000000 &

19 &

0 000000004004

Kn
SANGGOEP
MENJEMBOEHKAN :
AAnggoer

obat

Paris Beauty (menjantikkan moeka)
Syrup Sohbet Djiwa (sakit batoek, dada, napas
sesak, batoek kering, asthma, koerang darah, demam

tjap Boelan

lama,

Obat
dengan

Inggal sehat
Hula Fen,soepaya
setaloe.

Mentjegah
roepa roepa penjakit dalam
dan loear badan.

saban

ada seoempama

hari

|

Djika
toean

banjak
3 X

orang

tersiar dan paling

Anggoer

menaboeng

POO

obat tjap Boelan

banjak

boengkoes

ana

toean

mentjari

tabib jang

dapat

mem-

satoe atawa

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

lakoe.

2 glas ketjil sebeloem

makan

nasi,

kesehatan.

Oleh sebab itoe, djika toean, atau familie toean,

THAI

FOO

djoega

kenalan
diselakan

toean, bila dihinggapi penjakit,
akan datang mengoendjoengi

SENG KIE - Dispensary

Telefoon No. 789, Postbox No.

djoeal

doea

beri pertolongan bagi toean.

Hoofddepot:

Ada

»

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

atau

(

(Oentoek segala matjam penjakit mata,

obat disapoe dari loear).

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

Segera

Paling
Minoem

robal YapBoeen

Mata

Minjak ramboet (centoek memandjangkan ramboet dan menghitamkannja serta mendinginkan kepala.
Syphilis (penjakit perempoean, keloear nanah darah

(ce

Repan
badan
ramen lah Ang

koerang koeat kepala, sakit djantin).

SATIJRIN,

114, Kesawan

obat koeat

No. 61, Medan.

jang

paling

terkenal.

g

S. RB. RAM
— Thabib British
India Wilhelminz traat 115
Medan
Hata ram-

(Samboengan dari pagina I blad II.)
noengan, menambah besarnja kekoeatiran doeng itoe, jang telah Pmengantaja
Bode.
Tentang ,pesta” itoe persakitan me- bahaja. Bestuur memoedji keberanian Be- jaitoe Redacteur" dari Java

ngasikan

tjerita

sama seperti

jang lain-

kel didalam doesoen'Likasan, disebabkan

Kepoetoesan

itoe

sebagai

tc,

Kaoem sport !

berikoet:

sesoedah ia membangoeni tjoetjoetnja, deGerrits Julsing dan Aus(Mr. Hen menanja djoega pada persa- ngan tidak memperdoelikan bahaja, ia Graaf Guillord,
dihoekoem pendjara tiga minggoe,
sems
kitan, apa ia sebagai voorzitter dari groen- pergi lagi memoekoel tontong memberi Mohd. Djahir, Kaisel, Olherne,
De Vrede,
Commissie telah mengatoer soepaja oran
tahoekan bahaja datang.
dihoekoem
doea
minggoe
pendjara,
menjediakan saboen, hingga orang tida
HasLigten,
van
Lutten,
Briet,
Gramer,
Menoeroet mendapat
Ambtenaar Bedesah mendapat loeka pada waktoe mepers, De Bruyn, Mohamad Zacharias,
stuur
ia
telah
menolong
beratoes-ratoes
njoekoer.
seminggoe pendjara, Von
dihockoem
'Ternjata hal ini telah tidak dilakoekan. djiwa dari bahaja maoet, dengan tidak
memperdoelikan bahaja boeat dirinja sen- Hugo didenda f50.— atau masoek penMr. De Loos menanja siapa jang mem- diri.
Orang-orang jang diberitahoekan itoe djara satoe minggoe. Ia disalahkan hanja
bajar ongkos-ongkosnja.
lari
kesocatne
tempat jang tinggi, jang ti- sebab memaki, dan jang lainnja dengan
Persakitan memberi tahoe, bahwavrachttjara merampas, memaksa memperboeat
dak
dapat
didatangi
air.
alito, itoe dengan mana orang bawaC
—-0—
sesoeatoe. Jang enam belas orang jang
ke ,Concordia"
dibajar dari corps-kas.
lainja djoega disalahkan telah memperPenganiajaan seorang Journalist.
Bouwl itoe (sematjam minoeman) dibajar
Den Haag, 21 Mei, Raad van Justitie boeat kesalahan jang sebagai itoe, akan
oleh bestuur dari soos, menoeroet kebia- pagi ini telah memoetoeskan perkara tetapi tambahannja ia merampas kemersaan
toedjoeh belas orang studenten di Ban- dehekaan.
(Ada samboengan.)
—0—
Bandjir loempoer soengai Likasan.
Seorang Boemipoetera

Semararg, 21

jang

Mei. (Aneta-Radio)

Sk.

Loc. mengabarkan:
Toecan Resident bersama Regent dari
Semarang serta hoofd Ingenieurs Gusdorf,
Begemann en Wirix, telah mengoendjoengi
daerah jang dikorbankan oleh bahaja
bandjir itoe, dan menjatakan, hahwa keadaan ditempat itoe dipandang berbahaja,
oleh sebab itoe desa Kajoemas, haroes

ditinggalkan,

dan

pendoedoeknja

(Huurkoop)

:

ULTRAPHOON

A.

MANAN

N. B.

voorheen

dengan

MAARTHA

dan lain-lain jang ada sedia
poenja toko.

voetbal dan kniedekker
oentoek toean
- toean.

jang kita sediakan

LESS

jang

toean

soedah

ketahoei

kebagoesannja.
Djoega kereta angin merk "MAGNEET, tentoe tidak merasa tjape
apabila

toean

pakai,

ringan,

ladjoe dan

potongan

bagoes jang terda-

pat keadaannja.

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

Tjarilah

djempol,

hormat

Gebrs

kaoes

dan MATCH-

Toengganglah
Motorfiets
merk
NEW HUDSON dan MATCH-

kita poenja

HAN

14

adres:

SENG & Co.

Oudemarktstraat 53,

pada togan-tocan jang ternama dan terkenal.

Telefoon 755 Medan.

& Co.

Diberi tahoekan djoega bahasa ddo. 17 Mei 1930, Maartha & Co.
soedah di boebarkan, dan dirobah menoeroet ACTE NOTARIS
didjadikan VENNOOTSCHAP onder FIRMA jang memakai merk
A. Manan vuorheen Gebrs. MAARTHA & Co. Demikianlah soepaja

toean-tocan mendapat tahoe.

Gan
naaaa

5055

AUTOVERWUURDERII ,TAPANOELI" A BD UP. KADIR

90

Serdangweg No. 356 — Telf. No. 1055 Medan
Telegram Adres: ” AUTOTAPANOELI-MEDAN

mepan &

Co.
No.

271 Kesawan

Huttenbachstraat No. 6 Telefoon

Tarief harga

Iososonaonas

b

Isoo4onnoGas

bb

SANSEY &€

BATTERIJ

Pakailah

pegoe-|

GaaaanaEEK

SS

jang Gramophoon

Menoenggoe

dibe-

loempoer.

dibagian

boekti

satoe

ada

Itoe,

merk CHAMPION

dalam kita

kwaliteitnja patent, dan veernja didjamin koeat.
Toean-toean dan intjek-intjek jang beloem mempoenjai Gramophoon,
lekas beli ULTRAPHOON, apalagi Maartha & Co: soeka kasih" ansoeran

kebahoenja, sesoedah satoe setengah ha:|
Ti itoe dapat digali hidoep-hidoep dari|
Hoedjan 'jang lebat

LESS en T.

Apakah sebabnja jang moelia sri padoeka Tengkoe Besar Keradjaan
Serdang, beli Gramophoon ULTRAPHOON pada Maartha & Co. ??

rikan tempat tinggal diperkampoengan
jang diperboeat di Banjoebiroe.
Seorang perempoean jang telah terbenam didalam loempoer sehingga sampai
dalam

Tendanglah VOETBAL

55. 5-GRAMOPHOONBerboektiULTRAPHOON

berani.

Batjalah ! !

Medan

melantjong dalan satoe djam
teroes

B

neming,

4.—

»

» 30.

bajaran

1 KM.

»

3—

,,

0.35

95095
55535599
002940000400 anna

|

DJANGAN

PENGHARAPAN !

akce bernafas, akoe mengharap.
LOTERIJ BESAR
baroe

»Bataviaasch- Kinderziekenhuis”

&

2B

3

Batavia

C.s.

Besarnja
f 2.000.000.Hoofdprijs f150.000.2de prijs £100.000.dan 1072 prijs lain djoemlah f 1000.000.-

3

e—

615)6155)5)E)

40000000000

POETOES

Ingatlah pepatah: Selama
Sekarang telah sedia lagi

D
9

3—

» 35—

Agent dari Motor-motor Sewa boeat antara seloeroeh: Medan —Padang—
Koeta Radja dan Koeta Tjane.
Menoenggoe dengan hormat!
Filiaal agent: ,Sinar Deli", Telf. 1174.
79

3 Ss

A

,

ke Brastagi

Menoenggoe boeat satoe malam
Djalan keliling sampai di Onder-

ini gambar

kita,

Moeatan dari:
5 orang
T orang
f 1—
f 8.—
lamanja

26 Telefoon 93

Motor-motor

ke Belawan

Boeat

Belawan

Api Terang sekali matjam
KELIN Tjap ,,SA: NSEY 6 Co.
Bisa simpan lebih satoe tahoen. Djoeal atau pakai sama sama senang

sewa

Harga per lot f Il.- porto f 0.35.-

&

Rembours tidak dikirim. Tariknja selekas lot terdjocal habis.
Trekkinglijst dikirim dengan pertjoema.
Lotery EIJKENSTICHTING soedah ditarik, dan toean-toean 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-

:

nangan pada tocan.

G
|

Dan Agent:

HOTEL

STATION

|

Huttenbachstraat No. 6 B (Telefoon 271) MEDAN
jang bersih. Ongkos
menjediakan kamar-kamar

5

33645616

5 menit dari Station, jang selamanja
f 4.—
31
kamar dari f 2.50 —

GosososoteGg

S8

Baiklah kita lajangkan pemandangan kita kepihak Oetara, tampak oleh kita goenoeng Merapi jang
selaloe mengelocarkan asap itoe, ditoetoepi oleh
awan jang berwarna kepoetih-poetihan
Hari mikin lama bertambah malam, djalan-djalan
MATI KARENA LAKI-LAKI.
telah moelai sonji, semoea roemah dan kedai-kedai
(Soeatoe tjerita jang terdjadi didalam jang ada dipasar Pajakoemboeh ditoetoep belaka.
lakilaki pergilah sembahjang magrib ke Mepergaoelan anak negeri di
darsah.
Setelah keesokan harinja pagi-pagi benar, orangSumatra Barat).
orang poen bangoenlah kembali, karena matahari
1
oleh: B.
radja siang telah kelocar kembali dari pihak Timoer memantjarkan

Pendahoeloean.
Panas jang

terik

itoe

telah

berangsoer-angsoer

mendjadi dingin: karena mata hari, radja siang itoe,
telah masoek kedalam peradoeannja
Langit jang berwarna biroe telah bertoekar de
ngan wama kekoening-koeningan, Samsoe jang
menerangi moeka boemi hendak padamlah, jaitoe
ketika siang -hendak berganti dengan malam. Tja
haja matahari diselimoeti oleh awan jang berwarnawarna memantjar keatas langit dan

tjak goenoeng jang tinggi-tinggi.

menjinari poen-

Dipihak Barat kelihatan langit jang disinari ma
tahari sebagai soetera tjina jang tergantoeng ber
inggir

soetera koening

bertjampoer

hidjau dan

Roepanja soedah Allah berhati,

Pikiran tadjam boekan seperti

itoe diamlah seorang

Siapa memandang

Lagi poen Siti orang bangsawan.

Semoet beriring siboeloe mata,
Bagoes laksana gambar dipeta,
Tiada bandingan didalam kota,
Siapa memandang djatoelah tjunta.

seorang anak gadis perawan jang tjantik beroemoer
15 tahoen.
Sigadis

inilah

jang

akan

kita

loekiskan

disini,

karena ia telah berani mengorbankan njawanja ka
i

Paoeh dilajang pipinja itoe
'Tempat mengadoe njatalah tentoe,
Emas dan perak banjak disitoe
Setengah ingin ambil menantoc

Anizar, itoclah namanja jang biasa dipang-

gilkan teman-temannja didalam sekolah. dan ia telah
doedoek dikelas lima disekolah Gouvernement klas
II di Pajakoemboeh.

Siapa memandang berhati moetoe.

hatinja rewan,

Lebah ber
dagoenja siti,
Kalau diiihat meratjoen hati,
Takdir Allah Raboel azati,
Otak poen tadjam boekan seperti
Ramping

|

pinggangnja Siti djauhari,

Lemah gemociai tiada terperi,
Sebagai anak pi Bidadari,

Tiada

h

dalam negeri.

toean tidak ada oewangf 11.- belilah

dengan selekas-lekasnja.

Lotendebitant.

Firma HARNAM
MOSKBESTRAAT No. 42

Betis Anizar poela sekarang,
'Oempama peroet padi, njatalah terang,
Di Pajakoemboeh bandingan barang.
Kekajaan tjoekoep boekan sembarang.

koep dan

Hatinja rendah, dan menilik
lakoenja kelihotan benar, bahwa

njai hati jang peninggi.
Diloear dan didalam

kawan-kawannja.

hal keadaan siti Anizar, itoe, tjoeia didalam

00004000000

paling pintar dan baik perangainja.
Meskipoen demikian tiadalah ia pernah memboeal, sebagai tabiat jang tampak pada kebanjakan
anak gadis jang lain.

sopan Siti jang indah,
sajang tjinta ta'soedah,
Anizar gadis jang Sjahdah,
tiada berhati goendah,
tempoeranlah

23

SINGH & SONS
MEDAN

000000000 SR

Demikianlah

anak saudagar,

Tiada bandingan di bawa awan,

iboe, dan

:

besarnja 100000.-

selekas lot terdjoewal habis.

Atoerlah pesanan

Djerat tertahan telinganja toean.

Patoet djoedoenja

N. I. JAARBEURS

Boleh pilih mana jang soeka, kalau
jang ketjil.

Hati memandang tiadalah sabar.

Lagi boediman fikiran sabar,

Tetapi pada seboeah roemah di Batang Agamweg.
orangnja beloem lagi bagoen, roepanja marcka ma-

BAROE

Hoofdprijs f 15.000.- Tariknja
Harga perlot f 3.50 franco.-

Tertib
Iboenja
Kepada
Sedikit

Hiliran tadji kening Anizar.

sinarnja jang gilang-goemilang

Djika kita pandang wadjah moekanja Siti AniAmat bagoes pemandangan kita pada pihak Ba zar itoe, tiadalah pengarang akan berdoesta dan
rat, dan tiadalah pocas mata memandang kebagoe- bohong” sebenarnja boeat di Pajakoemboeh tiadalah
san segala warna jang tersebab oleh sinar matahari jang akan djadi toeloek tandingnja lagi
itoe.
Lihat parasnja Anizar ratoe.
Oleh karena bagoes pemandangan kita pada wak
Tjantik medjelis njatalah tentoc
toe itoe sampai pada hari injgmasih terbajang diTiada berbanding dikampoeng itoc
sat kila, dan orgfffrang jang menda
lace moeda.

Siapa memandang meratjoen hati,

keatas
mocka boemi
ea!
sih tidoer njenjak.
Didalam roemah

53005509653
Sebagai boelan moekanja Siti,

(8 ALKISSAH £

LOTERIJ

Tienderawasin.

Boeroeng

Tjap

NJAMOEK"

OBAT

9

Djoega sedia.

kampoeng itoe.

segala tjakap dan
ia tiada mempoe-

sekolah ia selaloe menolong

Ia atjap kali dimarahi oleh goe-

roenja, kadang-sampai

mendapat

hoekoeman, tetapi

bockanlah karena nakalnja atau djahatnja, hanja
karena

menolong

temannja' waktoe dictee, dan di:

Pada soeatoe pagi kira-kira djam toedjoeh koe- hitoeng diloar kepala, soedah tentoe goeroe-goerang. Siti Anizar bangoen dari tidoernja, diambilnja roe karena itoe, dan Siti Anizar menahan djoega
handoek dan beloem

mandi, berdjalanlah ia menoe-

dalam

hatinja, akan tetapi kadang-kadang ia tiada

djoe soengai batang Agam jang tiada berapa djaoeh dapat menahan hati dan nafsoenja, jani nafsoe hendak memberi pertolongan pada temannja
dari roemah tangganja itoe.
Selesai soedah dari pada mandi, naiklah ia kea- itoe,
tas roemah kembali doedoed bersama iboenja ma- Meskipoen
mehoekoemnja karena kesalakan minoem.

han

itoe: Tadalah | bertoekar

hati

gperoenja

meli-

Bentengstraat.

Anizar itoe amat haloes perasaannja, dan mempoenjai kekerasan hati sebagai laki-laki.
Semoeanja itoe dapat dilihat pada matanja jang

Tiada berapa lama kemoedian setelah ia menoe- hatnja, tiada pernah goeroenja membentjinja atau
kar pakaiannja toeroznlah kehalaman. berdjalan de- poen
dengan perkataan jang kasar,
ngan lemah gemelai mencedje roemah sekolahnja
di karena tahoe soedah goeroenja itoe, bahwa Siti
Didalam sekelas itoe Anizarlah jang paling pintar, bagi poen baik tingkah lakoenja.
Apa

bila

goeroenja

menerangkan

socatoe

matanja tiadalah lepas dari moeka goeroe itoe.
Apa-apa

jang

diterangkan

apa,

oleh goeroe itoe di-

tadjam itoe, jang terletak dibawah boeloe kening

jang hitam, melengkoeng sebagai boesoer jang terpasang,
Setelah lontjeng

tangkapnja dengan daoen telinganja, serta diper
di gardoe Veldpolitie berbeenji
2e:
hatikannja dengan benar-benar, bolehlah dikatakan, satoe kal? moerid-mocrid itoe poen
sepatah katapoen tidalah jang ta" didikenalnja.
ngirim pani perkakasnja masing-masing kedalam
Djadi tiadaklah heran lagi, kalah ia mendjadi latji medja, dam moerid itoe poelanglah dengan
moerid jang kesajangan goeroenja.
Dari kelas satoe sampai kelas lima, ialah jang

(Akan

disamboeng:)

