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ega

(Ini

diterbitkan 2

hari

dibitjarakan, ia akan mendapat
bantoean dari Fonds kebangsaan

benar
oeang

lembar.)

Soeatoe Persbureau bang-

itoe.

beberapa

atoe . ... alat perka-

Soerat kabar itoe adal
keadaan

ter) jang menoendjoek-

ketel besar dari hati

galagat

sa Indonesia.

Dan, dari tempat jang djaoeh, amat soekar

disini.

akan menjisihkan mana kabar jang boleh
Dinegeri Belanda, kaoem Christen soe- dipertjaja, dan mana jang tiada.
dah mempoenjai soeatoe persbureaujang
Baik pers jang berhampiran dengan piseroepa itoe, dan pekerdjaan kantor itoe
amat menjenangkan bagi pihak Christen. hak jang bersangkoctan, baik pers jang

Pendirian kantoor seperti ini, amat penting goenanja bagi soeatoe pihak. Kantoor
itoe, boekan sadja bergoena dalam perkara
kabar2 oentoek menentangi
menjiarkan
kabar2 jang dirasa tidak menjenangi, poen

bergoena dalam perkara propaganda.

soeatoe pihak, jang oedjoednja bekerdia
oentoek pihak itoe, kabar2 jang disiarkan

dari kantoor itoe, soedah tentoe semoea-

belaka, dan kabar boeroek

semoeanja

kepada

mereka.

Pihak Nationalisten Indonesier, pihak
partij-partij Indonesia jang soedah metmpoenjai organisatie, hanja tahoe mengo-

soeatoe

pe-

njiaran jang tidak menjenangkan.
Apa sebab, Nationalisten sendiri tidak
menjuesoen satoe organisatie penjiaran
kabar, seperti organisatie jang .soedah
diperboeat oleh kaoem Christen.

Apa sebab P.P.P.K.I. tidak membatentoe disaring.
Dengan djalan demikian, pendapatan ngoenkan satoe badan persbureau, oentozk
kabar-kabar jang
benar
orang ramai, senantiasa dipengaroehi oleh !| menjiarkan
menk
oentoe
a
menjenangkan,
dan — oentoek
| dan
kantoor terseboet, pertam
djaga nama baik pihak Christen, kedoea mempengaroehi pendapatan oemoem.
Djika sewaktoe-waktoe kita beroleh
oentoek memperloeas penjebaran oedjoed
me.
....
berita jang njata dari pihak Nationalisten,
agama itoe, dan ketiga oentoek
njiarkan kabar jang meroegikan pihak lain

dan mengoentoengkan pihak sendiri
jang soedah

pihak

Bagi

terpeladjar.

seperti pihak Christen bangsa koelit poetih, perkara menjiarkan kabar itoe, mendjadi soeatoe roekoen jang oetama, oen-

toek propaganda atau oentoek
ngaroehi pendapatan oemoem.
.. £

mempe-

bangsa Indonesia, soedah amat
Kita,
djaoeh tertinggal dibelakang, dalam perkara ini.

Soedah

tetapi
akan kesadaran,
hari ini, kita tidak mem-

kita mengakoei
sampai kepada

kita, teroetama
Sinar Deli,
tentoe
akan menjampingkan sadja segala kabar
jang disiarkan oleh pihak jany meroegikan.

Achirnja: sekarang soedah datang waktoenja, Nationalisten Indonesia mesti mempoenjai

satoe kantoor

Pertja

pekabaran.

Timoer.

Korban

tahoen

semendjak berpoeloeh

Loterij

Sengadja

kereta

api

memboenoeh

diri?

Kemarin sore, ketika trein penghabisan
dari P. Berandan—Medan sampai dista-

banjak

kabar-kabar jang tersiar jang meroegikan
pihak
pihak kita dan mengoentoengkan

lain. Sampai hari ini, sebenarnja
negeri, bangsa Indonesia

diloear

itoe, hampir

sedikitkan

disaring,

dan

sedikit

poen tidak beroleh tantangan dani correctie
dari pihak kita.
Indonesia
Didalam

sendiri,

158446
18133
80340
150084
119045
168845
138872
149361
194280
58932
196420
151868
174308
159383
142225
88100
39711
46359
59107
16407
180791

Meh soerat-soerat kabar Belanda disi-

n, bahwa Fonds Nationaal akan diki #1000 oentoek belandja toean HaAA. Salim ke Geneve.
larena

penjiaran ini, terbitlah berbagai

pi critiek didalam soerat-soerat kabar,
1 Igga penjiaran itoe, mendjadi soeatoe
"
kegemparan.
,Angkoe-angkoe Hoofdredacteur sama
angkat p€na menerbitkan riboet" berkata
tocan Thamrin dalam vergadering minggoe jang laloe, tatkala menjatakan bantahan atas

kabar-kabar jang bohong

itoe.

»Mengapa angkoe-angkoe Hoofdredacteur

tidak

bertanja lebih doelog kepada

Mr. Sartono voorzitter Nationaal Fonds
sendiri"—mengeloeh toean Hadji A. Salim
menibantah kabar jang tersiar, bahwa tidak

Telegram adres

N AR

DELI"

»SINARDELI"

"

|

Voorburg

. Tahoen

perkataan

dan

letter

ke I.

Soeara Ramai.

Batak

baik. Hanja memboeat djahat atau landasan pada siapa mareka sakit atau dengki
dan panas hati. Dan biasanja poela poelas itoe digantoengkan pada dingding dekat

tangga depan dari roemah orang jang dipilih dari orang baik didalam kampoeng itoe.
Akan tetapi poelas itoe ta'ada paedahnja.
Demikianlah pada beberapa hari j.l.,
orang telah menggantoengkan satoe poelas
dikampoeng
Peritokan (T. Tinggi Deli).
Digantoeng orang diroemah Bang Amat
seorang jang terkenal baik boedi bahasanja

Oleh Bang Amat poelas itoe diberikan
pada penghoeloe dikampoeng itoe. Setelah
orang

Hopdaktoer jang ,djinak"
p€na-nja.

'

Sesoedah kita djentik telinga toean Jap
Gim Sek, Hoofdredacteur Sinar da

matra, jang djoega mendjadi lid Gemeen
teraad di Padang, sekarang dengan memakai topeng Berani Betoel, ia memboeat

pleidooi dalami soerat kabarnja:
Boeng

Hassan

tjoema

batja

datamv

soerat-

soerat kabar dan dengar sadja, lantas ia' bilang
leden dari Gemeenteraad van Padang mogok.
Saja tahoe betoel disini tidak ada terdjadi perka.

didalam kampoeng itoe.

97005

63894

140562
169981
168878
179478
78545
77085
188048
120590
196646
98453
29830
84618
122416
44755
80614
4445
177258

192487

167820
180149
67744
187739-e124474
185192
198035
172842
14062
80907
150591
2687
121693
152208
91568
115458
58972

160153
123050
18367
182010
74773
183213
120664
14330
28794
152780
98995
142913
37352
29080
24904
131497
121668

ra

mogok. malahan

banjak

leden tidak bisa ha-

dlir lantaran sakit dan berpergian

apa boenji jang tertoelis

1800

102869

109173

198884

176158
10880
83352
66586
150933

175227
140830
-6156
102818
83860

176867
6544
192695
189866
69670

pas

»Poelas“

keras, moekanja

61284

Tyre

Rerubbering

dengan

Co.

Shanghaistraat 27
(Dioedjoeng Hakkastr.)
ME

DAN

Telefoon No. 1525.

Soedah

Band Boeroek
Apa

toean

merasa

senang

Djangan

berikan

oenfoek

Bawalah

pada kita, dimana

Memperbaiki
Itoelah

REPARATIE

Diperbaiki

tocan poenja band?

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

dan

Memperbaroei

Specialiteit

Kita.

Band boeroek kita bisa bikin baroe.
Selamanja

kita poenja kerdja atas djaminan

15
Tanjalah
00000000000000

keterangan !!

Hopdaktoer

jang djinak

itoe, roepanja

tidak mengingat apa jang soedah ditoelisnja.

Dalam rubriek Tjorat Tjoret, Jap Gim
lan masa tanggal terseboet p. Datoek
Sek pernah menoelis tentang GemeenteJahja bin D. Penggawa berada dikp.
Paritokan mengoeroes rodi belasting raajat. raadsvegadering, jang terpaksa berkali-kali
Dapat mengetahoei hal terseboet dengan. dioendoerkan itoe, sebagai berikoet.
segera memberi Advies soepaja hal itoe
dirapportkan kekantoor Kerapatan.
Demikianlah hal itoe telah direpotkan

sekarang kekantor kerapatan, sedang jang
memboeat poelas itoe beloem diketahoet

—0—
Orang Soematera Barat di Kisaran.
Adelaar menoelis pada kita:

Boeat pertama kali saja saksikan ver
dari Gemeenteraad di ini kota moesti pm
kan sampai ketiga kalinja, lantaran soedah

doea

kali tidak tjoekoep leden jang datang. Dan ini
tentoelah ada boentoetnja

itoe bentrokan pikiran

dalam Raadvergadering tanggal 17 April j.I. ketika mana soedah terdjadi sedikit perselisihan piki'ran antara Burgmeester dan Raad. Kemoedian

itoe vergadering

Di Kisaran amat banjak pendoedoek
Soematera Barat jang datang boekannja
dari satoe tempat sadja disana, tetapi dari
berbagai-bagai tempat, seperti Mpnindjau,
Periaman, Pajakoemboeh, Loeboek Sika-

ping dan lain-lainnja tempat lagi. Ditempatdjocapoen ketjoeali di Kisaran.

Di Kisaran mereka itoe terdiri dari doea
partij jang besar, jaitoe Manindjau—Pariaman, sedang jang lain-lain, seperti orang
Pajakoemboeh,
Lb. Sikaping d.l.I. men-

hendak

diteroeskan pada 24

April, ketika mana lantaran koerang satoe lid,
Vergadering tidak bisa diteroeskan. Kembali ini
vergadering ditoenda pada satoe | Mei, tapi tjoemma satoe lid jang berhadir

sebeloemnja tijd dan

kemoedian ditambah poela oleh toean Jap Gim

Sek, dus tjozma doea leden jang datang, hingga

kembali vergadering moesti dioendoerkan boeat
ketiga kalinja.

'Sebab-sebabnja tidak bisa dapatkan Guo rum
jang tjoekoep soekar akan diterangkan, hanja banjak orang djoega lantaran kedjadian-kedjadian
jang laloe dan bisa djoega lantaran lid Grosjean
sedang berpergian ke Bandoeng hinggatidak bagoes apabila oeroesan dari vergadering 17 April
diteroeskan dengan tidak ada berhadiir orang

jang berkepentingan.

djadilah sebagai tempelan.
Demikian kita batja dalam Sinar SuMana jang menjetoedjoei partii Manin- matra tempo hari.
djau, jang diriboetkan orang disini dengan
Apakah ini, boekan toean Jap Gim Sek
nama ..kaoem moeda", memihaklah kesa- jang menoelis? Apakah" boekan Hopdakna dan jang menjetoedjoei partij Periaman,
jang menamakan
dirinja ,,kaoem toea",
menjebelah poela kesana.

tser

jang djinak itoe

sendiri jang me-

uigatakan: vergadering Gemeenteraad Padang, terpaksa berkali-kali dioendoerkan,

masih ada djoega ,,pirtij moeda" dan ,,patwa
tij toca", tetapi tidak matjam disini, Mere-

kaitoe selaloe bertoekar fikiran,

diada-

boekan

karena

bepergian

dan

sakit makanja vergadering itoe tidak
dapat diteroeskan, melainkan karena ter-

kannja debatingclub, tempat mempertimdjadi perselisihan pikiran antara
bangkan jang bersangkoetan dalam
hal dan Burgemeester?

ol£h kita.

00000000011000

soepaja

ke-

doea pemimpin dari kedoea partij itoe
akan dapat bersatoe. Adakanlah debating
Club, soepaja sama-sama merasa patas
dan mendapat jang hak, djangan soeka
imembelalang ditempat gelap
—0—
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Weelfit

poelas itoe bertoelis

disekeliling

merasa chawatir pada poelas itoe kebetoe-

Ta lain harapan, hanjalah

Poelas itoe artinja sepotong bamboe
darah. Dari koepingnja darah
boelat pandjang sedjengkal. Disekelilingpoen keloer.
Jang melihat kedjadian itoe mengang- nja diikatkan poela beberapa randjau boekat tangannja
memberitahoekan pada loeb ketjil dengan segempal idjoek. Dan
masnis. Trein diperhentikan.

Bang Amat dan Penghoeloe itoe

leden

2
agama. Tetapi disini,
diKisaran namApakah Gim Sek jang memberi ketepaknjabanjak jang soeka mentjatji, kalau rangan tempo hari dalam Sinar Suorang kacem moeda mendirikan Moehammatra, boekan Gim Sek jang sekarang?
madijah dan mengadakan H. W. atau pad- Apakah sesoedah kita tinggalkan, Padang
vinder, dikatakannja
,,kaocit — moeda soedah mempoenjai Doea Jap Gim Sek,
tjara maoe perang“ dan banjak lagi.

Corr. Sinar Deli menoelis:

ber-

Karena

Orang locaran berlepoek tangan meli- aarena terdjadi perselisihan antara leden
hatkan mereka itoe tasefakat, — apalagi dengan Burgemeester?
orang jang memelock agama lain, terbaApakah boekan lid Jap Gim Sek, dalam
jang ketawanja memandangi orang Islan
xwaliteitnja selakoe Hoofdredacteur Sinar
179670 ta sesoeai.
Sumatera, dengan bertopeng Brani Betcel,
Disebelah keSoematra
Barat betoel ta sendiri, jang memberi keterangan, bah1524

14908
161770

Soerat kabar
kampoeng.

memoekoel

121438
30187
16037!
52813
4896
. 1439
124205
7622
126310
147066
97325
53832
67691
124962
17431
45813

191588
181207

kelihatan seperti tidak tentoe.

randjau.

30512 tempat lain boleh dikatakan hampir seka3487 lian mereka semoefakat dalam hal apa

183708

Entah apa sebabnja tiba-tiba teroes menwagon

disitoe,
Kalau

- 149977
158697
192434
78848
180480 — 119123
7163
6047
106699
150589
86136
74087
111849
16326
16756
34895
96579
12395
44773
75784
27386
30674
37696
75680
106592
160333
100232
63848
104359
104850
193308
80519
51055
20499
154100
163455
165764
77143
186776
99088
65626
122579

dorongkan dirinja kewagon kereta api,
oentoeng tidak masoek kerail. Karena

ba-

rapa banjak kabar-kabar bohong jang disiarkan tentang bangsa Indonesia, jang
dilakoekan oleh soerat kabar Belanda.
Kabar bohong jang sebaroe-baroenja,
#sgh tentang Fonds Nationaal.

,51

( Indonesier ).
Biasanja maksoed poelas itoe, ta'ada jang

dibatjai

menang.

ti- loemoeran

dak terkenal. Pekabaran2 tentang negeri
ini, disiarkan oleh pihak lain, dengan
tidak

Roepanja

00000000000

Berapa

Indonesia.

jang

30263
195566
119604
121686
84046
80104
142503
138896
57218
132369
108605
191864
94555
48939
146227
82787
116048
76026
87394
180534
147368

169448
73022
144896

kelihatan seorang Indonesier ditepi rail
kereta
api, ia bersaroeng kain Samarinda dengan ikatan kcras dipinggangnja.

0000000 000000

tang keadaan

Stichting.

mn abe—

Nummer

poenjai satoe organisatie jang baik, dalam tion Bindjei, dari gerobak barang dike- 98383
perkara penjiaran kabar.
locarkan satoe tandoe. Seorang Indonesier 192679
Boekan sadja penjiaran kelocar negeri, dengan berloemoer darah terbaring diatas 199061
3008
penjiaran kabar didalam negeri sendiri, tandoe itoe.
32840
jang
atie
Corr.
Sinar
Deli
mendengar,
kira-kira
organis
njai
kita tidak mempoe
dimoeka kampoeng Djawa Kebon Lada, 126256
teratoer.
bohong
kabar-kabar
Berapa banjak
jang disiarkan orang diloear negeri, ten-

Eyken

Drama

sadja.

sama2

mendjadi Hoofdredacteur Sinar

Sumatra, sama2 mendjadi lid Gzmeenteraad dansama2 memakai topeng Berani,
Betoel.
Sajang! collega2
di-Padang tinggal,
pangkoe tangan sadja melihat Journalist
itoe

jang menjedihkan.
Lebai
jang
mem-

boenoeh

000...

nja kabar baik

—0—

0000000000000

Satoe

Pembajaran lebih doeloe.

Artinja: karena
banjak
leden
maka ada berboenji sekira-kira:
.ang berpergian dan sakit, meengkau tidak bajar ga- Injeba
bkan
beberapa kali Gedjikoe,
dan seleseikan halkoe,
200 prijs dati f 100, —.
meent
eraad
tidak
dapat menga
djaoeh di Pantai Timoer Puelau Pertja,sti- 50848
29942
114957
111825 roemahmoe koebakar dan djika dakan vergadering. Dan oleh tocan
toeroen tangga kena
dak poela dapat dipikoelkan
kesalahan 172904
122250
41541
124540 engkau
Jap, ini boekan mogok namanja.

mel kalau soedah terdjadi

kantoor pekabaran, kepoenjaan

1174

1 sampai $ baris f1.50 Sekali moeat sekoerang-

koerangnja f 1.50. Berlangganan boleh berdamai.

—i

erat kabar batin rajat
Sesalan toean'Hadji
A. Salim ini, baiklah
Dan dengan perantar:
5
kita poelangkan sadja kepada collega- berbitjara.
(Mr Hiltermann
bockoenja" Het becollega di Jacatra, dengan moedah men- roepsgeheim
list).
van den j
Perloe ada.
dapat perhoeboenyan dengan Mr. Sartono
dan tocan Thamrin.
sa Kerapatan BinTengkoe Idris,
Dalam conferentie Pendeta2 Christen, j.
Tetapi, kita, pers jang djaoeh dari Mr, djei, jang |
ereta api poelang
diadakan beberapa hari jang laloe di-Ja- Sartonoyyidak berplah kesempatan, selekas :- kb
i, berangkat, oen.
catra,-dibitjarakan pandjang lebar tentang lekasnja akan membozat perhoeboengan, toek mengoero
Korban itoe dibawa” keroemah sakit
persbureau dari kaoem Christen di-Indo- dan menjelidiki kabar jang tersiar itoe.
Tentang djiwanja belgem diketahoei
nesia. Amat dirasa perloenja, mendirikan

satoepersbureau

Dari

advertentie:

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

Te

kas oekoeran hawa (mar

rajat.

Bajarao

& Uitgevers Mij.

Telefoon No.

TJATET AN.
kan

gle. B. R. Sodjocangoa.

1930 & 24 Zoel'hidjah 1348.

Djoem'at 23 Mei

|

n.

N

Kantoor Redactie en Administratie Moskeestraat 57
:
Bangkattanweg — Bindjei. Nederlandaat
N.V, Reclamebedrijf ANETA Weltevreden. H. M. Noer, Hadji
No. 69 Handelsstr
Moehd. N:

XGENTEN,

rische Drukkerij

oleh: N. V.

hari ketjoeali hari jang dimoeliakan

Diterbitkan setiap

Direeteur:
ABDUL
AZIZ

memoesing-moesing

oemoem dengan
bersama.

pendapatan

meroegikan pekerdjaan

isterinja.

lebai jg. nja jang ketjil itoe masih teroes menjoememboenoeh isterinja di Kampoeng Ban- soei suesoe iboenja, seolah-olah tidak
dar Sinembah (Bindjei) itoe, oleh seorang tahoe apa-apa jang terdjadi atas diri
Sampai
iboenja melepaskan
pembatja S.D. dikampoeng terseboet me- iboenja.
djiwanja, anak itoe masih mengisap suengirim kabar kepada kita, demikian:
Pada malam terdjadinja pemboenoehan soe iboerja lagi.
Selain dari orang mengatakan sebab
carnaval
itoe, silebai pergi menonton
Sepoelangnja dari sana, hari soedah dja- pemboenoehan ini karena tjemboeroe,
oeh malam, laloe iapoen masoek keroe- ada poela jang mengatakan sebab otakmah. Ketika isterinja jang masi:! moeda nja soedah mereng atau gila.
mO—
itoe menjoesoekan anaknja jang masih keBagaimana
kampoeng
djadi bersih,
isterinja,
tjil, disitoelah ia mengamoek
djika
penghoeloenja
j.
mengotori?.
hingga mendupat loeka beberapa liang
Salah
seorang
penghoeloe
kampoeng di.
diperoet dan dilehernja.
daerah
Bindjai,
soedah
dihadapkan
kemoemertocanja
mendjerit,
Tatkala isterinja
ka
pengadilan,
karena
tertoedoeh
berani
kegoegoepan
dengan
laloe
terkedjoet
memasoeki
seboeah
roemah
jang
berisi
iapoen minta tolong. Tetangga jang menLebih djaoeh tentang

dengar

djeritan

itoe

seorang

baroelah

datang tiga

orang bidadari didalam kampoengnja

menolong, tetapi sebagai soedah dika- itoe, serta mengerdjakan soeatoe perboeabarkan, mereka itoe djoega mendapat sera- tan jang diloear garis kesopanan.
Disini boekan kitamaoe mentjampocri
ngan dari laki2 j. soedah gelap mata itoe,
hingga mendapat loeka beberapa liang, perkaranja jang sangat boesoek itoe, tetapi
bagaimanapoen
ki:1
jang seorang diantaranja mesti dibawa hanjalah
keroemah sakit.
hendak membersihkan kampoeng kita, n:sJang sangat menjedihkan, ialah meli- tjaja tidaklah dapat, selagi penghoeloenja
hatkan tatkala perempoean jang malang sendiri beloem soeka mengotori nama kanitoe socdah didalam keadaan pajah, anak- poengnja. Soepaja penghoeloe itoe, seda. |

Tidak toeroet perintah mandoer.
Toean

A. Hiang, koeli contract dari

SPORT

Memberi kesempatan berboeat zinah.
Kemarin soedah dihadapkan seorang

Mariendal
pagi
kemarin
dihadap- Tionghoa kedepan Landraad, sebab dikan kemoeka Landgerecht, kerena disa- persalahkan memberi kesempatan kepada
lahkan tidak toeroet perintah mandoer.
orang2jang berboeat zina didalam hotelPada ketika ia mengambil tempo, Tan A. nja.
Hiang melepaskan lelahnja, dengan minoem
Pemeriksaan dilakoekan dalam pintoe
teh, tiba2 mandoer datang, marah2, detertoetoep.
Tiga orang perempoean bangsa
ngan tjakap keras kepadanja, bahasa sepoIndonesier
Djawa sebagai saksi, jang meok tembakau, jang telah tjondong tidak
diberdirikan. Ia sedang hendak minoem ngakoei telah melakoekan perboeatan
teh, tiba2 mendapat, marah “dari kepala- kedji itoe didalam kamar-kamar hotel

Apa Primo Carngga akan mendoedoeki tangga jang

h disisi

Akan tetapi memandang dengan pikiran
jang haloes, tidak oebahnja dari pada
pemboenoehan kedjam.
Achirnja -beloem habis waktoe 1 menit
10 seconde, Peterson meminta ampoen,

tempat diam, sehingga sebagian mendjadi
troentoch. Dengan segera orang barisan
pompa bekerdja oentoek memberi perto-

boeatnja sebagai

boengan djalan-djalan baroelah pada malamnja terboeka kembali. Dibeneden stad,
maoepoen di Priok dan Mr. Cornelis tidak ada keroesakan.

longan

dan melapangkan

djalan

itoe.

Beberapa pohon Icra.i ja 1g berdiri di
dengan memperlihatkan moeka meringis Petodjo djatoeh keatas sebahayian
oleh Jack
Demay dalamdoenia.
dari kadoea bilangan lamanja.
zerne artillerie dimana familie2 dari serdaPertindjoean antara
Dalam tiga seconde jang penghabisan doe2 bertempat diam.
Carnera
dengan sekali lagi menjembah kelantai-tapi ini doe dan doea orang anak2Doea Orang serdamendapat loeka
Clayton
Peterson kali teroes tinggal loeroes tegang semen- ringan
dikepalanja, disebabkan atap gendi Madison Sguare tara Referee mendjatoehkan tangannja ting jang berdjatoehan
itoe. MerekadibaGarden. (New Yoik). penghabisan kali."
wa keroemah sakit militair. Sesoedah mePengachiran pertindjoean ini lebih hebat reka diverband, mereka
Carnera, berat kira-kira lebih koerang
poelang ke kanja, dengan sebentar itoe ia menjemboer terseboet. Mereka mesti membajar se134
K.G.
ketika
bertindjoe
dengan
Claybagian
dari
penghasilannja
dalam
pekerlagi
adanja dari pada persangkaan orang zerne,
sang mandor, dengan perkataan,,poeniabo".
ton (Big Boy eterson) jang ditimbang sebeloemnja.
Dinding-dinding perantaraan dihalaman
Persakitan sendiri didalam keterangan- djaannja oentoek sipoenja hotel.
lebih koerang 104 K.G. Pertandingan
Tentang Carnera, beberapa poekvelan2 Perreguet-club roentoeh poela disebabkan
nja, mengakoe bahwa, ia seorang jang raKepoetoesannja
Landraad menghoedjin, kerdja, tapi masa itoe ia hendak koem pesakitan dengan denda f 100.— tindjoe itoe tjoema berlakoe dalam 10 diberikannja, setelah itoe, achirnja dike- pohon kajoe jang ditoembangkan angin,
loearkan tindjoean jang tepat sekali, jang sementara seboeah goedang jang
ronde.
&
melepaskan lelah sebab itoe ia
telah
terdiri
Kita rasa dengan denda jang sekian,
Bermatjam-matjam
tjerita tentangan menentoekan, sehingga lawannja roboh dihalaman restaurant Versteeg djoega
berani memaki mandor itoe.
tidaklah seberapa berat pada perasaamnja. bokser ini kedengaran diseloeroeh kota ketanah.
mendapat keroesakan besar.
Landrechter, mendjatoehkan hoekoeman
Sebetoelnja menoeroet perasaan kema- New York, sampai ada jang menjatakan
. Perdjalanan kereta tram di Tanah Abang
Tiga
bilangan
lamanja
dia
merangkak
2,
2 boelan 12 hari masoek toetoepan.
noesiaan, masih terlaloe ringan hoekoe- roepa-roepanja Carnera maoe berloemba selain dari itoe tidak ada lagi kekoeatan
nja, djoega sama sekali terhalang disebabkan
—0—
man itoe, tetapi menoeroet setjara ke- mengadoe tinggi dengan Crysler Building kemoedian
Segera datang orang bovenleidingnja roesak. Serambi moeka
....
Berangkatnja dr. Burger.
maoean wet, tentoe soedah diatas seadilmengangk
dia,
dokterpoe
(menara
jang
tertinggi
di
New
York,
ada
at
n tidak keting- dari hotel Orient di Molenvliet mendaSoedah
berkali-kali disiarkan, tentang adilnja.
galan,
kenjataan
dagoenja
miring sebab pat keroesakan ditimpa oleh pohon kajoe
djoega
jang
mengatakan
diantaranja
—0—
dr. Burger, controleur Bindjai akan pergi
.Giant Primo“
atau
Raksasa Primo, hoedjan tindjoean jang diterimanja.
jang toembang.
Hoekoeman2 di Landgerecht.
ke Djawa, berhoeboeng dengan keangkaGoeroeh-gemoeroeh sorak penonton seatahoekah kita dari hal diatas jang Carnera
Djoemlah sama sekali kajoe jang toemtannja mendjadi
secretaris dari Centraal
Seorang koelie dari Onderneming Sei. mempoenjai keadaan loear biasa.
kan-akan petjah belah tempat itoe di- bang ada empat ratocs batang. PerhoeKolonisatie Comite.
Semajang dihoekoem oleh Landgerecht6
Kemarin

pagi

dengan

kapal ,,Opten

Noort" beliau soedah berangkat dari Belawan menoedjoe Djawa. Di Belawan banjak
orang jang mengantarkanbeliau, antara ma-

na

t. wnd. Gouverneur
ada ikoet, begitoe

djoega beberapa B.B. ambtenaar.

—0—
Perhitoengan djiwa.

Sebagai

soedah

ewestelijke
Prhitoengan

tersiar jang mendjadi

Leider dari
djiwa) itoe

Volkstelling
disini ialah

toean Controleur J. De Ridder.
beliau

soedah

poelang

Kemarin

dari

Betawi,

jang mana beliau pergi kesana ada berhoeboeng dengan

Toean

oeroesan

itoe djoega.

Holiman, Controleur Arnhemia

akan memimpin

pekerdjaan perhitoengan

djiwa itoe dibahagian Boven Deli dan
toean B.A.G. Perks, Controleur Bangoen
Poerba dibahagian Serdang.
—0—
Keramaian di Bangoenpoerba.
(Oleh pembantoe S. D.)
Pada 15 tm 18 Mei 1930 baroe ini diIoemah

Dja Aminoedin- Djaksa

Kerapa-

tan tevens Wd. Bestuurder
- di Bangoenpoerba, diadakan keramaian, karenaengkoe

itoe

mengawinkan

anaknja

nama

Abd. Hamid dengan seorang gadis dari
Pangkalansoesoe.
Boeat

negeri

ketjil

seperti Bangoen-

boelan pendjara,
karena membatjok
orang Assistent dikeboen itoe.
Seorang Tionghoa mentjoeri

se-

kerosi, di

Royal Bioscoop,

uihoekoem 2 boelan.
—0—
Politie tidak soeka memberi keterangan pada pers Melajoe.

melebihi tentangan

bokser-bokser

ting-

jang soedah-

soedah seperti
| Compolo dan Jess
Willard, tjoema dengn J.W. dia berselisih berat 10. K.G. jaitoe Primo lebih
10 k.G. t.s.b. Tingginja 182,88 cM.

keberatan

Politie

memberinja,

tetapi

toch tidak sekalian jang terdjadi, Politie
tidak boleh memberi keterangan kepada
pers?

Lebih aneh poela, bila pers Melajoe

diperlakoekan demikian,

sedang kalau

pers Belanda diperlakoekan amat menjenangkan.
Kabarnja, ada seorang Pegawai Politie, kalau ada sesoeatoe kedjadian, dengan

boeroe-boeroe

menelefoon

pada

Deli Courant.
Sekian soerat jang kitaterima.
Correspondent
kitadi Pematang
Siantar,
boekan orangjang kalau ada

menghormati djago jang

mendapat kemenangan.
Agaknja tidak djoega
Barnera

dari

loepoet Primo

kepongahan,

»Poof!. ... sedikit

saja

katanja:

tidak merasa

tjapek! Setengah dari tenaga saja, tidak
Tapi dia kelihatan !ebih tegap dan le- ada sajapakai . . . . tapi hati saja senang.
bih besar-ja-hingga terlaloe besar akan Oentoenglah. . . . kalau saja pergoenakan

| inggal diroemah jang biasa.

Dari Correspondent Sinar Deli di
Manoesia seperti semoet berdesak-dePematang Siantar, diterima sebagai be- sak, waktoe hendak
melihat-boekannja
rikoet :
ingin menengok perkelahian mati-matian
itoe akan tetapi mempersaksikan Raksasa
Di Pematang Siantar, kita diperlakoe- Carnera, toeboehnja jang sangat mengkan koerang enak. Kalau kita datang erankan orang itoe, rata-rata semoeanja
minta keterangan pada Politie, selamanja memandangnja dengan kesoekaran dan
kita tidak mendapat keterangan.
hormat.
Saja mengerti, ada keterangan jang
»Toean-toean dan njonja-njonja!” de-

poerba, bolehlah dikatakan pesta itoe ramai, karena moelai tanggal 15 terseboet, tempo baroe menoelis, tetapi seorangjang
tiada poetoes-poctoesnja orang datang
dari sekeliling negeri. Perbapaan
- perbapaan dan Penghoeloe-penghoeloe jang

Tidak djoega

ginja dari

mikianlah

kedengaran

dari kiri

kanan

di tempat itoe, , Teroeslah kemari Persaksikanlah
Raksasa bekerdja. Marilahmarilah—lihatlah dia memakai tali kapal
akan pengikat pinggangnja—lihatlah—sampan penolong orang terbenam akan sepatoenja!

Gelaplah boemi
kedoea tangannja.

djika dikembangkan
Silakan toean-toean,

saja dapat bertemoe de-

harap dimoeka

ngan teman jang lebih koeat!“
Tahoelah pembatja betapa hebatnja
pertempoeran adanja dan

bagaimana pe-

mendapat

dengan

,,knock

out” pada masa itoe.

INDONESIA.

kan memperbaikinja. Kemoedian pagi hari ibi pada
djam poekoei lima, baroelah

Amy Johnson merasa senang.
Sebentar sebeloem lagi Amy akan bePematang Siantar memperhatikan toelisan, noembangkan Big Boy Peterson didalam rangkat, ia melihat pelangai terbentang
soepaja
antara Politie dan Pers didapati satoe menit-sepoeloeh seconde. Peterson dilangit, jang dipandangnja sebagai satoe
soedah tiga kali menjoeroek ketanah se- alamat baik baginja akan memoelai penersifat pekerdjaan bersama.
Terhadap kepada Politie, selamanja kita beloem Referee menghitoeng bilangan jg. bangannja. Sebentar ia beredar diatas ta-

masoek district Batak Timoer datang de- na mesti beroeroesan dengan Politie.
ngan

setjara

'adat, membawa

gendang

dan tortornja, membawa kambing dengan

d.LI. nja.

Tiap-tiap datang, masing-masing dengan

arakannja, diiringkan beratoes-ratoesorang,
djalan penoeh
menjebabkan sepandjang

manoesia, dihiboerkan oleh boenji
bermatjam roepa. Ada gendang
gendang Karo dan dan gendang
Sampai pada tanggal 17 Mei

Didalam perkelahian dia jang pertama
harap, soepaja pihak pembesar di itoe dinegeri dollar, dia soedah dapat me-

mentjari samenwerking. Kerap kali Politie
meminta kepada kita, soepaja djangan menjiarkan sesoeatoe kedjadian, sebeloem pemeriksaan selesai,dan permintaanitoe kita

gendang
sipitoe,
Timoer.
keadaan kaboelkan.

itoe bertambah ramai, karena pada hari
itoe, selain dari pada arakkan Batak, ada

poela arakan ,,anak dagang di Bangoen
poerba, atas nama serikatnja Serikat Tolong-Menolong“. Arakan ini berdjalan se-

keliling kota, dihiboerkan dengan muziek,
teroes keroemah engkoe Dja Aminoedin.
Arakan jang berbanjak-banjak tiada koerang dari 7 bocah dan masing-masingnja
membawa

Kita

sekoerang-koerangnja

2

ekor

penghabisan oentoeknja. Keempat kalinja
sia-sia sadja dajanja akan mengangkat

dimainkan didalam Deli
kambing dengan keperloeannja j.l.l.
Pada hari Ahad 18 Mei datang poela Tjong Koen Tat Bioscoop.
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Tengkoe Besar Negeri Serdang dengan

Bioscoop dan

pertjobaan tenaganja.
Lain menaroeh perasaan Cornera lebih
tegoeh dan koeat lagi dari pada taksiran
orang. la memperlihatkan goena tangan
kiri, penahan

tangan kanan, dan tindjocan

jang berharga, jang bilangan No. 1, deT. "Pangeran Loeboebpakam, jang oleh1.
Djaksa dan pengoeloe-pengoeloe dialoe- Moela-moela kenderaan contra kende- ngan tidak ada sak wasangka orang mengharap dia akan menaiki tangga jang terraan, kemoedianorang contra orang.
aloe keloear kota, disamboet dengan boetinggi
dalam doenia boksen.
diroemah
dimoeka
nji bedil 9 kali: dan
Kemarin kiri-kira poekoel 12 setengah,
Adapoen
kebenaran sebetoel-betoclnja
daselamat
njanji
dengan
poela
samboet
seboeah
motor datang dari djoeroesan tentangan itoe beloem dapat dipastikan.
tang” dan ,,landjoet oemoernja" oleh moe- keboen
Pisang, hendak menoedjoe ke
Medan.
Disoedoet Serdangweg dengan pioen, benar sekali .,.. akan tetapi....
Kruggerstraat, seorang Indonessier meMemandang kelain djoeroesan, jang bapertolongan sanak saudara sekalian, te- naiki seboeah sepeda berdjalan dimoeka
kal dihadapinja adalah bokser 5, jang
boekti,
socatoc
auto
itoe. Pada
bagian belakang dari
ranglah dan mendjadi
seorang. sepeda terseboct, ada terikat satoe tin mana orang soedah ketahoei lebih dabasa engkoe Dja Aminoedin
hoeloe dia poenja ,,down“ alias mentjiDistrictshoofd jang disoekai dan disajangi minjak tanali. Motor jang berdjalan dioem lantai.
agakbelakangnja dengan tiba-tiba melanggar
anak boeah atau kawan-kawannja,
Apa sang bokser No. 1 atau no. 2
pedan
baik
boedi
nja itoelahbalasan
ia dari belakang, hingga tin minjak itoe
akan dapat melepaskan dirinja dari tjeng
ramahnja.
petjah dan minjaknja berhamboeran. Se- keraman
Raksasa ini masih tinggal diketika itoe djoega soepir motor terseboet
dari
Djoega itoelah soeatoe hasil baik
boektikan lagi dalam kehebatan pertemPadoeka seorang Tionghoa menjetop motornja, poeran kelak. Sekiranja tidak Carnera
hati Seri
pada kemoerahan
dimana terdjadi
pertengkaran moeloet
mendoejang
erdang
!
Soeltan
Toeankoe
mengoeasai doenia. Kalau dia keok pedengan
orang
j.
naik
sepeda itoe. Diantaradoekkan e. Dja Aminoedin sebagai wakil
kerdjaan
toekang bergelandangan kian
njaitoe datanglah beberapa pendoedoek,
beliau disana jang tiada menilik ,,siapa
kemari jang menoenggoenja.
dan orang jang sedang laloe lintas meorangnja, tetapi bagaimana orangnja".
Sedjak kedoea bokser itoc masoek dalihat pertjektjokan itoe. Scorang dari pe—0—
lam ring, tidak ada orang menaroeh sak
nonton
itoe,
kenal
baik
dengan
orang
Gedoeng-gedoeng tambahan dari H.B.S.
s0ejang kena langgar. Ia tidak sabar melihat atau sangsi hati lagi, masing-masing
Soedah diberikan koeasa oentoek me- pertengkaran itoe berdjalan dengan demi- dah ma'loem bagaimana kesoedahan akan
ngoempoelkan perkakas dan mengadakan kian, ia laloe tjampoer tangan. Sekarang terdjadi. Sewaktoe Primo sampi diplatmendirikan roemah-roemah sisopir telah mempoenjai doea lawan form, dia tertawa dan melambai-lambai
persediaan
gedoeng H.B.S. di Medan bertengkar.
pada
tambahan
kepada kawan-kawannja serta penonton
dengan biajanja sedjoemlah f 10.000.—
sekelilingnja, tenang sedikitpoen tidak
Orang Indonessier jang belakang ini, gojang hatinja, perasaan takoet lagi, battelah panas darahnja, ditamparnja moeka kan kebalikannja dari pada itoe, sekalian
soepir Tiong Hoa itoe bertoeroet2. dan itoe tergambar diwadjah moekanja. Deorang Tiong Hoa itoe tidak melawan. mi dilihat keadaan-keadaan ini Jury-jury
Disinilah habisnja tjektjek moeloet itoe, poen soedah mengerti.
Satoe menit sepoeloeh seconde, itoelah
orang masing-masing poelang ke. dan
tempatnja.
sa'at dalam mana orang ada dalam ge—0—
lombang keriangan, kegirangan dan djoey
ptasi dioendoerkan pembajaran
ga ketakoetan, berdebar-debar segahap
ada wang pembajar, dengan
Kontrakan jang disambar geledek.
hati orang penonton ketika i#. a
hati : ,,lain hari sadja, masih banjak
n0e.
Seorang koeli bangsa Tionghoa, jang
Roepa-roepanja Pet
n soeka betoel
"Issdang bekerdja dionderneming Wingfobt dan menjimpan tjin
kepada lantai,
(Boven Asahan) telah disambar oleh ge- terboekti djoega,
kedatangan

kawan

soedah terpaksa mesti
President

Weltevreden,

ledek. Koeli ini melepas djiwanja
penghabisan.

jang mentjioemnja
keair.

lelah.

Hooggerechtshof.

22

Mei.

Soeatoe

per-

dengan president Hooggerechtshof jang
berhenti itoe, jaitoe mr. Goossens, begitoe

djoega kepada griffier dari Hof, jaitoe mr.
Smit jang
verlof.

berangkat dengan

mendapat

te. Pengeloearan ini mesti
dipandang
sebagai socatoe Voorschot jang akan di-

1 April, harga barang-barang itoe naik
57/w daripada boelan Juli 1914, dan setahoen jang telah laloe telah naik 61”/, dari
boelan Juli 1914.
Djatoehnja harga ini semendjak 1 April,
ialah

karena

toeroenja

Roemah-roemah

dapat keroesakan.
Betawi, 22 Mei. Soeatoe angin

jang

mentopan

harga,

soesoe dan sajoer kool.

mentega,

Armada Inggeris

Londen 21 Mei. (Aneta Reuter). Didalam
persidangan
Lagerhuis,
Minister
Alexander, menjatakan bahwa soal-soal,
tentang hendak memboeat, seboeah kapal
perang jang memakai
merian 6 inch,
»Leander“, akan diperboeat di Devonport,

dan doea torpedojagers lagi akan diboeat
di Portmouth. Tentang pemboekatan seboeah kapal extra, dan torpedojoger extra,
masih didalam pertimbangan. Djoega soe-

ga soedah

divoorstel,

doea boeah kapal

masing moeatan 650
lagi

jang

akan

selam,

ton,

mempoenjai

memboeat

jang

masing-

dan seboeah

moeatan

1800

ton.

Alexander menerangkan poela, bahwa,
soeatoe bahagian jang penting, boeat
programa th. 1929, soedah ditjaboet. Kapal jang

terseboet

itoe, tidak mendjaga

bahagian-bahagian jang soedah ditjaboet.
INDIA.
Gerakan

Gandhi.

Lemboe

diatas

seboeah bangkoe.
Bombay, 21 Mei. Beratoes-ratoes orang
penjimpan oecang deposito mengeroemoeni

bank kepoenjaan orang asing nama Bank
of India, sebab mereka hendak memintak
kembali segala oeangnja dan hendak

noetoep

rekening

me-

mereka itoe. Gerakan

itoe timboel disebabkan kabar jang diterima tentang tjampoernja beheerder bank
itoe mengatoer tentera jang menghalangi

orang2

bercongres,

moengkiri keras

hal mana

ada di-

olehnja.

Penjerkapan atas
Congres Nationaal.

Angin topan di-Betawi.

Beratoes-ratoes pohon
kajoe
jang
toembang.

dan

DARI PERGAOELAN.

berhentikan

pestaan soedah memberi selamat berpisah

Betoel Carnera kelihatan seperti Kam-

rid-moerid Inl. School Bangoenpoerba.
Menilik dari

nah lapang itoe dengan melambai-lambaikan tangannja oentoek memberi selamat
tinggal, dan kemoedian sedjoeroes lamanja
pesawat Moth jang ketjil itoepoen lenjaplah dari pemandangan.

loetoetnja kembali tegak dengan lekas
boeat menjenangkan hati Referee, laloe
Maka sikapjang kita pegang dibimbing dia kesoedoet oleh Arthur DoMaksoednja akan teroes berangkat ke
tegoeh selama ini, kita harap djangan sam- novan Referee t.s.b. Sekiranja permainan
Atamboea,
tetapi djika ditengah djalan
diteroeskari
nistjaja
Peterson
akan
tiwas
pai diroesakkan.
ternjata bahasa beloem djoega lagi baik
binasa.
—0—
. Menoleh kemhali kepada pertempoeran betoel mesin itoe, maka ia akan toeroen
Fox film,
hari itoe, pendapat publik dibagi atas lagi di Bima.
O entoek Deli danT jong doea bagian:
Djoeroe terbang perempoean itoe sangat
Koen
Tat
Bioscoop.
menarik
hati orang banjak pada tatkala
Jang pertama mengatakan, boeat Primo
ia
hendak
terbang itoe, disebabkan ia
Kepada kita diminta soepaja dikabarkan Peterson tidak ada separohnja ventoek

bahwa moelai dari awal boelan dihadap
ini, segala Fox film oentoek Medan, akan

soedah memoetoeskan atas
pendirian
soeatoe gedoeng dengan belandja gemeen-

Chabar Kawat.

Sesoedah kemarin sore motor itoe ditjo-

kemenangan

menda-

rasaan publiek kepadanja. Kita dapat ka- bajar oleh pemerintah dengan ansoeran
.
bar dimoeka dia akan mendapat sebagai
INGGERIS.
djago doenia itoe,
SHARKEY
lawan
demikian kita ramalkan jang
sekalipoen
(Aneta Radio)
Keadaan penghidoepan di England
Carnera akan merabahkan dia.
Rugbij 17 Mei (Str, BI.) Pada tanggal
1 Mei harga-harga barang makanan. pada perniagaan ketjil poekoelrata, ada 55”/,
naik dari boelan Juli 1914. Pada tanggal

Orang poen soedah lama mempoenjai ba didjalankan, Amy Johnson beloem lagi
semata2 hidoep dari pers. Oleh sebab itoe, kejakinan bahwa Bokser Italy ini akan merasa senang, jang mana laloe diteroeskita pertjaja, bahwa Correspondent kita,
adalah orang jang mengerti, tjara bagaima-

tidak

Seboeah gedoeng departement baroe di Bandoeng
kekoeatan sehabis-habisnja tidak boleh
Bandoeng, 22 Mei. Gemeenteraad Bantidak, dia mesti mati saja poekoel. Saja doeng tadi malam dalam zitting
rahasia

ANETA RADIO.
Amy Johnson berangkat.
PRIMO CARNERA menoenggoe didaSoerabaja, 22 Mei. Amy Johnson
lam.
Madison Sguare Garden lain betoel ke- pada djam 6 liwat5 menit soedah berangdiberi selamat
lihatan dari hari2 ketika itoe: penoeh se- at ke Atamboea dengan
sak oleh manoesia dimoekanja dan dida- oleh orang banjak.
lamnja.

Batav. Nbid. sementara

pat stroom listrik sehingga beberapa djam
soerat kabar itoe terlambat terbitnja.

Bombay,

21

Mei. Penjerkapan

atas

congres nationaal adalah soeatoe sikap
mematikan gerakan. Sekeliling gedoeng
didjaga

keras

oleh politie

bersendjata.

beremboes dari sebelah barat jang Diantara orang-orang jang ditangkapitoe

datang menoedjoe pihak sebelah tenggara
dengan bertjampoer hoedjan keras antara

kedapatam Choksey, vice president dari
Provinciaal Congres di Bombay, doea

poekoel doea dengan poekoel tiga, soedah orang secretaris dan penningmeester congmemboeat keroesakan2 dibbvenstad Beta- res, redacteur dari bulletin congres dan
wi, sehingga semoea djalan mendapat ha- doea orang leden dari Oorlogsraad.
Segala penangkapan itoe berlakoe ber.
langan, disebabkan kajoe2 jang bertoembadasar
dengan artikel 144 dari Wetboek
ngan.
Noordwijk, Riswijk dan segala
van Strafrecht dengan mana maka pemdjalan2 di-Rijswijk dan Goenoeng Sari berian tahoe dari congres Bombay itoe
sama sekali dihalangi oleh kajoe2 jang banjak sekali jang dibeslag.
terlentang bertoembangan keatasnja. KeEmpatbelas orang mendapat loeka tatreta listrik dan stoomstram terpaksa terhenti perdjanannja.
Bovenleiding dari
listrik kereta tram di:
noeng Sari mendapat keroesakan djoega.

Angin

riboet

itoe

kala
politik menghalau orang banjak j.
menoeroeti vrachtauto j. membawasoerat2

j- soedah dibeslag itoe.

Banjak

beremboes paling

leiders

jang

ditangkap.
keras di Waterlooplein, Goenoeng Sari
dan Schoolweg, dimana sebahagian besar Simla, 21 Mei. Dari Jhellum dikabarkan,
dari pohon2 kajoe. perioeimbargaR-keatas bahwa. 36 orang pengandjoer nasionalist
jang terkenal soedah ditangkap, sesoedahhalaman beberapa roemah. Oentoen,

tidak menoedjoe
itoe, Tloepfa
dr. Sitenis di
Kilanggar oleh
ga memboeat

keatas roemah-roemah

nja

mereka, jang

memboeat

perarakan

bahagian moeka roemah menoedjoe kestation boeat kasih selamat
Goenoeng Sari jang kena kepada Pandit Malaviya, tidak maoe boekajoe jang toembang hing- bar.
keroesakan banjak. Doea
President Nariman
besar dimoeka Kantoor

pohon
kajoe
ditangkap.
Volkstelling toembang oleh angin dan
Bombay, 21 Mei. Pada tatkala dilakoe
djatoeh melintang diatas kali jang mana
poentjaknja kajoe itoe menghalangi dja- kan penferkapan, maka politie soedah
menangkap segala orang-orang jang berberkali-kali dia lan kereta api.
bab
Di Petodjo, dimoeka kazerne artillerie djabatan dalam congres, diantara mana
i itik gemar menjelam
ada toeroet djoega president Nariman.

sepohon kajoe toembang keatas 1 roemah

Austfe

11.374,

IT.T,

Zicht Austie
orang vrylwilligers soedah ditangkap, tat- T.T, Ampa
kala mereka datang di Wadada boeat Zicht Anyika

11.35,
249.
248./,

|Zicht
»—
Halit

tjampoer
garam.

Mei.

Doea

poeloeh lima

dalam penjerangan atas depot
T.T.

Penangkapan besar
Dharsana, 31 Mei,. Nia Naidu soe- T.T.
dah ditangkap. Manilal Gandhi
jaitoe
anaknja

Gandhi,

secretarisnja

Pyarelal,

Imam Sahib Bawagir seorang Islam jang

geapore
fitsch Indi
iongkong

140.7.
90./s
89.1,

Amoy

82.

kerdja bersama-sama dedgan Gandhi seShanghai
waktoe
gerakan melawan pemerintah
di Zuid Afrika dalam tahoen 1893, soe- Zich' Manila
Belgis (per Belga)
dah djoega ditangkap. Penangkapan itoe
menimboelkan penjerangan dari 2000 orang
Frankrijk
dari kaoem vrywilligers dalam socatoe T.3
Ziut Frankrijk
depot

Politie

garam.

Beratoes2 orang jang loeka

Kingsford Smith, telah mengambil seoranf
Belanda djoeroe terbang dari K.L.M. ber
nama E. van Dijk, dan
ahli marconij
orang Australie, nama Stannage,
boet
mendjadi kawannja didalam penerbanga

melaloei laoetan Oceaan. Penerbangan pe
akan dilakoekan dengan tjepat sekali.zalau tidak ada orang jang mengambj tindakan sebagai dia. Kalau ada orang jang
telah dahoeloe, Smith berniat akan memboeat penerbangan dari
Amsterdm ke
Australie.
Besok pagi Smith akan pergi ke Ireland,
boeat mentjari

tempat

naik j. bax. boeat

penerbangannja melaloei lacetan Yceaan.
Pada tatkala diperboeat
penebangan

boeat

pertjobaan dengan Southern Cross,

kenjataan bahwa

mesinnja itoe tfah mem-

poenjai
kekentjangan jang lebi jaitoe 10
K.M. satoe djam.

Chabar Dagang
Wisselkoersen.
Nederlandsch

Indische

Handelsbank.
Medan,

Amsterdam

T.T,
Zicht

Londen
Londen

La.

35.

No.

1186

sedia djoeal obat-obatan lain seperti:
' Minjak kajoe poetih, pepermunt, aspirin dan lain-lain
boeat keperlocan diroemah tangga.

obat
2
Ss

sate

MAN

"

106

No. 86

ZA ————&4...—.....K1

Frederik Hendrikstraat

Sci: Rengas Medan

mengadjar keperlocan-keperlocan djaman
sekarang lekas dan hasilnja menjenangkan.
Sekarang ada:

Satoe
oleh

g

31

tempat

6 — 9 malam.

jang

terseboet

baiklah

hari

ini

ARINDA

SAROENG

dan

toko

ari

Kita

poenja

saro

ditenoen

sendiri

dan

b:

M. K. KASIMAN”
Batikhandel
&
Lotendebitant,
Ljalan Djaparis, 197
Medan.

Af 4-

Saroeng

Boegis

f 10- f

sh

Kita menoenggoe

saroeng jang

»eloe dan periksa dengan

s

pada pe-

ang,

oemoe,

“II: Af

Langganan

10076
haloes.

Bisa dapat djoega didalam wangian Rose, Violet en
Chocolade.

hidjau,

Terdjoeal diantero toko

10-f15.-

provisien en dranken jang ternama.
Terbikin oleh:

1939

ii

ISO 200.

H.K.

MULFORD

&

COMPANY -NEW

Alleenvertegenw:

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

“Pania hitam dan

f 400.- dan f bu

Ajang

||
|

TOKO

SENG-MEDAN

Bykantooren :

|

|

Weltevreden Telf.

Soerabaja

YORK.

N. O. I.:

PIT

AUW

lekas dan dimi
N
|
na
Sans
tea
RI
Ig
SETIA harga dan pembajaran boleh ag
.s-aXcsmu

pertjobaan

,,MULFORD”

'dari pembikinan dan kwaliteit jang paling

kleurnja

boeat djoeal lagi: Roepanja hitat, »,atau oemoe,
Xno.-

pesanan

PEPERMENT

»da :

1:

seger.

TERTANGGOENG
slauw,

-

perasaan

s#narik kesenangan toean
memaniskan

perkodi: f 65.- f 170.- f 200.- f 250.-

Manna

bisa dapat banjak banPeperment ,MUL FORD”,
tocan atau kesenangan bagi hantjoeran makanan.- Selainnja, poen membikin moeloet toean, selamanja didalam

Saroeng Boegis pakaian Adat orang Sumatra ks,

oemoe,:

.MULFORD"
PEPERMENT
Begitoe djoega, diwaktoe sehabis makan, kaloe pake

"

an

BAROE

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

PN TN
KAN Darren
NITA TAI

-

Saroeng seperti diatas djoega no.
f250.- f 300- f 500.- danf 600.-

Spoed Postwissel f 11.35 oentoek
pembeli
lot terseboet, kepada:

dan soeatoe

DORHAN
ENOENAN ASLI
Post Box 72
Lemari-kSSAR
sepenoehnja

LAGI

BER-AOESAN

LYNN.

TOELEN.

JANG

BOEGIS

Boeat didjoeal i

kirim

lama ditoenggoe

ada”

lot-lot

tidak naik,

djoega

1888 — 1930.

37

jang toelen ?! IM

SAROENG

membeli

"ak

he

Saroeng Samarinda dari soetera Si
f 20.- f 27.50 dan f 35.—

tertentoe da-

harga

Toean

Harga boea.

habis.

toean-toean

pat lot dengan

berdiri moelai

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

AWAS!

WARE dan SHARON

bermatjam roepa seperti: hi.
gandaria, chocolade, poetih dar

Besarnja f 2000.000.—
Prijs
- prijs diatoer
sebagaimana biasa.

Soepaja

,NIO
TJIANG SENG"
Kesawan No. 79 — Tel. 663 Medan

KESEGARAN

Tjoraknja teratoer denga
mandangan, m2noeroet kesor

Lotery we
K
»BATAVIASC. MINDERZIEKENHUIS""

lekas

HELEN

Kita minta tocan soc »ga bitjarakan
teliti dari kita poenja kel
seteroesnja.
'ah.

tnji

sebegitoe

SEPATOE

oleh:

MEN Y B. WATHALL,

TOKO

aa

terdjoeal

Dimainkan

Passarstraat 7 dan

53

Lotery Ba:

ga

V.

diatas

.

sekalian

Hanja dapiaga

(diadjar dalam bahasa Melajoe)
ENGELSCH:
Goeroenja Bocmipoe- |
tera F.M.S. jang biasa mengadjar.
Systeem
kita semoeanja
praktisch,
djamin lekas pandai. Trcesa dipoedji lagi,
kerna soeda terkenal Pembajaran f 5.—
seboelan, beladjar 3 kali 1 Minggoe.
keterangan
lebih djaoe boleh
tanja 3

pada

TOEKANG

Muziek. Ini anak

jang soedah

PICTURES.

ALI TALKING

FOX

PAUL PAGE,

TYPEMACHINE:
Cusrus 6 boelan
BOEKHOUDING:
idem

maelai

et

SPEAKEASY.

Medan.

TANS COMMERCIAL CLASS

Warenhuis

biasa, bagimana pertjintaannja

dengan satoe nona dari Toko

Moelai hari Sabtoe 24 Mei 1930.

AWAS :

soerat adres:

BASJAH,

Sei. Kerahstraat

Tariknja

Campioen

menjenangkan

BRIAN.

MARY

dan

jang locar

film

ini

boksen

"

1 LOVE.

ARLEN

dengarlah

pakai

dingan Boksen jang amat ngeri di Madison Sguare Garden New York.
Dengarlah Mary Brian menjanjikan Celia jang amat merdoe.
bidiNyeloei oleh satoe Paramount News jang baroe sekali.
9 Bagian
9 Bagi?n

menoenggoe, minjak ditanggoeng

ALI

dan

orang

sekarang

Medan's

paling

jang

SPECIAL

PARAMOUNT

gambar
satoe
berbitjara:

soekai

hari membeli berloesin-loesin Gramafoon Plaat di tempat
saban
moeda
itoe Nona, akan dia tiada mempoenjai Gramafoon. Inilah satoe drama perjang sangat menarik hati dan loetjoe sekali. Djoega ada pertanjintan

menjewa.

dengan

tentoe

Seteroesnja.

20 Mei 1930 dan

Selasa

Ini Malam,

di

Selakan

400000 2ELBHEE5AEANLA5 4404444.

Lihat

2 X 620 K. Ml berangkat:

Keterangan

banjak

L.

ada

Djoega

merk

jang modern
Zaman

firma

Telefoon
24 Spoorstraat
AN
MED

dengan

Satoe personen auto moeat 5 arang |
boeat pakai ke Natal (Tapanoeli) pergi- |

jang

989000?

moerah dari lain anggoer!
pada

Itoelah

dari djas Hoedjan

140”/3

Straits

Ban Yiak & Co.

THE

GD 0 Maoe-Sewas@a

selama

82,

Datanglah

|

Lama didjalan dan toenggoe dalam
20 hari — ongkos berdamai. Kalau pakai

89,

10.1/3 | Amoy

RICHARD

(t

| Hong Kong

10.

Oo,

113

Shanghai

124.3

Kalau tocan poenja toeboeh berasa ngiloe-ngiloe, djalan darah
tidak betoel, atau penjakit lain dalam badan, lekas togan minoem
anggoer obat tjap ,BENDERA"!!!

Dipertoendjoekkan
baroe dan semoea

2/6/30 dari Medan.

12.—

1930, poekoel

21 Mei

ONKOST SEDIKIT
KEPERLOEANNJA BANJAK !
'
apa itoe?

Moelai

Advertentie.
balik

Chung Hwa Bank.

HA

Harganja lebih

ale

oo

aa

m-— DELI-BI0OSCOOP

22 Mei 1930.

T.T,

Zicht

N.V.

0000000 LSA15 6 4 6 #V

27 Mei, Sepandjang kabar

Falcon Weatherproof?

67.1,

Stockholm

D

ROEPA? KABAR.

Amsterdam,

48.1,
“67.

/1404044 ' SELABBSNJAnsana

melepaskan tembakan.

Penerbangan Kingsford Smith
Seorang dioeroe terbang Belanda ikoet

59.7,
13.

Zwitserland
Kopenhagen

|,
|,

123.73
123

Jaf'
Zicht Jan

59.1,

Duitschland

aa

11

TT,

pada

Pa

Bombay,

enja rangan
epot garam

ana

Mana

LAA.I

am

»

67

132B.
2572N.

1

—.0

20000000000000g|U INI DIA Ta ROE
@

:

A B D U L

&

Kleermaker

. Deli

.

@

? 60

M

dengan

(an

2?

hormat.

.

perhi n oemah tangga. n Kedatangan toean-toean kita
agi perhiasa
bagi
dengan Speciaal Orkest, INTERNATIONAAL.
Sabet
Sub agent: 5. PALAR. Aloer Gantoeng 44 Pangkalan Brandan.

?
#KaIM. n
karang ng dan sedia kain-kai
Diloear kota Medan kita bisa ? &
016
kirim dengan rembours.

,

?

ODEON, dari harga jang
harga jang setinggi-tingginja.
(seratoe:s) keatas
f 100.- .- (seratoe
seharga
h
dibawah dari harga terseboet,

hendak Toean-toean, Modelnja kita tanggoeng menjenangkan

dan kemaoean orang zaman se-

?
?

«

Dari lagoe lagoe boleh pilih, menoeroet seke-

3 plaat extra.

model H

Ma

terken:

jang

merk

doenia dagang, ia itoe, merk
semoerah moerahnja, sehingga
p beli satoe mesin, d dari
Tiap-tia
p-tiap
dapat 5 bidji Plaat extra, dan

&

? Telefoon No. WMI6 -0- Madan - Deli ?
?
0
(
bi
@
Ditanggoeng bagoes serta pas ?
0

@ potongannja menoeroet

,

an

Sa bisa beli dengan

bi Sa en

H

Balistraat No. 6.”

»

Oudemarkstr. 2. Medan, Tel. sementara 1174.

2

1 I D

WA

?

ga

SUMATRA GRAMOPHOON COMPANY
Telegram sdres Sumatraphoon.

? ini adres jang soedah terkenal: ?

,

: Ta

MOENTJOEL

1 in perho'
Tanja keterangan pada

Lekas

?
Boekannja omong kosong, dan
W
@|
sama
pakean
bikin
boleh tjoba
?

NN

00000

96 GIE

04 GEN

40000 SKS

|

Tel. 1452,

Coy.

Sumatra Gramophoon

? 1

000000000000000

hormat.
denga dengan hormat

Menoenggoe

9

@
?

Wilhelminalfraat 70

444 00

Telefoon 208

|

SIANTAR

»

8

2 0000009090

0 GB

»

dipakai

Timbangan
Timbangan
Timbangan

8

piring

dalam roemah tangga dan dibawak
dan bermatjam - matjam film

No..10278
10124
10297
» 10222

Billy at Home
Harold Waiter (Harrold Lloyd
Tailaring (Charlie Chaplin)
Charlie's Double (Charlie Chaplin)

serta

tidak seboet namanja disini.

film

lagi

banjak

jang

B
tempat

kita

jang

kita

tersedia

.
5

:

46

Menoenggoe dengan hormat.

3
3

ES

50

tjoekoep reepa-roepa:

tembaga, dengan batoe
timbangan berkisar:
Timbangan Medja pake piring

10,

tembaga,

5,

batoe-batoenja

com-

15

dan

10,

25

15

Kilo.

dan

25

Kilo.

Timbangan Medja merk HAP

Datanglah toean-toean dan ankoe-ankoe pereksa dimana
diatas,

Si
tahoen
1927.

Kajoe memake piring tembaga:
10, 15 dan
25 Kilo.
Kajoe zonder piring: 75, 100, 125, 150, 175 dan 200 Kilo.
Besi vernikkelt pake

pleet berikoet:

10123 Snub is Sciontifie (Snub Piollar)

terseboet

Terdiri

&

?
?

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

jang

Selaloe ada persediaan

Sedia djoeal Pathe Baby Cinema toestel
Bioscoop, dan bisa didjalankan dengan Electrisch Battery motor dan Dinamo bagoes
dikebon - kebon

Telefoon No. 998.
(belakang toko Bombay Besar)

LAN pake Satoe Derkisar kita,

25, 30 dar 100 Kilo.

0

Timbangan Medja Ideaal dari

?

berkisar-kisar, medjanja ketjilan:

»
»

»

»

pada besi djoega

Kilo.

25

batoe

pake

Timbangan Besar merk Amerika Fairbank:

200,

250,

300

Kila" .

Timbangan boeat Maas berikoet batoe-batoenja: 250, 500 1000 gram.
'/,. 1. .? 5 Liter.
Gantang Bas berikoet kikis kajoe dari:

Djoega bisa dibeli sate-safoe bidji.
ari:

Tjanting Minjal

Oekoeran

Kaen-k

Boewat

15,

1, .

, Meterz,

bisa dilipat ampat.

orang jang

akn

banjak-baMfa-k oisa

Deciliter.

matjem-matjem

mendjoewal
dapat

dan

kombali

oentoeng

ada djoega jang

dengan membeli

baik

dari

Pbtongan harga moerahan.

00000000070

.mm0

SANGGOEP
Anggoer

obat

19

000000001040

MENJEMBOEHKAN :

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

tjap Boelan

sesak, batoek kering, asthma, koerang darah, demam
lama, koerang koeat kepala, sakit djantin).

Obat Mata (Oentoek segala matjam
dengan obat disapoe dari loear).
Minjakramboet"(centoek

Syphitis

DeEroEes ter

kadantbean

Obat

be

yap Doelan B
mihoemlah Anggoerobat
Huligi Fen,soepayo Inggal sehat
Mentjegah — roepa roepa penjakit dalam
dan loear badan.

A

seladoe.

:

,

banjak

dan paling

banjak

lakoe,

ai

Minoem

saban

ada seoempama

hari

3 X

orang

Anggoer

menaboeng

obat tjap Boelan

satoe atawa

2 glas ketjil sebeloem

kesehatan.

THAI FOO

SENG KIE

Telefoon No. 789, Postbox No.

(

Ada

djoeal

djoega

ram-

makan

nasi,

tidak enak).

Med jen (tjoekoep

dimakan doea boengkoes

toean dihinggapi oleh sematjam penjakit, djangan
toenggoe penjakit itoe sampai mendjadi besar.
toean mentjari tabib jang dapat memberi pertolongan bagi toean.

kita ada mempoenjai soerat soerat poedjian, mempoenjai
soerat-soerat boekti, beberapa banjak orang jang telah
disemboehkan dari penjakitnja jang
berbahaja,
jang
berada diantara hajat dan mati.
Oleh sebab itoe, djika toean, atau familie toean,
atau kenalan toean, bila dihinggapi penjakit,

Hoofddepot:

POO

Djika
toean

Segera

tersiar

memandjangkan

(penjakit perempoean, keloear nanah darah

kctor dan perasaan

van

penjakit mata,

boet dan menghitamkannja serta mendinginkan kepala.

—

Paling

600000000000

»
»

Telefoon 1346

Pachtstraat No, 29 MEDAN.

1
G

z

HAP LIE

5. cm»

Medan

ia

merk

0. 000000164.

No. 58

KI

SITI| IM |

»
»

YEBATA
Kesawan

an

»
»
0

atelier

400040000000

Toko TIMBANGAN

»
Fotograaf

8

SATIJRIN,

diselakan

akan

datang

mengoendjoengi

- Dispensary

114, Kesawan No. 61, Medan.

obat koeat

jang

pali

Kalau tidak baik oeang dikembalikan.
S. R.B.
India

Thabib

British

Wilhelminastraat 115
Telefoon No. "1326.

RAM

—

"Medan

Sinar Deli
No.

71 Djoem'at

23 Mei 1930

—

Kemoedian

persidangan ditoetoep.

kedoea.

itoe soedah

dimaksoed,

bahwa

akan dikoerangkan
'krnjata pesakitan ada djadi eigenaar
da pisau tjoekoer Gilitte itoe dengan mangtoean C. ditjoekoer.
Pesakitan
mengingat dengan samar2,
bhwa toean C. mendapatloeka. Ia telah

Indonesia.
perkara

Student-student

di Bandoeng.
(Samboengan

kemarin.)

Mr. Gaymans menanja pada persakitan siapa jang telah menjoekoer padaC.
dan djait padanja didalam soeatoe kantong
Persakitan dinjatakan ia tidak tahoe itoel|
Persakitan R. M. Kayser
menjatakam
selainnja ia telah toeroet, membikin per
boeatan-perboeatan jang lain, ia telah mem
bantoe djoega mendjait C. didalam kav
tong itoe dan

lebih djaoeh

ia telah men-

Muller

bowl

Pesakitan Van Ligten berkata, ia telah
smeer tjat dibagian belakang dari kepala
toean C. Lebih djaoeh djoega persakitan
itoe mendjawab ia tidak tahoe atas berbagai-bagai pertanjaan dari president.

Persakitan Th. A.

Aussems

mengakoe

ia telah toeroet mentjat dan telah menjiram

dikepala toean C.

Lebih djaoeh ia telah toeroet

berkata,

mengam-

bahwa orang telah tanja pada tocar C. bil bahagian pada memakai dan mengoeapa ia tahoe apa artinja satoe ,,foctus". toek.
Atas pertanjaan dari Mr. Hen persakiPresident: Apakah tocan tahoe
itoe
tani berkata, lebih dahoeloe ia telah membesendiri?
li karoeng2 itoe.
Persakitan: Ja,

Atas satoe pertanjaan dari Mr. Gaymans
Lebih djaoeh persakitan menjasikan
keterangan jang seroepa seperti liin-lain. persakitan berkata, bahwasang mandoer
Ia berkata ia telah tidak lihat, bahwa telah disoeroeh keloear waktoe dilakoekan

loeka pada waktoe »jool" itoe. Lebih djaoeh persakitan berternjata, baiwa di- kata, tidak ditetapkan apa jang akan
hadapan rechtercommissaris ia felah me- dilakoekan, djikalau toean C. melawan.
Persakitan J.H. Jaspers telah toeroet
njatakan ia mendapat lihat, bahwa toean
mengambil
bahagian pada semoeanja.TeC. mengeloearkan darah.
Mr. Hen: apakah toean telah mentjo- tapi ia tidak tahoe siapa jang telah mengkasikan pada redacteur itoe minoeman
ba boeat minta maaf pada tocan C.?
toean C. mendapat
menjoekoer. Tetapi

padanja satoe contra-diner.

Tetapiia

tjeritakan

Persakitan W. van Hugo melihat
- lihat
sadja. Ia telah melihat semoeanja apa jang

Persakitan:

telah toeroet naik kedalam auto

itoe dengan mana karoeng itoe diangkoet.

H. N. Julsing telah men-

soeatoe

roepa sebagaimana jang

lain-lain. Ternjata persakitan ada djadi
telah ditjeritakan oleh jang lain-lain.
ntoegevoegd senaatslid".
Persakitan F. de Bruyn pada malam
Djikaloe Mr. Hen mengoendjoek, ba-

hoea

boeat toean C. ada terdapat tjoe-

koep

alasan

boeat

menoelis artikel itoe

president meminta pada Mr. Hen djangan
melakoekan debat.
Persakitan: E. L. O'Herne jang kemoe
dian

dipanggil

soeatoe apa lagi.

mengadap,

tidak tahoe

:

Pengabisan sesoedahnja president memadjoekan banjak pertanjaan, atas nama
selaloe dikasikan djawaban jang menjimpang, pesakitan mentjeritakan, bahwa ia
telah menaroeh kantong jute itoe dihadapan toean C. sebeloemnja didjait. Lebih
djaoeh
ia menjatakan ia telah loepasemoeanja.

Persakitan

Julsing

gadji

dengan

di Garantie.

aa

ambtenaren

4”, akan

DRUKKERIJ

te-

tapi, post jarg diambil pada begrooting
boeat

oleh sebab mana ambtenaren

jang mela-

koekan

dikoerangi

pekerdjaannja. akan

ia tahoe, bahwa ia telah mepada korban itoe: ,,imbeciel.”

,,PERTJA

TIMOER"

MEDAN-

dengan 4”/4, ketjoeali kalau postnja socsangat tinggi sehingga
dikoerangi dengan 4”/,. Akan

moedah

Malaise

tetapi sesoedah mendapat peringatan jang
banjak

dari Regeering soepaja

matkan,

boleh dikata

menghe-

tidak bisa djadi.

Berdjoeta-djoeta kaoem boeroeh dilepas—Bahaja perang mengantjam

Soedah
tentoelali, bahwa gratificatie
boeat sementara
tidak bisa diberikan.
Dan orang bertanja pada diri sendiri,
apakah tidak bisa dibikin penghematan |- Te
- s
banjak djikalau 'hal memberikan studieopdrachten dan lain2 perdjalanan jang oo
demikian
ke Europa, dibatasi sampai ti5
pada jang perloe sekali.
Didalam

School,

orgaan

dari Ned.

Ind. Onderwijzers

Genoot-

schap,

terseboet:

ada

De

Kita mendapat kabar dari pihak jang
boleh dipertjaja tentang standplaatstoelagen

jang

akan

dibatasi

pada f 1000

Doenia.

(Oleh
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kelir, kaoem boeroeh-tinggi dil., jang bisa
membeli matjam2 aandeel dari peroesahaan2 itoe. Orang2 ini terpaksa mendjoeal

» Se.
-0 258
Sena
2»
Ga.

5

2255
G2

aandeel2nja

Bandoeng, seorang anak, oemoer 7 tahoen
sesoedah lewat 8 djam dari disoenat, teroes
meninggal doenia. Ia seorang anak dari
Mangoen.

ai

PB
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OS

DAA
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2
0

Lo

9535

ma

533,

.

us
v33a

aandeel2

.S
.

nah

2

ran—atau dibagidiantara

perkoempoelan2

jang besar, jang lebih mengerti ke-

ngan harga jang tinggi. Sesoedahnja petjah keriboetan dibeurs dan harga

AS BRRRAset3ia Ig3
3
v5
GROMIINDNYS

harga

tinggi harganja, kapitalist2 besar inisama
mendjoeal
sebagian dari aandeel2rja de-

—

$ 13333:

-n9

dari

adaannja dibeurs. Ditempo aandeel2 itoe
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As

ss

moerah

Jang mendapat oentoeng jaitoe kapita-

lis2

TSS

BRK
2

lebih

pembelian doeloe.
Dan siapakah jang mendapat oentoeng
karena krach dibeurs itoe?

sehingga gadji 1950, atau lebih akan bi- GS
2922
..02
S5
-U
BD EMOLALG
ZA.
2 Ng
sa ditambah sampai mendjadi f 1000.
v
US
“8
Djoega kita dapat memberi tahoekan, 9-0
aFS
Oa
19
3 TAS
ENG
bahwa penghematan jang diperintahkan ben letan
dari atas boat menghematkan pengeloearan oentoek personeel tidak akan me-

Apakah
ertinja krach (keriboetan) dibeurs di-New York itoe? Inilah ertinja
tidak lain jaitoebanjak orang2 jang
sekedar
mampoe sama djatoeh

miskin, jaitoe seperti: kapitalist ketjil
dan tengah, pegawai2 negeri dan parti-

AA

Uu

.

2seh
Ke-0

250

.8

2$83

2,3

..Sinar Deli" di Djermant.)

3

Dalam delapan boelan ini hasil besi
moendoer
dengan
10 pCt dan hasil

Berhoeboeng dengan hal ini doekoen wadja 30 '/p.
soenat
itoe ditahan ass. wedana jang
Moendoernja pembikinan auto di Ametelah menempel moeloet dari korban itoe lakoekan pemereksaan atas kedjadian itoe. rika itoe besar djoega pengaroehnja atas
Ternjata anak ketjil itoe telah menge- ekonomie Rajat di Indonesia, jaitoe kare
dengan sehelai pleister. Tetapi lebih djaoeh
loearkan darah terlaloz banjak (J.B.")
na karet moendoer sekali harganja atau
ia tjoema mengawas sadja.
HO
Persakitan Achmad Zacharias menjatasoesah boeat bisa didjoeal.
Moendoernja penghasilan besi dan waPostzegel ocnioek derma.
kan ia telah mengatakan pada toean C.:
Diwartakan,
bal:wa oleh pemerintah dja ini adalah soeatoe tanda, bahwa dalam
,Onnoozele bliksem“ (sama artinja seperti
sedang ditimbang hal sedapatnja dikeloe- delapan boelan dari tahoen jang laloe itoe
»Olak oedang” ,,kepala kalde”. d.I.L).
Persakitan jang penghabisan, L. E. de arkan postzegels de-ma, seperti jang bi- paberik-paberik mesin dll. paberik jang
Vrede telah menjatakan dihadapan rech- asa diadakan hamp:: seloeroeh negeri.
mengerdjakan besi dan wadja soedah moenPostzegels itoe, akan memakai tanda doer djoega penghasilannja. Paberik-pater commissaris, bahwa telah diambil
kepoetoesan didalam studentenvergadering dan didjoeal dengan harga jang tinggi. berik ini tidak bisa membeli besi dan wadja
akan tiada ,,ontgroen” pada toean C., Djoemlah dari hargajang lebih itoe akan begitoe banjak lagi seperti j. soedah, kare
tapi .donder” padanja. Tapi ia tiada me- diberikan pada vereeniging jang tentoe napesanan mendjadi koerang.
—jang akan ditoeridjoekkan dengan giliOrang-orang jang poenja aandeel-aanngingat lagi apa-apa tentang itoe.
Tetapi
ngatakan

J—mamuag

Rubb erstempelmakerij & Reparatieatelier Schrijfmachine,
Telefoon 1300.
33

itoe akan dikoerangi dengan 4”/,,

jang bekerdja oentoek kepentingan anak.
Mr. Hen: Toch tidak boeat loekiskan
Oleh Roomsch Katholieke vereeniging
Jeugdzorg di Buitenzorg telah dimadjoetocan poenja diri sendiri?

mentjeritakan, bah-

Kelocaran dan made ,,Pertja-Timoer

tentoelah tidak

nimboelkan pengoerangan gadji oentoek
onderwijzers dan leeeraren.
—0—
Mati sehabis disoenat.
Di Soekasari, onderdistrict Pameungpeuk
keras. Ia tidak bantoe memikoel toean C.

Persakitan: Ja, kita telah menawarkan

atau Rubberstempel apa sadja
" sedia matjam-matjam. Letter Larjn
dan Arab, roepa-roepa bentoek,
vorm dan model. Harga pantas:

terlaloe banjak dan tidak dah ditaksirkan

itoe telah berachir dengan demikian.

djoega boeboer

bikin lobang angin didalam kantong itc.

Persakitan G. G.C.

rinoem

nengingat lagi semoeanja dengan terang.
Atas pertanjaan dari Mr. Hen, pesakian berkata,ia merasatidak enak perkara

dan stempel.

Kapan berkeperloean. Tjatet adres ini. Tjockoep terkenal. Boeat oepah tjitakan,
Sekarang mesin baroe, letter baroe, perkakas baroe. Boeat stempel, Handteekening,

menghematkan pada ongkos
personeel jaitoe dengan mengoerangi post
jang ditaksir boeat itoe dengan
4"/,.

Dengan

tjitakan

pa

24 Zol'hidjah 1348 Tahoen ke J kan boeat

Lembar

Pemeriksaan

Ia

akan diteroeskan pada hari Raboe tanggal 14 Mei j.a. d: (S.P.)
—-0—
Penghematan.
Diwartakan, bahwa boleh djadi batasnja dari gadji jang diatasnja itoe tidak
mendapat poela standplaatstoelage, ditentoekan pada f 1000. Djoega akan diichtiar-

deel dari industrie-industrie dan lain-lainnja

peroesahaan di Amerika djadi takoet melihat harga dagangan jang selaloe toeroen

kembali,

toeroen, aandeel2

djadi

atau sepertiga harga.

Begitoelah

kaja

mendjadi

dengan

toean-toean
tambah

ini dibelinja

separoh

kapitaal jang
kaja, sedang

jang tengah-tengah atau ketjil sama djatoeh

meskin.

Meskipoen

begitoe pemba-

tja tidak boleh kira, jang ditempo krach
dibeurs itoe' tidak ada kapitalist besar jang
djatoeh. Itoelah tidak begitoe. Satoe-doea
orang kapitalist besar ada djoega jang
djatoeh bangkroet, tapi oemoemnja, jaitoe
jang kebanjakan kaoem kapitalist besar
toch mendapat

oentoeng djoega.

Dalam krisis ini di Amerika terdjadilah
proces koncentratie (pergaboe-

ngan) antara beberapa industrie mendjadi
industrie jang lebih besar poela. Djoega dilain-lainnja negeri banjaklah
peroesahaan-peroesahaan tengah atau ke-

tjil

lantaran

krisis ini laloe digaboeng

mendjadi
peroesahaan jang lebih besar,
soepaja mereka itoe bisa lawan kesoekaran-kesoekaran jang timboel dari malaise
sekarang.

itoe. Karena itoelah banjak orang djadi
Dalam madjalah ,Economisch StatisLebih djaoeh persakitan mengakoe ia kan permohonan akan menerima bantoe- bingoeng. Mereka itoe setjepat-tjepatnja tische Berichten” no.
melakoekan gerakan2 berenang, disana
744 dari tg. 2 April
sama mendjoeal aandeel-aandeelnja, karena jang laloe ini, toean
dl, hal apa itoe orangmelakoekan de- telah toeroet mengangkoet toean C. dalam an itoe.
B.H.A. Meyerink
vrachauto itoe.
ketakoetan, jang onderneming-onderne- antara lain-lain dalam
(Lihat pagina IV).
ngan soeka sendiri.
karangannja tenming jang mengeloearkan aandeel-aandeel tang keadaannja Amerik
a sekarang meitoe akan djatoehlah adanja.
noelis demikian:
wa ia telah meminta pada toean C. akan

Begitoelah banjak orang laloe mendjoeal
aandeel-aandeelnja dibeurs, jaitoe pa-

R
da

sar tempat pendjoealan aandeel-aandeel
itoe. Di beurs di New York pada tanggal
29 October tahoen jang laloe ada 16.000
000 aandeel jang didjoeal. Di beurs jang
lebih ketjil, jaitoe jang diseboet ,.Curb"
ada 6000.000aandeel lainnja jang
di-

TAHOE.

djoeal. Pada tg. 29 Octoberitoe

timboel

krach (keriboetan)di beurs di N. York.
Adapoen krach dibeurs di New York ini

boekan sebabnja malaise di Ametika sekarang, tapi krach
(keriboetan)

“.

Kesawan

.
seperti: Lemari-lemari

dinding

1 dan perniagaan ada
SA ,

toko dalam

Toko

dan Lemari-lemari

No.

47

aandeel dari industrie-industrie bisa terboekti dari angka-angka dibawah ini:

pandjang

Ba
e?

144

lemari-lemari

adan

363

djoeal

berniaga

243

maoe

waktoe

tg. 31

kita

ini

December

moendoer,

karena

Koers

Oleh

itoe jalah soeatoe tanda, bahwa
krisis
perdagangan
'soedah
datang.
Moendoernja koers (harga) aandeel-

gan",

1929.

—

HYN

50

65

23

35

7

42

»Verwacht wordt, dat deze tendens
zich steeds sterker zal doen
gevoelen, wanneer de hausse-beweging
op de effectenmarkt en niet alleen op

de obligatiemarkt
geen grootere vormen aan gaat nemen."
Maksoednja

demikian

djadilah pergaboengan dari beberapa peroesahaan mendjadi peroesahaan jang lebih besar poela. Pergaboengan ini berlakoe tjepat. Atau lebih tegas pcela, sekarang banjak peroesahaan jang lemah laloe
berkoempoel dengan
peroesahaan jang
lebih koeat, karena
ini bisa bekerdja

lebih moerah,

150
39/
54
40
145

kira-kira: Bebe-

rapa peroesahaan tidak memberi hasil
beik. Dan karena itoelah di Amerika ter-

lebih tjakap,

le-

bih boleh
dipertjaja
dan lebih
sedikit djoega ongkos adminis-

1,
292813

13017,
231
1357,

pasar obligatie tidak naik.

Standard Oil New Jerse
Radio Corporation
Westinghouse Electric

Chrysler Automobile

Pentde Nemour
Du

American

Smelting

edan.
U.S. Steel Trust
International Harvester

Telefoon No. 939

kundiger, betrouwbaarder en
goedkooper beheerd worden."

Pergaboengan

seroepa itoe tidak ter-

di djoega dilapang perdagangan.

Electric
Motors

Kesawan No. 49

HIAP

gingin het Amerikaansche investmenttrustwezen valt waar tenemen, of.
juister uitgedrukt, dat er een toenaderingsstreven bestaat van de kleinere
thans verzwakte investment trusts tot
de grootere, daar deze laatste over het
algemeen
economischer,
des-

djadi dilapang industrie sadja, tapi terdja

General
General

N. V. H. My.

ITA

1929

Boleh bitjara sendiri pada:

van de groote

tratienja. Bolehlah diharap, pergaboenganitoe akan dilakoekan lebih keras poela,
apabila harga aandeel dibeurs atau di-

26177

boeat ditempati teroes pada Eigenaarnja ini roemah.

250
A7 Ya
185”,
8513

djoega bitjarakanlitoe roemah

Yo
38
51
29

Toeroen

soeka

Koerspadatg.
29 Octo.

beli kita

paling

jang

tinggi

siapa

N

Koers

Pada

patoet.

1959

harga

1929

dengan

40

8

»Dit is dan ook een

redenen, dat er den laatsten tijd een
vrij sterke concentratiebewe-

Dan se-

bagaimana dilapang industrie peroesahaan tengah
dan ketjil dalam tempo malaise ini sama terdjepit, poen dalam doe-

nia perniagaan nasib perdagangan tengah

dan ketjil tidak begitoe enak dan njaman

lah adanja. Tjoema orang-orang jang tidak
soeka mempeladjari soal ekonomie sadja

kira, bahwa
dalam
tempo malaise ini
soedagar-soedagar
tengah dan ketjil sadjalah jang bisa mempertahankan diri,
katanja karena mereka itoe bisa bekerdja
moerah.

Sumatra.

Euro pa
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928

Haoebensesiging Ea
Tegen memperhentikan mentap
karet anak negeri.

iboe kota

Ra

69500
72200
81500
90300
106000
128000
135500
143500

85000
79500
94000
82500

726500

463000

Bestuur Handelsvereeniging ,,Pamitran“
Angka-angka diatas ini berlainan dengan
di Palembang menjiarkan ma'loemat seangka-angka
jang termoeat dalam verslag
perti di bawah ini:
tahoenan
dari
,Nederlansch-Indische VeDiperma'loemkan kepada sekalian orang
dagang, teroetama

kaoem

penanam

reeniging|voor den Rubberhandel” hasil karet kepoenjaan Rakjat moelai tahoen 1922

karet

oeroesan

roemah

tangga

perkoempoelan dan ichtiar akan memadjoekan peroesahaan
seoemoemnja.

karet

dan

perdagangan

Dalam vergadering terseboet, berhoeboeng dengan keadaan crisis harga karet

diseloeroeh doenia

seoemoemnja

dan te-

roetama di Zuid-Sumatra, dan kabaran
tentang PEMBERHENTIAN
BER—
SAMA menjadap karet pada boelan Mei.
seperti jang dimaksoedkan

tjapaikan hasilnja

oentoek

men-

rubber-restrictie

(pe-

provincie

Sumatra jang

tanyalam Naval takan dengan perbocatan

Ongkos taxi itoe, jang ia

Raad

ngoerangan persediaan karet), maka telah

di Tank Road, Singapore, kare:
wa oleh seor ing chauffeur Indonesi

beroentoeng

dari Sewa

teraad

di Padang

Moh.

dilakoekan pembitjaraan pandjang lebar
tentang soeal overproductiekaret

bangsa

Europa

Vergadering

dan

Oleh sebab itoe vergadering

Padang, Gemeen

kenderaan

ada terlaloe keboeroe

dering menjerahkan pendapatannja kepada
masing-masing jang poenja kepentingan.

Indonesier.

sependapatan,

perti karet kehasilan onderneming-onderneming Europa atau onderneming Rakjat

—0—

Seorang perempocan minoem karbol.

jang besar, tetapi jang djadi lantaran teroetama dari toeroennja harga karet disebabkan oleh banjaknja persediaan karet
sampai
melebihi pakai, dan jang poenja

Sebab

hendak

raikan
la

ditje-

soeaminja.

seorang perempoean Boemipoetera

VOETBAL

ini, sibini teroes menangkap

tangan soe-

tidak banjak bisa ditjegah.
Vergadering
sependapatan,
bahoea KEROEGIAN
dari penjetopan

Djanganloe sadja jang bisa minoem karbal kata hatinja, barangkali. Ia poen sgge-

njadap karet boelan Mei itoe akan mengenai peroesahain karet dan perdagangan

Menoeroet kabar jang Pertj. dengar sebentar itoe djoega tiada menjedarkan diri-

Rakjat,

nja. Orang bozroe2

peroesahaan

ra minoem karbol itoe.

karet

Rakjat seperti jang ada di Gewest Palem

memanggil

dokter.

Moedjoer dengan pertolongan toeandokter
djiwanja tiada berbahaja.

bang sematjam hasil penghidoepan Rakjat
sehari-hari. Kapan satoe boelan sadja
berhentikan menjadap karetnja. berarti

—0—

Korban lepra.
bahoea mereka itoe tidak poengoet hasil
16 Mei
siang
diseboeah
roemah
seboelan, dan sebab itoe akan menghilang- di Kali Ketjil telah meninggal doenia
kan iapoenja kekoeatan belandja dan bikin seorang gadis Tionghoa jang ditjeritakan
saudagar-saudagar ketjil dipasar kehilangan soedah berapa lama ada dilihatkan tanda2
pembeli jang bisa menimboelkan keroegian telah dininggap oleh satoe penjakit jang

" dalam perdagangannja.
Begitoe djoega penghiduepan kaoem

boeroeh dari menjadap karet akan kehilangan penghasilanrja, dan mereka itoe
akan mendjadi tambah besar djoemlahnja kaoem boeroeh terlepas (losse-arbeiders), sehingga oepahan koelie mendjadi

bertambah

moerah,

dan

tentoc

ngisahkan tentang kematian dan penjakit
dari gadis tersebuet telah diambil tindakan jang perloe boeat menghalangi ketoelaran dari penjakit boeroek itoe. Begitoelah sesoedahnja dilihat oleh dokter

sekali dari

Pakailah

kaoes

400000 H.A. 25 pCt. —

Cylon

217000 H.A. 85 pCt. —

Lain-lain

181000 H.A.

Tiongkok.
Programma kesehatan jang akan datang.
Satoe programma loeas boeat kesehatan raiat didalam negeri Tiongkok seoemoemnja dan

boehan

5.

apabila

diiboe kota teroetama, jang

pesisir.

Pendirian institutie bocat mendjaga

penjakit cholera akan mendjalar.
6. Adakan lebih banjak klinik boeat
kaoem perempoean jang beranak.
7. Pemeriksaan bagi keadaan kewara-

san dalam roemah sekolah.
8. Perbaiki keadaan kesehatan kaoem
boeroeh.
9. Pengoempoelan tanggal-tanggal tentang kelahiran dan kematian.
10. Pengoempoelan statistiek fasal kesehatan

rajat dalam

tahoen

1929.

11. Controle oeroesan air minoem, teroetama tindakan boeat bersihkan air minoem dan diadakan reservoir jang mentjoekoepi

dalam

iboe

B,G.D.

diperentahkan

sesoedahnja

sarnja

bahaja ketoelaran

dari

penjakit2

toean

sima dengan taneman di Malakka jaitoe
pCt.

dan

:pumbarkan

itoe

kenaikan

hasil

bisa

bberoe

nafsoe.

Berhoeboeng dengan satoe kawat dari
»Aneta" dari

Padang

jang

Batjalah
!!

dan MATCH-

dan lain-lain jang ada sedia
poenja toko.
jang kita sediakan

Djoega kereta angin merk MAGNEET, tentoe tidak merasa tjape
ringan, ladjoe dan potongan bagoes jang terdapat keadaannja.

pakai,

GRAMAPHOON,

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

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

Tjarilah

kita poenja adres:

HAN

14

SENG & Co.

Oudemarktstraat 53,

20

Telefoon 755 Medan.

395

AUTOVERHUURDERU TAPANOELI" A BD UL- KADIR
Serdangweg No. 356 — Telf. No. 1055 Medan
Telegram Adres: AUTOTAPANOELI-MEDAN
Tarief

harga

sewa

Motor-motor

kita,

Moeatan dari:
Medan ke Belawan
Boeat melantjong dalan satoe djam
lamanja
Belawan teroes ke Brast? s5

Menoenggoe boeat 528NiAN
Djalan keliling sgoe W
nemir,gpat

5 orang

7 orang

#£I—

f

8—

»

»

3—

»

6
Ondel

4—
30.—

» 35—

P—

"ag

0.35

...

dari NM APagar Now
Kor SL

N oeat antara seloeroeh: Medan—Padang—
Menoenggoe dengan hormat!
aa Tn,

Agent

kota.

.Sinar

Deli“,

Telf.

1174.

179

mana ada berbahaja soepaja bisa ditjegah.

13. Klinik boeat kaoem miskin dengan
ongkos vrij.
14. Pentjegahan penjakit boedoek.
15. Pengloeasan kesehatan rajat.
16. Bekerdja sama2 dengan Volkenbond

doedoek Japan, dimana boeat

Peegan
a rat

#

berboenji:

telah

kawin

pada

.KikukoMpada tanggal 4 Februari
lagi seperti dibawah ini: »berhoeboeng dengan Padang didjadikan Prince tahoenf
ini, Ia baroe beroesia 25

bruari

POETOES

“#&N
Ingatlah

pepatah:

Selama

Sekarang telah sedia

lagi

RAPAN!
PENGHA
.

akoe bernafas,

LOTERIJ

akoe

mengharap.

BESAR baroe

Batavia

»Bataviaasch-Kinderziekenhuis”

C.s.

£ 2.000.000.Besarnja
2de prijs £100.000.Hoofdprijs £ 150.000.dan 1072 prijs lain djoemlah f 1000.000.Harga
Rembours

per lot f Il.- porto f 0.35.-

tidak dikirim. Tariknja selekas lot terdjoeal habis.

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

rangi i Ameril Amerika.

atsu

»

pada

toean.

Djoega sedia.

esenangan

E sematjam ini dan familie2 itoe jang tingA gal seroemah banjak bertjampoer dengan orang2 besar itoe adadiramaffikan dengan
ronggeng Melajoe - boeat #nenjanji dan
E orang2 diloear, kita pikir apa jang berwa- dikasi
lihat barisan Boy S#couts Japan,
R djib tidak bisa ambil
tindakan2 jang kemoedian mengoendjoengi rfbemah
A perloe, seperti melakoekan controle atau Japan di- Waterloo Street.
"

tambah besar hasil kalau soedah dipoengoet

N

kebagoesanrja.

berdaja boeat mengasingkan. sama sekali
Sesoedahnja
orang2 jang berpenjakit terseboet dari dimana familie mereka tinfirgal di London,
2387146 H,A.
itoe mendjapergaoelan, soepaja jang lain tidak mengi- di tetamoe radja radja Japifn
Inggris
#kemoedian
akan
A. — Asia, E. — Eur. dan R— Rakjat. koet djadi korban djoega!
mengoendjoengi djoeg# lain-lain negeri
—0—
Dari angka diatas bisa dilihat bahoea
Europa setjara attes I, dan ada ditenProvincie Sumatra.
hasil karet Rakjat Indonesia dalam tahoen
toekan jang merekaff
akan kombali ke
Satoe gemeente j.ke- Japan dalam
1928 baroe dipoengoet '/,-nja, akan bermoesizff
tahoen moe-

89

milioen.

Toenggarglah
Motorfiets
merk
NEW HUDSON dan MATCHLESS jang| toean soedah ketahoei

Meliat keadaan dari banjak orang jang diadjak ke-Gouvernement Hor
salinan dari Ekonomisch Statische Berichten angka-angka hasil karet:
beloem mengerti sama sekali dengan be- ma, penjamboetan telah diatoe,

Indones.

dengan kapital 3

Lagisedikit waktoedi Vaticaan-stad nanti

voetbal dan kniedkkker
oentoek tocan-toeah.

Loear-Negeri.

mait dimasoekkan kedalam peti, semoea dalam oeroesan kesehatan.
barang2 pakaian, tilam bantal2 d.L.I. jang
Ini semoea programma ada dianggap
banjak kena badan dari jang dihinggap, amat penting dan tentoe sadja akan ditepenjakit itoe, moesti dibakar, sementara rima baik oleh Executive Yuan boeat
semoea perabot2. d.I.I. dalam roemah didjalankan.
itoe, moesti ditjoetji betoel dengan carbol.
Familie radja Japan
Orang2 jang mengoeroes maitdan angkat
sampai diSingapore
peti moesti mentjoetji tangannja masing2
Prince dan Princess Takamatsu tela
an karet ondernemer-ondernemer besar, dan badan dengan carbol.
sampai di-Singapore pada pagi hari tarfg.
sebab itoe tjara perlombaan menjetopKabarnja penjakit dari gadis tersehoet gal 7 boelan ini dengan menompjang
ngetap karet di boelan Mei akan mengoe- beloem begitoe hebat lagi. hanja djeridji »Kashima Maru“
dari kongsie N.Yy.K.
rangkan hasil karet Rakjat jang sekarang tangannja sadja soedah moelai bengkok- Mereka berangkat dari Yokobama g
ini baroe bisa dipoengoet kira-kira 25 pCt, bengkok. Loeka-loeka beloem ada lagi.
21 April berselang.
dari antero tanaman, sedang pemasoekan
Berhoeboeng dengan kedjadian di atas
Prince Takamatsu berangkat
karet dalam pasar doenia tentoe karet Radio ditjeritakan jang di Padaag siniada land oentoek membalas terima kaki
onderneming-onderneming besar jang le- lebih dari satoe orang jang djoega telah koedjoengan.
Duke of Glouce:
bih doeloe dan lebih banjak mendapat djadi korban dari penjakit lepra itoe di Gaster Massion ke-Japan tahoen b
tempat.
antarn mana ada jang soedah dalam sekaTetamoe agoeng itoe telah di
Boeat
mendjadi
perhatian
kepada li, tetapi oleh masing-masing famillinja oleh consul generaal Japan day
pembatja di bawah ini kami toeroenkan menjemboenjikan.
neur Inggeris di-Singapore,

543500 H.A. 80 pCt. —
510000 HA.. —
525946 H.A. 66 pCt.

Soerat-kabar

dalam kita

sangat ditakoeti, jalah tanda2 dari lepra.
12. Adakan analyseer dari berbagaiOleh jang berwadjib jang dapat me-| bagai obat patent boeat dapat tahoe jang

mendatangkan kekoerangan pembeli pada
saudagar-saudagar Ra'jat, jang achirnja
bisa djoega menjoesahkan pada Importeur Europa jang memberikan crediet
pada mereka.
Vergadering sependapatan, bahoea peroesahaan karet Rakjat tidak bisa dibawa berlomba bersama dengan peroesaha-

Malakka

bakal dikeloear-

—0—

merk CH3MPION

LESS en T.

1

karet dipasar doenia akan pe-

noeh kembali, dan toeroennja harga karet aminja dan merampas botol karbol itoe,

hasil

pesakitan

Mr. Thuraisingiam

kan lebih dari djoemlah enam dollars itoe.
Memang doenia tidak berkepoetoesan
dengan timboelnja pikiran-pikiran jang
aneh.

sport !

Tendanglah

keperlocan pakai karet terbesar ialah ne- jang berasal dari Djawa, Di Sibolga ia akan datang didjalankan dalam masa ini
geri-negeri Amerika dan London, dimana soedah tinggal berapa lama dan dipiara tiga boelan soedah direntjanakan oleh Mimendjadi poesat pembikinan automobiel oleh seorang laki2 Tionghoa peranakan. nisterie Kesehatan dan bakal diserahkan
jang terbesar. Berhoeboeng dengan kea- Mereka bertempat disatoe gang dekat Ta- pada Executive Yuan boeat disahkan. Dadaan malaise, maka persediaan automobiel panoeli Bioscoop.
lam programma itoe ada termasoek djoega
Roepanja
didalam beberapa hari ini, beberapa fasal penting sebagai berikoet:
dan alatnjapoen lebih banjak dari berapa
jang bisa dibeli, sehingga dalam peroesa- antara kedoea ada tjektjok, hinggasilelaki
1. Tanam pohon-pohon obat Tionghaan
itoe sendiri mempoenjai overpro- terpaksa meninggalkan sidjantoeng hatinja hoa dikeboen Mausoleum boeat digoenaductie dan terpaksa koerangkan peker- itoe dan pergi kelain roemah.
kan sebagai pertjobaan akan jakinkanitoe
djaannja, hingga keperloean pakai karet
Tapi karenatjintanja masih penoeh lagi barang menoeroet ilmoe pengetahocan.
poen djadi berkoerang.
pada perempoean ini kembali ia keroemah
2. Pemeriksaan keadaan kewarasan
Vergadering sependapatan, jang ditempatinja bermoela. Kabarnja an- oemoem diberbagai-bagai provincie dan
bahoea hasil penjetopan menjadap karet tara mereka berdoea kembali tjektjok dan gemeenteraad oleh wakil-wakil dari miseboelan itoe tidak bisa akan soesoetkan saban2 keder,garan perkataan ,tjerai",
nisterie.
overproductie, dan penjetopan jang seboe
Silelaki dengan diam2 mengambil satoe
engandjoeran boeat menjelidiki
lan itoe akan dapat disoesoel kembali botol karbol jang terletak tiada djaoeh dari oeroesan obat-obatan.
dalam tempo jang pendek sadja. sehingga padanja. Waktoe ia maoe minoem karbol
4
Pentjegahan pest diseinoea pela- |

kerena

kamar tahanan dan

jang tentoe sadja ongkos

itoe pesakitan

Kaoem

al Djoefri, Natigor, Philip Loem-

sependa-

bahwa toeroennja harga karet — oemoem
Keterangan lebih loeas bisa didapat pada
nja kehasilan karet Rajat — boekan sadja Secretaris Handelsvereeniging ,,Pamitran”
disebabkan kwaliteitnja koerang baik se- di Palembang.

persediaan

ada pakai advocaat

ia tidak membajar sewa taxi jang
dinaikinja.
Taxi itoe telah di doedoeki ol
esakitan dengan seorang Europal abi
kemoedian orang koelit poetih itoe
tdroen
disatoe tempat dan djadi tinggal peakitan sendiri. Waktoe dimintaknja bafyan

ban Tobing, Alimoedin Loebis, Hamzah
gl.
Radja Alam, Abdoel Gani, Moh. Ali.
patan
Tidak
moefakat
adanja
daja
(kebanjakan persediaan karet) di doenia
R.
M,
Noersawan, Salem Hoetabarat,
oepaja
penjetopan
menjadapkaretrakjat
oleh Secretaris
toean
Bratanata,
Ma'moen
al Rasjid Siregar, Polin Hoetadi
boelan
Mei
dengan
mengingati
keperHooffdredacteur soerat kabar Pertja ,,Sesoit,
Baheramsjah,
Ahmad, Oemar Simaloean
dan
keadaan
perdagangan
dan
pe:
latan“ dengan membandingkan roepa-roerangkir.
roesahaan
Rakjat
Indonesia.
Dan
vergapa statistiek kehasilan karet dari kaoem
penanam

soeka masoek dalam

dihadapkan pengadilan, dimana

dong-gedong dari kantoor provinciaal.
Loewasnja tanah itoe kira-kira 20.000
M2, lebar dibahagian moeka 200 M'"
Bat.N wbld. mendjawab: ,,Dimana Pemerintah sama sekali beloem ambil kepastian
gemeente
mana
mesti dioendjoek djadi iboe kota dari provincie Sumatra, dan djoega tidak ada sebab-sebab
jang beralasan jangpoetoesan itoe bakal
oentoek

“djoega ada

.likoet doedoek, paling banjak tjoema 6 dollar, tetapi iatidak maoe bajar dan lebih

Orang piki
Pada tanggal 7 berselang
di Singapore telah memeriksa
Mr. S. Ramanatha, pembantoe ci

van Justitie oentoek mendirikan ge-

pesakitan.

tNak
maoe bajar dengan mengatakan jang ia diterbitkan soerat-kabar kaoem Katholiek
jang aoedah lama dimaksoedkan, jaitoe
nafsoe, meskipoen ,keradjinan“sepertiitoe boekan jang sewa, tetapi orang kodj
WICorriere.
.
poeti
ito
jang
sekarang
dalam gemeentean di Indonesia haroes ditidak ketahoei
dimana tinggalnja.
Satoe kongsi, terdiri dari antara lainpoedji djoega.
lain
anak saudara dari kardinaal Gaspatri,
Kita
sekarang
menoenggoe
dengan
pe1922
27600
26,9
Chauffeur itoe bawak pesakitan pad!
dan
Gomalvo, telah dapat koempoel sanoeh
perhatian
padajkabaran
jang
memoe1923
52700
38,4
politie, tapi oeroesan kenderaan boeat ine.
bagi
lai
dengan pendirian dari gedong-gedong ngadoekan hal itoe dan minta bajaran, Itoe kapitaal dari 3.000.000 lire
1924
73800
49,Isoerat-kabar.
itoe
dari kantoor2 provincie di Padang, dengan telapi dengan tetap pesakitan tidak maoe
1925
111000
57,3
voorschot dari gemeente.
1926
107000
529
bajar serta mengatakan lebih soeka maRedactienja II Corriere nanti terdiri
Kita tjoema harap sadja j. tanah2 itoe dibeli sock dalam kamar tahanan dari pada bajar
1927
127000
55,5
bagian besar dari bekas redactie-leden
dengan harga j. moerah, sebab penjesalanj. Sewa itoe. Itoe ada satoe hal jang aneh dan
apabila kita tahoe bertambahnja hasil kari soerat-kabar Il Corriere d' Itaorang poenja pikiran satoelIla jang beloem lama diperhentikan terret Rakjat ini ditaksir seperti dibawah ini: bisa koerang dirasakan dengan pengeta- bagaimana
hoean j. orang soedah ,,beli moerah !"
waktoe ada locar biasa ini dapat dinja- |b nja karena failet.
1929
108500 ton
59—
1930
138500 ,
Osvia Fort de Kock.
r
1931
189000 ,,
Loeloes dalam eindexamen dari Middel1932
247000 ,,
bare Osvia di Fort de Kock:
1933
314000 ,,

dan saudagar-saudagar Ikaret jang mendjadi anggotanja HANDELSVEREENI- sampai 1927 menaiknja betoeroet-toeroet
GING ,PAMITRAN" di Palembang, ke- demikian:
tika tanggal 11 April 1930 perkoempoedihitoeng ton
pCt dari export
lan kami telah adakan vergadering boeat
membitjarakan

dari

bakal terdjadi,
Gemeente telah mengam“6000
bil
poetoesan
oentoek
membeli sebidang
20000
tanah
dengan
mana
orang mendapat
40000
beberapa
bidang
jang
sangat
baik didekat
56000

LOTERIJ

BAROE

N. I. JAARBEURS

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

Boleh pilih mana
jang ketjil.

besarnja

selekas lot terdjoewal

jang soeka,

kalau tocan tidak ada

100000.-

habis.

oewangf 11.- belilah

Atoerlah pesanan dengan selekas-lekasnja.
Lotendebitant.

Firma HARNAM SINGH
MOSKEESTRAAT No. 42

000040000000 mma

& SONS
MEDAN

23

00000000005

verdentie
LA

MMR

LL

RESTAURANT

LL
Pe

No. 40

MOHAMMADAN

2 amun MD 404444
KD MMS
Awal
Baja Teroez.
Toko Katja Mata

.

HOTEL

MEDAN.

Moskeestraat

FIRMA MADJI MOHAMAD TAIB & SONS |
Medan
Paleisweg Soekaradja.

Belawan |!
Atapweg

1119.

boeat

Telf. 42.

BERDAGANG

|
»
»

|

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

leh Fabriek

N.V.S.H.M.

ba

«

Singapore,

dengan
———

BRILLIANT dan INTAN

Menerima oepah, dan sedia djoega jang
soedah siap.

Dari

pada:
Ada

mode

TOKO

HADJI

sedia mendjoeal

EUROPA

Timoer

mode

sampai

ISMAIL

Petji

Oudemarkstraat 2 Medan

tempahan,

Djoega
anak.

soetera.

'

Dasi dan sapoetangan, serban oentoek Hadji, saroeng
Batoe Bahra,

Telegram adres:
ISHAK ISMAIL
2

dan

KIE HOEI SENG & Co.
Toko Katja Mata dan Toekang Gigi.
Luitenantsweg 24. Tel. No.
2»
MEDAN

hkamah

MAMA4L1 1

1297

I

|)

ata tapi

£

Anakan

ES

Tg

8

Es
c

#3

Sr

T

S$

dinamakan

Electro Sathy Apparapus,

soeatoe

pen

Electro. oeatoe perkakas electrisch, jang dapat me-

K.

(2

En
Te2

NAITO.

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

B. BAROEMOEN van WELTEVREDEN.
REPARATIE ATELIER:

gk

£39

15

s

U

£

3

3,9

'bocat
tToelis.

z$

“hands, sekarang

I

Tt

baroe.

membersihkan

N. B. Djocal dan

Didalam

Afdeeling

dan

memperbaiki

beli Mesin Toelis 2de

sedia djoeal Mesin Toeiis 2de

tahocn, Lijst Mentijp 10 djaribeladjar sendiri

karangan O.K. M.D. Gamboes harga F1.90.—
'Toean-toean datanglah persaksika sendiri
Mesin Toelisnja harga boleh berdame.

Sa MEN
Ana
RAN

PP
AAYA

Adres:

PA

Hi

SUMATRA

B. BAROEMOEN, Oudemarkstr. No. 59 Medan
Sean

Pesenan banjak dan sedikit, kami terima dengan senang hati.

0000
Goentingan

“

:

”

atau potongan

CO

FI

netjis, tjoema didapat

E

L

pada:

D"

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

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

3

SC

:

ma—.

——

CORNFIELD'S
KESAWAN

00000

7

»

pakaian jang paling bagoes dan

RN

Mesin

hands merken, REMINGTON, ROYAL OLIVER, LINDETEVES,CORONA, EDIAL dan
Machine Giling padi. Kita kasihGrantie satoe

83
Aa
»
"

000

kembali

'Oostkust van Sumatra bisa terima Abonnement

S3

Ss

Swag
Mesin Toelis, Graphotipe, Addressograph,
Gramophon en Edison Dick. (met electrische
kracht of Zonder) enz.
Rool (getah) Mesin Toelis jang toea bisa
dibikin

Y

8

3

|

3
o

dari Mr. Noishiki

Dan sedia mendjoeal mesin itoe, ketjil dan besar.
Tanjalah keterangan lebih djaoeh pada:

A8

8

8 8
£
s

|
|

ini?

3 Ya
83

Ss

jang
sebaik
- baiknja
advertentie.

Apa

njemboehkan penjakit di dalam badan seperti ngiloe-ngiloe, tidak enak tidoer, dan
bisa dipanggil dilain tempat, tentang bajaran boleh berdamai lebih doeloe.

|

83

3

DELI"

dapatan

6.

aa

9

Betoei 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:
anak negeri. Kepoenjaan anak
negeri sendiri. Oleh karenaitoe,

Inilah satoe perkakas jang

5

P
0

s3
2s

ADJAIB.

»

TA

:

PERKAKAS

pelekat, terboesj, tjapal, enz :

38
Ss?

8

tempat
oentoek

paling baroe.

58s s
3

»SINAR

Mode
hormat,

PER

8

intan
MEDAN

Djokdja.

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

SN
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BROS

saroeng

Pajoeng soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak
matjam jang lain.
Harga moerah, barang bagoes.
Menoenggoe dengan

$

TOKO

potongan Tham-

lain-lain potongan, badjoe anak-anak, topi anakkemedja

Samarinda, saroeng

:Sz

tidak setoedjoe dengan barang jang
disoeroeh bikin, wang dikembalikan.

teroetama

rin dan Soekarno, jang orang soekai zaman sekarang,

s

Sedia bermatjam - matjam permata.
PERDJANDJIAN:

Toekang mas
Kapiteinsweg No. 43

»

jang @p

penglihatannja koerang terang,
kita soeka tolong pereksa
dengan
tiada — memoengoet
ongkost

MAS DJADI
MODERN.

en

tocan-tocan

tocan dengan hormat,

tetamoe, dengan Sabar dan Hormat,

Lain barang seperti saroeng samarinda

EDWIN

boeat

jang , koerang

:

000000000000000000

DIIKAT DENGAN
PERHIASAN

Kami berdjandji menerima

dipakai

Menoenggoe kedatangan toean-

Satoe Roemah Makan jang paling bersih di Medan.
Mempoenjai Pelajan jang radjin dan mengerti terima segala tetamoc.
Sedia kamar-kamar tempat menginap, penerangan tjoekoep dan senantiasa
dapat angin baik. Makanan saban waktoe dapat jang masih baroe. Minueman dari
hormat. || S esoe mentah dan Air Lemon, sedia seteroesnja. Kamar-kamar mandi, menjenangkan bagi tetamoe. Tjobalah koendjoengi Roemah makan kami !!

83

mata

Siapa-siapa

000000000000000000

Menoeggoe

kalau

kala

ajoe laoet, roepa-roepa
oekoeran. |
nak kajoe, bamboe Siam, atap Nipah |
n lain-lain.

TE

sa

g bisa kita djamin tjotjok

dengan harga moerah.
|
Djoega selamanja kita ada persediaan |

2

pereksa mata jang model

dengan katjunja sehingga peng
lihatan terang seperti sedia

»

Telf.

jang termasjhoer.
kita baroe terima perkakas
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Laga

Arbeidsinspectie.

boe-bamboe dll. jang , menjebabkan tidak
dapat dilaloei.
"

Pendoedoek

Berhoeboeng dengan warta jang tersiar

-

.-

dari rawah Benning mera-

bahasa circulaire rasia itoe dari Kantoor sa bahwa seloeroeh rawah itoe akan dilivan Arbeid, dalam mana ada ditoetoerkan poeti bandjir, sebab itoe mereka menghindoeabelas perkara dimana bisa dapat darkan diri kedesa-desa jang djaoeh dari
mana menoeroet pendapatan
dilakoekan
inspecties dan ta' dikasih sitoe jang
Bestuur
terpeliharalah
dari serangan bahatahoe lebih doeloe, soedah membawa peja bandjir.
"
ngaroeh sangat tidak baik pada perhoePagi ini seorang djoeroe terbang miliboengan kantoor itoe dan plantersvereetair memboeat penerbangan dalam oedara

geeringscommissaris Nederland. Selandjoet
nja minister menerangkan, bahwa aengan
memperhatikan,

bahasa

sesoedah

selesai

?
?
»
»
»
?
0
»
?
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KALAU ORANG HENDAK TAHOE, DJAWABNJA IALAH:
0? 0? MEMBIMBANGKAN HATI !!
OBAT KOEAT ,SAFOEFHIDJAZI"

TOKO OBAT & AGENT MECCA GANGERS
S.M. NAWAWI ALMANDILI
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am n

tentang rentjana oendang-oendang terseboet jang oleh Volksraad
memberi advies
kepada minister van Kolonien soepaja
dipertimbangkan 'dengan Raad van Bestuur
K.P.M, maka hal mempertimbangkan itoc
soedah djadi terhalang disebabkan sakitnja
dan meninggalnja tocan Westenenk, Re-

(O.K.S)

dipertimbangkan dengan perantaraan Mijang bersih oentoek mengambil photo da- nisteraad dan Raad van State, mesti diteroeskan poela pembitjaraanRentjana oenSang kakek loepa akan kegaekannja. Ia berdandan-dandanan seindahkeadaannja hal itoe diwaktoe sekarang ini. ri tempat jang kena langgar bahaja itoe. dang2 itoe dalam zitting Staten Generaal j.
Semarang,
22
Mei.
Gouverneur
Djawa
Kepala Kantoor van Arbeid menerangindahnja. Ia pelesier kemana-mana dengan tiada kalanja.
barangkali akan berachir pertengahan
kan, dalam Volksraad itoe directeur van Tengah lama mengoendjoengi tempat?j. Juni. Hal itoe ditimbang tidak akan dapat
mendapat
keroesakan itoe. Pagiiniia meSang pemoeda-pemocda bingoeng melihat pekertinja. Dari sehari-kesaJustitie
soedah ma'loemkan instructie
lagi dilakoekan.
terseboet dan berdasar atas Deli Planters- nesihatkan pendoedoek soepaja tetap beharian, sitoca-bangka itoe tambah ranggi kelihatan. Keheranan hati mereka
Pertanggoehan 'jang tak dapat dihinvereeniging ini telah memadjoekan kebe- rani dan kerdja keras, teroetama ia poedjikan
atas
bantoean
B.B.
bertambah berapa kali lipat ganda
darkan ini boekanlah bererti tidak dapatratan2
atas peroebahan Instructie itoe
sesoedah lama ta" poenja lama
Poekoel
tengah sebelas dilereng goe- nja contract baroc itoe dioeroes pada pengsebeloemnja circulaire diterima.
Hug
kakek
jang
hampir
berobah
itoe
nikah
dengan
gadis jang moeda belia.
noeng Telemojo
kedengaran lagi soeara
Sampai sebegitoe djaoeh kepala Kantoor gemoeroeh, jang dikira menimboelkan ban- habisan ytahoen ini, disebabkan oeroesan
@Pemocda-pemoeda jang aksi itoe bertambah tertjengang.
“Masing-masing
Rentjana oendang-oendang dari Staten.
van Arbeid tidak tahoe ada kedjadian
djir
loempoer
lagi.
n
Generaal,
disebabka
apabila
ianja
ini
perkara2 dimana circulaire itoe ada mem&@ tanja bertanja sinjongnjong apakah jang dipakai si kakek itoe?
—0—
sedia bocat kerdja bersama, maka dalam
berisebab dari terbit kesoekaran2. Djoega
Contract K. P. M.
penghabisan tahoen ini akan dapat lagi

soedah dimoefakati akan dibitjarakan punt
ini dalam conferentie enam boelan nanti
diachir, Juni atau permoelaan Juli. Lebih

Djawabanatas
njaan Kan.

perta-

dibitjarakan.
Boeat minister van Kolonien sendiri
Betawi,22 Mei (Aneta Radio.) Dja- akan dapat melepaskan pembitjaraan ini
djaoeh Mr. Vreede menerangkan dengan
tegas, perhoeboengan tidak bagoes antara wabanopsil dari Regeering atas pertanja- dalam penghabisan tahoen ini, tetapi
organisaties planters dengan Kantoor van an lid tocan Kan tentang contract K.P.M. berhoeboeng dengan pembitjaraan tahocn
1925 tengah contract jang ada sekarang
boenjinja:
Arbeid sama sekali tidak ada terdapat
—0—
Baharoe
Regeering mendengar kabar jang soedah mengandoeng djandji2, maka
dari pihak particulier,bahwa rentjana oen- pembitjaraan itoe dinegeri Belanda tidak
Pengeloearan rubber.
ada perloenja lagi dibitjarakan.
Betawi, 22 Mei. Menoeroet angka- dang-oendang tentang memboeat soeatoe
Seteroesnja minister akan mempertimangka sementara dari Centraal kantoor perdjandjian dengan K.P.M. tidak akan bangkan, bahwa apakala pada 1 Januari
dibitjarakan
dalam
zitting
jang
bakal
davoor de Statistiek, djoemlah pengeloearan

1931

getah dari Indonesia terhitoeng dalam ton tang ini dalam Staten Generaal, maka Regeering
mengirim kawat kepada minister
dari 1000 K.G. selama boelan April:
van
Kolonien
oentoek bertanjakan keteraDari
Djawa 4.879, Tanah Seberang
ngan
dengan
mengambil
alasan kepada
19.211 5 djoemlah 24.090.
pertanggoehan
atas
ketetapan
dasarnja keDalam boelan April 1929 djoemlah ini
adaan
oeang.
masing-masing jaitoe 6.093, 18.220, djoemlah 24.313.

lagi selesai oeroesan itoe,
itoe ditetapkan, akan

oendang -oendang

teroes didjalankan dan akan diadakan
soeatoe atoeran pada masa peroebahan
itoe antara terlepasnja contract jang soe:

jang tiada berimbang

Baik sekali oentoek

orang

tentang

Beli banjak oentoek didjoeal lagi dapat korting jang mengoengtoengkan

Ambelas!

100000 00000000000000000000000

aa
ae
Rea
WAHAI
ADINDA!

roe.

roemah

disebabkan

d:h tentoe kita dapat dengan harga
pling mcerah.
Dimana tokonja itoe adinda?

Advertentie.

Menoenggoe

dengan

perkabaran

jang

lengkap

dari

Pokok pergerakan jang penting,
istimewa dari kalangan Doenia
Islam.
Tidak perloe dipoedji lagi.
la ada Lectuur Islam jang pamah tangga kaoem Islam,
Sebab itoe patoet disokong.
Harga langganan.
Di Indonesia 3 boelan
F. 2.50
£A—
Loear ,,

Ngasem
15

—
Java.

LAKI-LAKI.

tjerita jang

terdjadi

anak

Sumatra

negeri

didalam
di

Barat).

2
oleh: B.
berbesar hati, seraja berlari hendak dahoeloe mendahoeloei sampai diroemahnja, karena peroetnja amat
lapar.

FSiti Anizar poelanglah dengan berapa orang kaloe.
tis

Batang
Inja.

Agamweg,

jaitoe roe-

Sampe diroenah ia tiada berdiam diri, atau ber-

main-main
kain, dan

sahadja, dibantoenja iboenja bertenoen
mendjahit moeka slop, dengan manik.

jamat haloes perboeatannja itoe.
Pada malam hari ia doedoeklah meafal peladja-

rannja jang

Djagalah tjap jang toelen, jaitoe:

MEDAN

1. Pakai toetoep kaleng merah
dikepala botol.

oesah

keloear

oeang.

Keoentoengan

Djoega sedia barang - barang
kita kasi rabat jang pantas.

klontong.

Boleh

toekar

besar

bagi toean
- tocan.

tjotjok

lagi

2.

Boleh

katja jang

diterimanja sehari-hari dari goeroenja

Boeroeng-boeroeng telah beterbangan kesana ke-

mari

mentjari

DARI

SEKOLAH.

mangsanja, begitoe djoega segala

manoesia, telah pergi mentjari nafkah dirinja masinn-masing jang telah ditentoekan oleh Toehan

jang maha besar.
Marilah kita lapangkan pemandangan arak ke

dengan

Jang poenja fabriek

boleh

hormat

Roepanja anak moeda itoe pergi keroemah sekoiah, njata kelihatan oleh kita ia menoedjoe Normaal

SENG

T oapekongstraat

Telefoon Nos. 403 & 567.

MEDAN

16

dan sebagainja.
Ia berdjalan den,

djoe roemah sekolal

moc dengan sedapat-dapatnja."
“Sioekoer

Alhamdoelil'lah

—

".— kata Roestam dengan tiba-tiba —

djawab anak

»Pada-rasa hati anak-anak, ta'kan lama lagi tingmoeda ito dengan besar hatinja.
Sekarang poelanglah dahoeloe ke tanah airmoe. gal disini bersama mak !"
Apa sebab demikian Roestam?' tanja maknja langkah jang tetap, menoc' djoempailah iboc bapamoe dan kaoem familiemoc

School, jaitoc tempat ia be ladjar membatja menoelis

itoe,

soepaja

mareka

itoe bersenang

hati poela atas ke-

itoe.

Tocan pembatja tentoe akan bertanja, siapakah
Empat tahoen soedah ia tinggal beladjar diroe- sempoernain sekolahmoe ini, dan apa bila nanti
mah sekolah itoe, sekarang ia telah lepas, dan ber- sampai waktoenja, kamoe akan menerima pcker- orang jang dipanggilkan Roestam mak itoe?
djalan raja, ada jang menggendoeng: ada jang me- oleh Diploma jaitoe tanda keradjinannja.
Itoelah dia, jaitoe maktjiknja, disitoelah Roestam
djaan jang kamoe ingini itoe. tentoe jang berwamikoel, bermatjam-matjam barang perniagaannja,
Kedatangannja keroemah sekolah jang sekali itoe, djib akan mengirimkan soerat fkepadamoe nanti. tinggal dan membajar makan minoem selama ia dadan ada poela jang berdjalan moendar mandir se- maksoednja hendak bertanja kepada gocroenja, ka- ..Djadi saja akan teroes poelang ke Pajakoemboeh ?" lam sekolah itoe.
raja memboeal ini dan itoe dengan kesoekaannja rena goeroenja itoe berdjandji akan menolongnja tanja Roestam dengan girang hatinja.
Iboe bapak Roestam tinggal di Pajakoemboeh,
masing-masing
memintakan kepada Inspecteur sekolah, meanoege.Ja... tentoe,” — djawab goeroenja toe, ..nanti karena Roestam boekanlah
anak negeri Padang
Moerid-moerid sekolah laki-laki perempoean ber- rai ia pekerdjaan.
disana kau boleh toenggoe kedatangan Besluitmoe Pandjang. melainkan ia berasal dari anak Pajakoemdjalan dengan riangnja menoedjoe roemah sekolahboeh sedjati. Delapan tahoen lamanja ia tinggal
Setelah ia sampai dioetjapkannja, ..Assalamoealai- itoc.”
nja seorang-orang ada jang tertawa seraja ber- koem !"
Baiklah!” — kata Roestam seraja berdiri dari bersama mak peliharanja itoe, makijiknja itoe amat
tjakap-tjakap, ada poela jang melompat-lompat deGoeroenja menjahoet dengan ,.Alai koemoe Sa- tempat doedoeknja dan bersalam dengan goeroenja, sajang kepadanja. karena amat baik tingkah lakoengan amat riangnja"
. karena memang goeroe itoe bangsa Islam serta katanja: ..Saja memohonkan terima kasih ba- nja, iagi memakai tertip sopan.
di
Dalam orang jang seramai itoe, kelihatan oleh
njak atas pertolongan engkoe itoe, dan bersjoekoer
.Djadi kapankah anak akan berangkat ke Pajakita seorang anak moeda, jang beroemoer lebih
Boedoeklah Roestam!" kata goeroe itoe lagi, kepada Allah Taala. moedah-moedahan berhasil koemboeh !,” tanja maknja itoe.
koerang doea poeloeh tahoen, ia memakai tjelana seraja mempersilakan anak moeda itoe doedoe di- hendaknja, dan berkat pertolongan engkoe itoe ke»Beresok!” djawab Roestam.
Sebab menoei
pelanel, koening moeda romanja, potongan Savel seboeah korsi, tetapi Roestam ta" maoe doedoek pada saja sampai dihari kemoedian.”
kata goeroe, anak akan menanti Besluit keangpasar Baroe Padang Pandjang, disana sangat ramainja, beratoes-ratoes hamba Allah jang berdjalan di-

kaul, bersepatoe boeatan Betawi. bewarna

koening, |dikorsi, hanja ia doedoek dibangkoe tempat be-

kaoes sepatoenja dari soetera poetih, bergaris oengoe

dari bawah keatas melaloei mata boekoe
Badjoenja

itoe.

LEPAS

djoega dengan rembours.

WENG
Menoenggoe

35

dapat beli disegala tempat :

Pesanan boleh

dengan

Boeat beli banjak

Pakai toetoep lak merah di
kepala botol.

JR

KARENA

pergaoelan

wannja
mah tempat

No. 3.—

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

tidak

Djokjakarta,

P3ALKISSAH2
(Soeatoe

Ketiap Tiap Matahari

segala roepa katja mata.

ta'

mendapat pocdiian (diploma) dari
jalah

Redactie & Administratie

Straat

MATI

Markstraat

Menjediakan

(Saban terbit moeat
gambar-gambar penting ).
Kantoor:

TJIN TONG & Co.
lai

toet di batja di saban-saban roe-

klontong

Kakanda,

PASAR
MALAM
MEDAN
tanggal 9 September 1923.

IBI
KATJA MATA

dan barang

23 Medan

termasjhoer teroetamia di Soematra Timoer
Telah

TOKO

No.

1352,

(empat poeioeh tahoen)

hormat.

Lg: Maradja Sayuti Louis

POLITICS, HISTORY, LITERATURE & SOCIETY
Leider dari pers Islam jang
merdeka. Saban terbit membawa

No.

aa NA

L

Edira a Pink

Willisstraat

jang

99

SOO TOW
5

di

Tidefoon

Ini toko Speciaal Kleermaker, dan sengadja baas
jang soedah
biasa kerdja di toko Cornfield dan
mempoenjai kepandean jang tjoekoep.
Pekerdjaan ditanggoeng tjepat dan netjis dan
sedia segala kain-kain seperti palmbeacn
- lenen-flanel
dan keper poetih. Harga bersaingan sama toko
- toko
iang lain. Pesanan dari lain tempat dikirim dengan
rembours.

kena langgar bandjir itoe lebih “dahoeloe
ditinggalkan oleh orang2 jang mendiaminja.
Djalan antara Banjoebiroe denganSalatiga jang
baroe sadja diperbaiki soedah
kemba!i ditimboeni oleh loempoer, bam-

advertentie cari

EN DRUKKERIJ
DE ROELAM COMPANY",
s:toe-satoenja
Toko jang kasih datang
GRAMAFOON langsoeng dari fabriek. Soe-

O,

jang

di kota ini, kekanda per-

djoega

TOKO

ada ba-

roemah2

THAMRIN

hatikan

di Banjoe-

biroe Slatiga. Oentoenglah tidak
haja manoesia.

M.H.

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

boeah roemah didesa Keboemen jang hanjoet dan empat boeah

sekali. @

Menoenggoe pesenan dengan hormat,

Awas!!

jang lakoenja amat hebat dan dengan soeara gemoeroeh, sehingga kedengaran djaoeh
barawa masih kedengaran.
Disebabkan bandjir ini ada doea

per blik .

Apakah jang ada kabar gandjil hari ini di
socrat kabar? Selainnja dari kabar-kabar
kissah kedatangannja djempolan kita toean

Mei. (Aneta Radio). MeLocomotief kemarin siang
tiga bandjir loempoer soelagi kepada desa Likasan

sekeliling tempat itoe, sedangkan ke

pemoeda-pemoeda!
Harga

Lagi bandjir loempoer.

Semarang, 22
noeroet oedjar
poekoel tengah
dah melanggar

kemocstadjabannja!

toga, apalagi

dah ada dengan berlakoenja cuntract ba-

Dari pada djawaban jang telah, diterima atas pertanjaan itoe, ternjata bahwa

0

beloem

maka sedapat-dapatnja, sesoedah Rentjana

Obat

000

nigingen, Aneta telah menanja keterangan pada kepala kantoor itoe bagaimana

djas

poetih,

ja.

leher terboeka, memakai

ladjar anak-anak

itoe, karena terpikir olehnja bah-

wa ia beloem lagi berpangkat dan mempoenjai pe-

kerdjaan, boleh dikatakan ia sebagai manoesia djoega

boord” (kerah lembek) berdasi rama-rama | baroe. , malgelah ia.

warna hitam dan pinggirnja

berstreep poetih, jaini

(

.Sama kita mintakan kepada Tochan” — Sahoet
goeroe itoe, seraja dilepaskannja tangan Roestam

dari persalaman itoe.
“Selamat djalan Roestam !” — kata goerrenja.
Selamat

tinggal Engkoe!

djawab

Roestam

katan itoe di Pajakoemboeh sadja.”
»Baiklah! poelanglah anak, ke Pajakoemboeh
mendjoempai ajah boenda, karena doea tahoen

dah anakanda ta' poejang, alangkah besar hati ajal
dan boenda, dapat anakanda menerima sanak sau-

ja berdiam diri, ke- seraja melangkahkan kaki keloear dari dalam roe- dara dan familie sebeloem anak memikoel peker-

mah sekolah itoe.
djaan itoe.
katanja.
Kira-kira permoelaan boelan Maart 1925 pada dasi jang diikatkan sendiri. Ia berkoepiah beledroe moedian berkatalah
»Bagaimanahkah engk,
Roestam poen poelanglah, berdjalan dengan peapa engkoe rasa saja
-Tetapi seboeah nasihat mak Roestam? diharap
soraioe pagi, mata hari telah keloear dari pera- boeatan Medan.
lahan menoendoekan kepalanja. menoedjoe roemah anakandg pegang
toe pekerdjaan ?
h boehoel didalam
dorannja, sinarnja menerangi kemoeka boemi, dan Marilah kita toeroetkan dan kita perhatikan dia, ada akan
»Tentoe
m” — djawab goeroe itoe, tempat toempangnja di Djembatan Besi N. 119.
at pinggang simpan dalam hati sanoebari anakalam doenia ini.
menerangi
jaitoe ke halte Pasar Baroe, kemoedian masoeklah karena semalam|
Setelah sampai diroemah, doedoeklah diberonda,
telah pergi kepada goeroe
Ia 2d
toe rosmah jug pekirangenaa. amat Opziener memi
halmoe, dan Toean Op- tiada lama kemoedian, datanglah seorang perem(Akan disamboeng.)

ziener telah

sandji kepadakoe akan menolong

pecan jang telah separo oemoer, doedoek dekat

(

