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Deli

Harga langganan

« 3 boelan f5.— Setahoen f20—
» 3 bocian f7.— Setahoen 28—
Pembajaran lebih doeloe.

1

Directenr:
ABDUL
AZIZ

gir. B. R. Sodjocangon.
Bajaran

Dari 1 sampai
koerangnja

5 baris
f

advertentie:
f1.50 Sekali mocat

sekoerang

1.50. Beriangganan boleh berdamai.

Pembajaran
lebih docioe.

Diterbitkan setiap hari ketjoeali hari Minggoe dam terkadang hari besar oleh: N. V, Blectrische Drukkerij & Uitgevers Mij.
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Sabtoe 24 October 1931 — 11 Djoemadilachir 1350.
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Heran,

—

tida

ada

—

—

kita dengarkan pro- nanggoeng

paganda' Kominis'jang didjalankan. Heran, | itc

:KOMINIS

tida

LAGI ....!

Didalam afdeelingsverslag pemandangan kampoeng,

oemoem

Tweede

pikiran
2

Kamer,

kita

lama, jang soedah basi,
v
mag
-

dapati

“Skemoekakan oleh seoresijpatau lebih
didjadikan

pikiran

:
dern.
Marilah kita ikoetkan dan dari afdee- afdeelingsverslag Tweede Kamer itoe kita
lingsversiag itoe, kita koetipkan jang be- pakai dan kita pergoenakan.
rikoet ini :
Akan tetapi, kita tidak akan merasa
Setengah lid bertanja. Apakah pemeriatah se- heran, manakala kita ketahoei, keadaan

dah insjaf akan bahaja kominis, baik dinegeri ini
atau dinegeri locar,/Indonesia).

kaloet sekarang,

dan

perloe

dioeroeskan. Oemoemaja
bersedia oentoek bekerdja
begrooting dapat

Ser

jang

“

ditilik

kedesa desa,

"Semakin meleset keadaan economie,
maka pengaroeh merah bertambah menjang didalam

af-

setengah

djadjahi
jang

Kalau kepada ketiga toean

Malaise jang sekarang ini, menjebabkan

terbit ,penganggoeran, ba-Itengah

rang

hoetan

djatoeh

Mirganja,

'oepah

kan
ym
saban meafjeri
malam.
Daa
itoe

mendjadi

lid

soeamifja

dia

lebih djaoehakan
sembeeh, toelis K.
Berhoeboeng den
pa mengabarkan |

merasa

Orang lihatlah,

bagaimana

di Batak-

soepaja

landen, oleh karena beras tidak berharga,

menjebabkan

soesahnja

membajar

Minggoe

kesoenjian di

kapal dikirimi koeli koeli
geri asalnja.
tentse akan

Ditanah Djawa, mereka itoe
terantjam
oleh kelaparan,
5
$

roeh
5
diri

|Seorang

rang

Tidak

kita

Belanda

soeaminja

Korban

itoe

dengan
loeka

namanja
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dan
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Vingerkom,|
Mangkok
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dari 2.40

p.dz.

»

3

$
sen ang

dengan

EHARATIE

ea

pd

pena

Bawalah pada kita. Gimana kita kerdjakan (oerodi
Sera
engan
n

ti

Memperbaiki
Itoelah

4

Band boeroek

@

Selamanja
16

m

iki

dan
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Memperbaroei

Specialiteit

kita

Waterkan
Tempat

Stelkommen

air pake

Stelan mangkok 5 bidji

toetoep nikkel

3.50

dari 1,85
one

model

ing

»

$

dari 4

perkoer

npoelan,

itoe beberapa
diensthoofden,

particulieren.
Dia taranja adatermasoak

jang

bestuur
djoega

directie dari

soedah

nahasa.
AS
Lee

16

.
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Si
n

Loepa

moerah

tempat

2 bagian “7 75
:

Matjam-matjam

Tempat 'boenga
dari glas

oleh kita.

3

porcelein 14 bidji

25

0 stel
boenga

Gebakstel

Stelan piring kwee
meat 1

0.25

tjorak

an

1

orang

Glas

minoem

jang

dari 230

p.dz.

Matjam-matjam model

Waterstel

Waschtafelcaraf

Tempat air brikoet 2
glas dan pinggan pake
toetoep nikel

Laboe air dari glas
pake toetoep

Stelan

makan

“ 0.85
glas

Matjam-matjam model

boeat 6

Theeservies
Stelan

minoem

orang dari porcelein
ian

39.

2 orang
6 bagian
complit

dari porclein 4.15

Matjam-matjam

boenga

p. stuk

boenga

Tempat slei dari glas ber

warna pake toetoep dan

piring nikel 2 2 5

Theepot

Teko thee
dari
porcelein 65
LI

Matjam-matjam

Jampot

Kopje
Mangkok thee

dari 25 Ct.

boeat

matjam'

ct.

model

Oliestel

Kaasstolp

Stelan maritja dari glas
pake tangkei nikel

Tempat kedjoe dari glas
ampat sagi pake oekiran

cai" 2.35
complit

3.

model | Matjam-matjam

Tumlers

Matjam-matjam model

complit
dari

dapoer - dari

ket dan

dari 2.60

45

|Keukengarnituur

Lara

2

Matjam-matjam

Matjam-matjam

besar

Vaas

peda

27.509

tjoetji | Perkakas

Tempat roti beschuit dari glas pake toetoep dan
tangkai nikkel

Eetservies

k:

sopit

Beschuit doos

matjam?

Orang
aan
45 bagian

torak |

»

»
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moeka dari perabottan|
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makan

minoem

orang dari porcelein
bagian complit

dari

.

Hanabi e

ita.

bisa bikin baroe,

kita poenji Ja kerdja atas djaminan
andalah keterangan !!
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Matjam-matjam model

Matjam-matjam model

Stelan

tenan. sarana

mempergoenakan

bisa dapat

4.80

Waschstel

Da

dan

—

Tempat sambal dari
glas

z

$

Betawi

Sambalbak

tjoetji tangan

Matjam2 model dan

Di

istana

pake oekiran boenga?

dns
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Soedah

M edan
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Matjam-matjam

Co.
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Boeroek

Mij.

P.
Kon. Paketvaart
Mij. leider dari doea
soerat kabar, hoofd
dari opiumdienst,
Openbaar Gehoor.
bestuur dari Katholieken Onderwijzers
T.B.G.G. pagi tg: 14 Oct. 31 pertama | bond, bestuur dari Oentoek Keperloean
(kali soedah mengadakan openbaar gehoor Kita d an bestuur dari Perserikatan M'-.
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Band
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Hagemeyer 6 Coss.

KEPERLOEAN

Djangan

hidoep selaloe dengan me-

Weefit Tyre.Rerubbering
.

telah dise-

nama J.v. Corbert. Meski kor-

meski mereka

M

Importeurs:

i#.doeloe tinggal lama, Adela

disoe-

ban itoe loekanja ada begitoe roepa, ia
masih dapat djoega menoetoerkan sebabnja ia dianiaja. Menoeroet pengakoean,
socaminja
ada
bekas sergeant militair,

djoempai,

000000000000000

?$

oleh

soeaminja

seperti jang dikataban oleh setengah
lid, jang terseboet didalam
afdeelingsverslag itoe.

.

H5"

me-

melatjoerkan
18
ur Eu

hingga dapat beberapa
dirawat di C.B.Z.

kehilangan daja dan oepaja.
Tetapi heran!

perempoean

moesti ada namanja

pagi ia menoenggoe

?

dimana

toko horlodjie jang

Periksa betoel waktoe membeli !!!

thabib, .bahaja bagi djiwanja | rangannja oleh officier van Justitie.

Kamer,

meneroes

sebab disena pekerdjaanpoen tidak ada.
Pagi tg. 9 October "31 di Sawah
Besar MN
Dengan perkataan ringkas, malaise ini, (Betawi) telah kedjadian soeatoe drama.

sampai tjockoep dirasai di
Indonesia.
apa lagi ditengah tengah
anak
negeri
jang tidak terpeladjar, jang tidak mendapat pendidikan tjoekoep, jang lekas sadja

Tam-Tam

melakoekan perboeatan itoe ia melarikan
dici kedalam kamposmg, tetapi kemoedian
menjerahkan diri djoega pada seoran 9 | karena satoe dan lain, telah
dipaksa memapolitie, jang kebetoelan berada disitoe.
soekkan tiga anaknja dalam gesticht.

ada.

saban

perkataannja

Pengaroeh sidjelita.
Isteri toea

poelang kene-

pada

BARANG TIROEAN !!!

wekker

diatas plaat dalam.

Waktoe bertemoe, laki-laki itoe menikam
tiga kali, satoe dan doea dikaki. Sesoedah

INDONESIA.

Tanah

Deli, bagaimana
setiap hari ada sadja
saudagar jang djatoeh miskin, dan setiap

beli

TAM-TA

ta belati. Waktoe itoeisterinjapoen keloear.

tidak perfjaja Padang,

Tweede

teroes

bisa

AWAS

Saban

perempoean itoe didjalan dengan bersendja-

njesatkan orang

belas-

ting.

Orang lihatlah

ia djangan

Tetapi:

nitoe, AnetaNiih djaoeh sebagai

soeatoe familie di Karanganjar. Sawah
Besar dan menolak permintaan soeaminja
bopat beli kembali,
ada

matjam

ia

Goorberg ada belkas sergeant dan ber-

mentjoret

afdeelingsverslag

Banjak

dalam perkara pertjegaian,
Selama pertjeraian'
beloem dipoetoeskan, perempoean
i
menompang pada

munisme
tidak bersarang di
dalam toeboehitoekaoemkrolah bagaimana keboen keboen karet di mo?
'Tapanoeli telah mbelai mendjadi hoetan
Kita harap kelak, setengahlid itoe
dari

ditoenggoe sampai

Itoelah sematjam wekker jang terkenal tiap-tiap
»Kwaliteitnja paling djempol“

dari West-Indie dan beroemoer 32 tahoen.
Kedoea orang itoe sedang bergeloet di-

bentjana ke.
Orang lihat-

sendiri jang akan

»TAM-T AM”

meminta
oeang
2
perimintaan ini ia

berikoet:
“
Orang Europa itoe' bernama Goorberg,
dan isterinja bernama De Vlugt, berasal

terseboet akan datang ber-| "Sak

akan

2

Wekker

&

lengan
pisau roti
ja hinggaia tidak
Indoengan.
Webat, pemeriksaan

telah menjerang
sempat mentjari
Karena
loekanja

kepada dirinja sendiri :apa sebabcom

beloekar. Setahoen lagi, boleh djadi akan
mendjadi rimba raja.

Stan

oemoer 38 tahoen. 'la tidak mempoenjai
dia soedah mempersaksikan itoe, pekerdjaan dan hidoep dari
pensioen. Di

Djika

tentoe
kan, bahwa ditanah Djawa,
laparan mioelai mengantjam.

ceng

Perempoean jang “dapat loeka hebat itoe|
Sekarang ia dimasoekkan kedalam tahaitoe oleh politie dibawa ke C.B.Z. Menoeroet (nan dan ta 10 Oct. '31 didengar kete,
a

toean

-—

tetapi laki laki itoe

lakoe, beras |koendjoeng ke Indonesia..

koeli

soeami

(tidak membawa poelling oeang meski se-

peser.
aiPagi

|orang masih tidak pertjaja, diselakan se- keserangga

di Indonesia,

tidak

Indonesia, dan bertemoe djoega

dengan beberapa banjak pemimpin pemim
pin raiat.

pendapatan sete-

ngah lid itoe kepada kenjataan
kita djoempai di Indonesia.

keiboe iboe kota, soepaja

dapat diperMhatkan kepadanja kesengsaraan ra'iat. Soepaja kita perlihatkan kepadanja, bagaimana ra'iat itoe kehilangan
mata pentjaharian dari perdjalanannja men

lid.

ng

ini.

Kita berdjandji akan menjamboet keda-

kominis !

Marilah kita bawa

negeri

tangannja di Belawan, dan kita berdjandji
akan membawa
ekampoeng kampoeng.

ditjotjokkan.

deelingsverslag dinamakan

didalam

lang.

dan

orang menerangkan
bersama sama, soepaja

djalar“ — kata mereka,

sesoenggoehnja

Kalau orang tidak pertjaja, orang bolehlah bertanja kepada toean Moltmaker,
Kupers “dan Danzt, jang laloe sadja poejapg

sekali

tetapi

—

ji perempoean lain.

joega pergera

kan raiat jang berbaoe politiek !.
Kita merasa heran... kalau oekoeran
setengah
lid jang terbit didalam

mo-

memeli!

'

tidak

Pikiran lama itoe itoe roepanja ditjoba
tjoba hendak

gembang ketengah-tengah

dan kedalam keboen-keboen

karet jang ditimpa mendjadi hoetan.
.|
Heran sekali.
di Tapanoeli jang soedab
-

gota Kamer.

Ban,

Tahoen ke II.

ana

ada kita Mlhat sajap jang berwarna Sedang boeat hidoeplmereka ia diwadjib-

merah, jang,(

—.

—

model

dari

1.50

3

| :

Zaakwaarnemer dihadapan Hakim.

Ternjata

dengan

boektinja!

Radja Bndar Boemi ditoedoeh
menggelapkan atau

Apa tjeroetoe tjap LAMPOE LISTRIK ada mempoenjai rasa dan
Kwaliteit jang
baik boeat
menjotjoki
kesoekaan publiek ??
Pasti sekali, sebab banjak di

soeka, membikin

Palsoe

lain orang meniroe dan

tinggal

menipoe ?
Saksi

memalsoenja,

palsoe !
Toelen tinggal

Badoen didakwa hakim bersoempah

Samboengan kemaren.
Apa sama toean Magistraat toean kasih
tahoe djoega begitoe?“ tanja president.
"Tidak", djawab pesakitan.

toelen!

Waktoe pres. tanja
kenapa pesakitan
tidak terangkan perkara adanja itoe soerat pada
Magistraat, pesakitan
djawab:

Barang jang toelen selamanja dapat kapertjajaan lebih
dari pembeli.
Poedjian lebih djaoeh tidak perloe, tjoekoep dengan
boekti diatas, perhatikan merk dan tjapnja
LAMPOE
LISTRIK jang toelen.—

Sesoedah saja sampai di diatas R.E, Boe

mi menjerahkan
wang f250 pada saja,
katanja akan saja serahkan dibawah pada
St, Adil, begitoe djoega satoe soerat jang
saja akan soeroeh teken oleh St. Adil".
Kata saksi
perintah itoe ditoeroetnja.

Itoe wang diaserahkan pada St. Adil dan
St. Adil teeken itoe soerat. Kemoedian dia
naik diatas

dan

menjerahkan

itoe

soerat

»Sebab Magistraat tidak

tanja, perkara

gada R. E. Boemi.
Kata saksi, dia tidak lihat R: E. Boemi,

kwitantie pada saja“.
pres. tanja, apa waktoe

diperiksa

toelis itoe soerat, tetapi waktoe disoeroeh
bawa soerat itoe soedah ditoelisnja,

dia,

sesoedah diperiksa.

Saksi St. Adil disoeroeh masoek, Keterangan saksi Badoen diterangkan President pada St. Adil.

pada djaksa?
»Semoea soerat soerat saja maoe serahkan, tetapi Kee Pek Swee bilang tidak
oesah sajapoen
bilang, toean
poenja

nSt. Adil telah
menerangkan dengan
soempah, ini tanda tangan boekan tanda
tangannja, bagaimana itoe ?"
»Memang dialah jang menoelis tanda-

pesakitan bilang perkara itoe soerat, atau

| Bima TJWAN SING & ZONEN

Laloe saksi menerangkan apa pengetahoeannja dalam perkara itoe. ,,Pada soeatoe hari"
kata saksi saja sedang baroe
datang belandjaan dari pasar,
tiba-tiba
saja dipanggil oleh R.E. Boemi dari atas.

Begrooting

"Siap

Gemeente
keloearnja.

terlambat

poenja keteledoran ?

Telah

bertahoen-tahoen

kita tinggal

di

kota ini, dan telah bertahoen-tahoen kita
toeroet menjiarkan isinja begrooting Gemeente Medan, oentoek diketahoei publiek.
Meskipoen pada satoe doea tahoen jang
belakangan
ini semakin sempit waktoe
bagi pers oentoek menjiarkan begrooting

terlaloe laat diterima dari
Gemeente, tetapi dapatlah djoega disiarkan

sekedar

perloenja,

Berlainan benar dengan keadaan begrooting tahoen ini, lebih lambat poela sampainja kepada pers. Begrootingsvergadering telah ditetapkan pada hari 28 Oct.

"31 j.a.d.

begrooting itoe kita terima

baroe hari
Kemis dd. 22/10-'31—djadi
Pesakitan menerangkan, bahwa sehari
St. Adil membantah seketas kerasnja anna Selasa 4 hari sadja. Tana terang
dia diperiksa dan pemeriksaan baroe dita njatakan pada publiek
perboeat diatas klad, besoknja dia datang kesaksian Badoen itoe: ,,Itoe tidak bewa ketele» Medan — Padang — Palembang — Batavia — Toeban.
Ini R. E. Boemi doran ini ta' dapat ditimpahkan kepihak
meneken proces verbaal jang soedah siap toel toean President.
ditijpmachin, waktoe itoelah diberitahoe- memang seorang pintar.
Seriboe saksi pers—tetapi sebalikaja pihak Gemeentelah
dia memang bisa atoer membantah kete- jang melalaikan ceroesannja.
nja pasal itoe soerat.
Demikian djoega, boekan sadja kepada
Toean teken igi procesverbaal waktoe rangan saja, tetapi begitoepoen saja tjoePengamoekan hebat di Betawi.
SOEARA RAMAI.
atas pertimbangan tocan kaoem pers jang selangSimi
itoe, tentoe karena toean soedah accoord ma menjerah
begrocPresident
ag itoe, tetapi djoega kepada sekalian
Y
"
sama isinja? tanja pers.
2 mati, 3 loeka.
Soeka membatja koran Belanda.
Toean
joekkan
sJalah
kitan
pr. leden Gemeente Medan.
Sipenjetrang memverbaal jang diperbintjangkan itoe pada
Dapatkah tocan-toean leden itoe meSoerat minggoean Lenteramenoe»Apa
itoe
“are
toean
soedah
bawa
boenoeh diri.
Badoen dan bertanja apa soerat itoekah maham
toerkan, bagaimana beberapa banjak toean
itoe
soerat?
£
isinja beg
Gemeente
Menoeroet kawat Aneta dari Betawi,
jang disoeroeh tekenkan sama St. Adil? jang Telan
toean bangsa Indonesier, jang lebih soeka maka kemarin siang boy dari toean Lauw
og
aa
»Soedah".
5
Pegat
berlangganan soerat kabar Belanda, dari di Prinsenlaan djadi gelap mata dan me»Kenapa toeantidak serahkan ini soerat Kata Badoen: .,Ja, inilah soerat itoe"'.— dengan sempoerna dap seksamanja ? Ter.
pada berlangganan
bangsanja sendiri.

dengan

soerat kabar

Antara lain lain Lentera

menoetoer-

kan berikoet ini:

Dan jang paling kita bentjihi, jalah mereka
jang tjoema berlangganan sama koran koran Be-

nerbitkan
pengamoekan.
pertolongan polisi.

Segera

dipinta

Boy itoe merampas soeatoe senapang
dan dengan itoe ditembaknja seorang agent
polisi hingga loeka berat. Kemoedian di soekalah“.
atoer penangkapan

»Apa

lebih rapi.

Prinsenlaan soedah dikepoeng. Djoega
landa, jang setiap terbit lawan lawan bangsanja roemah itoe. Keterangan-keterangan lebih
sadja: tapi koran bangsanja... ? waaah. dia retour- djaoeh beloem ada.
kan sadja kalau ada jang mengirimkan padarja
Kemoedian.
sebagai proef.ia barangkali merasa ,,hina" kalau
koran bangsanja datang mengoendjoengi dia di-

roemah:

tapi.... ia merasa bangga. kalau koran

Belanda

jang

terkenal

sebagai .,singa terhadap

diri Indonesier" datang menemani dia, walaupoen

Betawi,
13 Oct. (Aneta) Kemoedian
dikabarkan tentang boy jang
mempergoenakan senapang sebab mata gelap itoe,
bahwa polisi jang memperoleh loeka be-

"

toean tidak kasih tahoe jg. Badoen

toeroet djadi saksi waktoe itoe ?“
Tidak."
Djaksa: ,,Apa wang jang f250.- boekan
R.E. Boemi sendiri jang serahkan ditangan

saja

sebab

harap,

soepaja

saja soedah

Het Neuws

lebih mahal.

toean

tidak

berketjil

hati.

berlangganan dengan s. k

van den Dag Deli Coraat.
Hormat dan tabes

We geni

itoe, centoek menangkap orang jang malang itoe, tiba tiba diatjoekannja ketoeboehnja sendiri dan dengan satoe-tembakan, laloe roeboeh disitoe djoega.
:
Pengamoek dan korban-koerbannja dibawa keroemah sakit.

Selama ini boy itoe selaloe bersifat te-

"Tidak,
loteng”.

sebab

itoe

terdjadi dibawah

soerat beliau jang ada antara tahoen 1928
dan 1930.

Perloenja itoe, Karena boleh djadi Landraad menjangka bahwa tanda tangan dari
St. Adil diatas proces-verbaal conservatoir
beslag itoe memang segadja diboeat palsoe.

Sesoedah R.E. Boemi kembali bersama
nang. Tiba tiba sadja, pikiran gelap itoe sama dengan P. Opziener, Landraad dimempengaroehi otaknja.
boeka kembali, laloe toean Pres. meneMemang
tidak sedap kedengaran, diSegenap kampoeng ditempat pengamoe- rangkan, bahwa menoeroet keterangan
mana Indonesier itoe, tidak berlangganan kan itoe djadi kaloet.
jang diperoleh Landraad tadi dari pihak
dengan soerat kabar bangsanja sendiri,
Polisidjalankan pe- Politie, waktoe toean R.E. Boemi diperiksa
oleh karenaia telah berlangmeriksaan lebih dia- dalam voorloopig onderzoek, toean itoe
ganan dengan koran Belanda.
oeh.
tidak peraah bitjarakan pasal itoe soerat
Sekian didalam Lentera.

Akan
terapi, disamping
dari
pada
Betawi, 23 Oct. (Aneta) Toean Lauw
pendengaran jang tidaksedap Soen Bak jang djoega djadi
korban peitoe, kita haroes poela akan menjelidiki: ngamoekan itoe, telah meninggal doenia.
apa sebabnja, maka ada Indonesier, jang
Keadaan
hoofdagent Tirajo (boekan

lebih soeka berlangganan koran Belanda,
dari pada
berlangganan
bengsanja sendiri.

dengan

koran

Kita mesti ingat, bahwa sampai sekian
djaoeh,
koran
Indonesier, masih serba
kekoerangan. Baik tentang penjiaran penjiaran,
masih
koerang lengkap, lebih
lebih tentang berita berita kawat, banjak
sekali

koran

Indonesier

jang

tidak

mem-

perhatikan.
Berita berita kawat, tentang kedjadian
kedjadian di Indonesia, banjak jang tidak
diperhatikan
oleh angkoe-angkoe Hopdaktoer,
hingga bangsa Indonesia, jang
ada perhatian terhadap kepada kedjadian
kedjadian diloear negerinja, terpaksa mesti

berlangganan
Tentang

kita dapat
koran-koran
Oleh

dengan koran Belanda.

ini, haroes diakoei! Tiap

memboektikan kekoerangan
Indonesier itoe.

sebab

Indonesia,

bari

itoe, koran-koran bangsa

djangan

hanja

pandai

mengo-

mel, kalau bangsanja berlangganan koran
Belanda, tetapi mesti pandai poela bekerdja, oentoek memboektikan, bahwa kita
ada
hak akan mengomeli bangsa kita,
jang berlangganan dengan koran asing ....

———

N.ILO.G.

dan pemerintah

Sebagai diketahoei, H. Bestuur N.LO.G
menghadap Wali Negeri.
Dan kiranja dengan hasil jang menjenangkan

djoega,

jang baroe

terbit

sebab

dapat

dalam madjallah

dibatja ketera-

Tereiro sebagai dikawatkan
dichawatiri.

lebih doeloe)

' Perkara perkosa.
Pada

tanggal

1 Juli 1930 Boengaroti

Iperempoean)
kira-kira poekoel 10 pagi
sedang dia berada dikeboen sajoer mentjari

laloe mengamoek, menjebabkan doea orang

nanti

ketahoean,

tidak

tidak ada jang

ngan St Adil

betoel

bahwa

St

kamoe
palsoe.

mesti
Apalagi

Landraad
ini satoe

tjotjok

jang

ini tanda-

Adil

jang

dihoemenoe-

sendiri, adahoeroefpoen

dengan

tandata-

sebetoelnja, sebagai-

mana ternjata dalam doea accepten ini".
«Memang
apa jang saja terangkan
itoe memang betoel", kata Badoen.

sebab toean tidak pergi bajarkan sendiri?"
»Sebab saja ada oeroesan diatas", dja-

Station radio dii
Station radio dan Binnenlandsch Bes-

luur

di Djailolo ditoet

sampai

nanti

nanti bersoempah palsoe!"
Ditanja pada saksi, apa dia kenal sama

nanti betoel bersoempah palaoe, bisa djhoekoem paling tinggi 7 tahoeo dan itoe

teroes sadja dimasoekkan dalam preven-

tief.
»Bagaimana, apa
kamoe
tetap sama
keteranganmoe tadi"" tanja President.
.Saja
tetap sama
itoe keterangan”,
djawab Badoen.
President menjoeroeh saksi dan pesa-

kitan keloear, karena maoe
raadkamer,
Kemoedian

publiek

mengadakan

disoeroeh

masoek.

Toean
President menerangkan pada
Badoen, jang Landraad
telah tjoekoep

alasan menjangka saksi bersoempah palsoe

dalam perkara ini, sebab:
le. keterangan Badoen sedikit poen tidak ada berselisih dengan keterangan R.
E.Boemi. Tidak masoek diakal bahwa

Bermoela saksi seakan akan tidak me.

afdeeling

A

dan

B. jaitoe

beloem

dibitjarakan

dalam vergadering

jang speciaal boeat itoe, jaitoe pada 28/10 31
ni.

Keadaan ini njata menimboelkan doea
pasal jang teroetama.
Pertama : Kesempatan oentoek memikickan isinja begrooting itoe, sangat sing-

kat bagi leden.

Kedoea: Kesempatan oentoek mengemoekakan perasaan dan pikiran pikiran
sebeloem vergadering besar bagi leden

tidak ada lagi.
Betoel

bahwa

soesoenan

bahwa leden jang banjak
akan dapat menjetoedjoei

dan

isinja

lak memoetoeskan

soe dari Badoen.

perkara

soempah

pal-

mana
serta

ia

pintoe disebelah

memaki maki
tie
berada

atas dari

Commandant,
disitoe, sambil

tidak selamanja
semoeanja piki-

ran pikiran B. en W.
harap tt. leden Gemeenteraad
Medan soedi memperhatikan hal ini.

Advertentie Gemeente Medan.
Perkara begrooting 1932:

Didalam
kita

soerat soerat kabar Belanda,

dapati

advertentie jang berikoet ini

dari Burgemeester Medan:
De Burgemeester maakt bekend, dat
de ontwerp begrooting der Gemeente
Medan
voor het dienstjaar 1932 met
ingang ijan heden te zijaen kantore voor

cen ieder ter lezing is nedergelegd

dat
lada

satoe kedjadian jang soedah begitoe lama
akan bisa begitoe tjotjok kalau tidak de- 3680

St Adil. Katanja memang dia ada kenal,
k
dari -lobong itoe, dan
- Apa sebab kamoe kenal sama St Adil?- mel
- Karena selaloe datang diroemah R.E. mengadjak bertempoer sekalian politie
disitoe.
Boemi.-Apa kamoe tahoe ada perkara St Adil
dengan R.E.Boemi?
ngerti apa jang ditanyakan Pres pedanja,
tetapi kemoedian dia bilang, ada

vergadering

vergaderingen jang akan menjelidiki dan
memahamkan
isinja begrooting itoe, se-

Lagi sekali, tetapi lebih tadjam t: Pres. begrooting Itoe, telah ditampi tareh oleh
memperingati saksi. Kalau dia kedapatan B.eh W.,'tetapi toch moedah dima'loemi,

ngan soedah diadjar lebih doeloe:
2e. apalagi St Adil soedah menerangkwitantie jang ditoelis diatas pr. verbaal kan dengan
soempah, bahasa boekan
van conservatoir beslag,
tanda tangannja itoe.
Disoeroeh masoek saksi Badoen, oemoer
Tetapi begitoepoen, President masih
22 tahoen soepir, tinggal di L. Pakam. bertanja sekali lagi, bagaimana pikiran
Tidak bersaudara sama pesakitan, Tempo Badoen dari hal.itoe.
hari mendjadi
soepir
dari pesakitan,
Badoen tjoema bilang: ,,Kalau begitoe
Kemoedian saksi inipoen Pres. soeroeh biarlah. Saja tetap sadja pada keterangan
keloear doeloe dan pada pesakitan dima- saja itoe”.
djoekan pertanjaan: ..Apa sebab toean
Kemoedian toean President menjatakan,
mesti Soeroeh sama Radoen boeat bajar bahwa perkara dari R.Endar Boemi" itoe
itoe wang sama St. Adil dibawah, apa akan ditoenda doeloe, sampai Hakim ke-

diboenoehnja, dan doea orang lagi dikasih kabar.
jon
pa
loeka loeka, jang seorang
Kawat kawat oentoek Djailolo “dikirim tahoe perkara R.E. Boemi dengan
St Adil
berat, dan jang seorang lagi enteng.
oleh kantoor post Ternate dengan. post. hal wang 1 250.
wati

memperoleh

tangan

Itoe waktoe djoega saksi Bakawannja, tiba-tiba soedah diserang oleh wab saksi.
»Apa
waktoe
toean
bitjara
dengan
St.
doen
dibelanggoe
dan
digiJohannes dan memperkosanja.
Adil
Badoen
ada
dengar
?“
ring
kependjara.
Dengan poetoesan Kerapatan Besar P.
»Waktoe saja tjakap tjakap dengan St.
Siantar tanggal 27 Maart 1931 pasakitan
Adil
dibawah, Badoen tidak ada disana,
Orang maboek contra politie
3 tahoen pendjara. Tetapi
dihoekoem
barangkali
dia
ada
dipasar.
Tetapi
waktoe
vonnis itoe telah dirombak oleh GouverKemarin sore kira kira poekoel 2 di
ineur, dengan perintah, perkara itoe mesti saja naik keatas loteng, boleh djadi Ba- Kampoeng Baroe, seorang Voor Indier,
|diperiksa kembali oleh Kerapatan Besar, doen soedah ada dimoeka roemah dikaki didalam keadaan maboek memboeat riboet
Pada tanggal 19 October 1931 kembali lima. Dari atas saja panggil Badoen. Se- ditengah djalan sel
ja menjoesahkan
saja serahkan wang
Kerapatan Besar memeriksa dan menimbang soedah dia dai
i orang jang laloe lintas.
Ke
mandant Veldpolitie, mocia .mocla
perkara itoe, laloe mendjatoehkan hoekoet
menarik
man 2 tahoen pendjara.
orang ini dengan baik
keataw tahanan ditangsi, tetapi
Perkara ini dari bermoela ada dibela
orang ini melawan,
kem- sehingga Commandant itoe, perloe
oleh Mr. Joesoef dan pada sidang belaka- 15 menit Badoen dibawah,
menabali diatas, serta membawa soerat jang rik dengan sekoeat kocatnja.
ngan ini oleh toean Mangasa Pintor.
soedah diboeboehi tanda tangan dari St.
Sampai ditangsi orang maboek ini teAdil“,
Dihoekoem karena .malas".
roes menoemboek Commandant itoe, teDjaksa ,8esoedah Badoen kembali di- tapi ini dapat Salahkan oleh Gommandant,
Tanggal
19 boelan
ini.
Kerapatan
Oeroeng Panei (Simeloengoen) menghoe- atas, apa St Adil datang lagi kasih tahoe mengenai
dinding
tangsi.
Ika
koem 20 orang lebih kaoem bersawah, jang dia soedah terima itoe wang, apa lagi Commandant ini hendak menangkap
karena tidak menoeroet atoeran bekerdja teroes sadja dia pergi? Kata pesakitan, tangannja, orang maboek ini meloedahi
sawah sebagaimana soedah diatoerkan St Adil tidak datang lagi keatas, sebab moeka Commandant itoe.
teroes sadja pergi.
Lima orang veldpolitie datang mengoleh Bestuur.
Laloe disoeroeh masoek poela saksi keroemoeni arang ini, dimana terdjadi
Atas penoendjoek t. Controleur sendiri
sebentar pergeloetan, kemoedian dimasoekmaka Kerapatan tidak mengenakan hoe- Badoen.
Bermoela dengan bersoenggoeh-soeng- kan kekamar tahanan,
hoeman denda, oleh sebab roepanja menoeroet pikiran toean itoe, lebih berhasil goeh tocan President memperingati saksi
Dikamar itoe orang maboek ini mensoempahnja. Kata President: , Tabila hoekoeman badan sadja dikenakan, akan
hoekah
kamoe
apa
ertinja
itoe
soempah?
dapat
botol, kosong, laloe diambilnja
sebab hoekoeman denda jang selama ini
didjatoehkan boeat pelanggaran seperti Kamoe mesti menerangkan jang sebenar- dilemparkaonja kepiotoe kamar tahanan
itoe, seolah olab tidak menggerakkan hati nja, soepaja kanioe jangan dihoekoem itoe, sehingga hantjoer. Ia berteriak teriak,
naik kelobang

ngan Hoofdbestuur menjatakan, akan di
oesahakan dengan sedapat dapatnja, soe kebanjakan kaoem tani disana.
paja kritiek mereka diperbatasi, menoeMoedah moedahan dengan tjara pengroet jang
ditentoekan
oleh goebernoer hoekoeman seperti ini kiranja kaoem tani
djenderal.
di Simeloengoen lebih gembira menoeroet
perintah jang maksoednja tidak lain oentoek menjenangkan hidoep mereka belaka.
Orang mengamoek di Makassar.

Kemarin dikawatkan Aneta, bahwa seorang Ambon soedah dihinggapi setan,

kalau

't. Adil?"
bikin,
tentoe
koem soempah
»Boekan saja sendiri".
Djaksa: ..Apa R.E. Boemi ada lihat St. roet pemeriksaan
lah tandatangan
Adil teken itoe pr. verbaal".

rat terseboet, bernama Tereiro, pekerdjaan hoofdagent, dan soedah dibawa ke
Pres: ,,Apa sebab tidak diteken pada
di- sepotong kertas jang lain itoe kwitantie
Jang menjebabkan Lentera menoe- C.B.Z. Doea perempoean Tionghoa
toerkan demikian, adalah nasib soerat serang dan dapat loeka berat. Polisi di- kenapa mesti diatas proces-verbaal ini ?"
kabar
itoe sendiri, dimana seorang jang perkoeat poela.
»Karena tempo-tempo tidak ada plakdikirimi soerat kabar itoe, telah mengiKemoedian lagi.
zegel."
rim kembali soerat kabar terseboet, deLebih djaoeh dikawatkan kemarin sore, “Kemoedian
pesakitan d.l.I. disoeroeh
ngan alasan, jang dikirimi telah berlang- bahwa selain dari seorang hoofdagent keloear.
ganan dengan koran Belanda.
dan doea perenpoean Tionghoa,
toean
Tiada berapa lama Landraad memanggil
Lauw dengan isterinja djoega kena tem- Politie Opziener Koning datang.
Berikoet
ini kita koetipkan soerat ig. bak oleh boy jang gelap mata itoe.
R.E. Boemi dibawa Politie Opziener
dikirimkan orang kepada Redactie dan
Njonja Lauw soedah meninggal doenia, keroemah tempat tinggal toean R.E. Boemi
Administratie Lentera:
sedang lakinja mendapat loeka, jang mem- di Rp. Christen,
.
bahajakan bagi djiwanja.
Engkoe Redacteur en Adm
Disana toean R.E. Boemi disoeroeh
Ketika polisi tjoba memasoeki roemah menjerahkan beberapa boeah dari soerat
Bersama ini saja kirim kembali s. ch. tocan, dan
belandja s.ch. itoe djaoeh

tangannja itoe,
kata
Badoen
poela,
logat kamoe poenja soempah. Ini soerat
nanti dikirim ke Bandoeng oentoek diperiksa orang pintar disana (deskundigen),

serah kepada toean-toean itoe.
Selain dari itoe, menoeroet pendengaran
kita, tidak poela diadakan lagi tahoen ini

zij tegen betaling
verkrijgbaar is

en

der kosten voor
MEDAN, 22 Oct.

|

De Burgemeester v.d.
JM.
NK.
Ertinja, bahwa rantjangan begrooting
1932 dari Gemeente Medan sekarang soedah siap. Barang siapa jang hendak
membatjanja, boleh datang kekantoor Ge.
meente.
Siapa jang membajar

ongkos ongkos,

boleh poela mendapat salinannja.
Jang berkepentingan

dengan rantjangan

begrooting itoe, boekan sadja publiek
Europa, tetapi poen publiek bangsa Indonesia. Kita Indonesier, toeroet djoega
memikoel oeang jang dibagi bagi didalam
rantjangan itoe.

Menjesal sekali kita, advertentie itoe,
hanja dimoeatkan didalam koran Belanda
dan didalam koran bangsa Indonesia
tidak.
Apa
ini barangkali keloepaan, atau
sengadja diloepakan ?
Oeang advertentie itoe tidak seberapa,

tetapi jang mendjadi keberatan kita. bah-

wa kepada pendoedoek anak negeri, poen
perloe poela diberitahoekan tentang ran-

tjangan begrooting itoe.
Sebabnja

tidak appel

Didalam ,,Pewarta Deli" kemarin dika-

cs

tie mengoesit

Sjarikat Tapanoeli dari roemah itoe, tidak
akan naik appel.

Sebab sebabnja, kata ,,Pewarta Deli",
makanja Hadji Ismail tidak appel, jalah
oleh karena: tidak tjoekoep sjarat
sjarataja

apa

u orang soeka sedikit berpikir,
sebabnja Hadji Ismail tidak soeka

Tenaga
Nat Sena yag
Kalau ia tidak appel, maka Hadji Is

mail akan" menerimg Oecang contan
t se.
tant

tidak dil

selama 1 Deobes Tana San
ber 1931, banjaknja
Noorschot sewa roemah

sa

&

ks

jang boleh

mendjadi

»Sinar Deli“

Sport

leden

Pada

Ve-

pagi

reeniging.

Beberapa
pertanjaan disampaikan pada
Bestuur S.D.S.V.
tentang peratoeran
mendjadi

lid perhimpoenan

ini.

Dapat keterangan dari Bestuur S.D.S,V.
dari

rantjangan

statuten

Boleh
diterima djadi
lid Sinar Deli
Sport Vereeniging.
1. Segala pegawai drukkerij Sinar Deli.

2. Semoea Correspondent dagblad Simar Deli.

3. Semoea agent-agent
Deli.

4

.

. Semoeca

dagblad

langganan

Sinar

dagbfad

Sinar

RABOE,

Huttembachstraat

akan didjoeal
banjak:
hak

Pematang,

me

Wali

setoedjoe.
mengawatkan dari

menoeroet Bataviaasch

memperoleh

dimoeka

orang

DARI

Sectie

PADA
No.

Harga pantas.

roemah

lebih

djaoeh boleh dapat

dengan seketika ifoe.

dikantoor

dimana

dari

boleh

jang

poela

Teletoon 1300

diperiksai perdjan-

bah-

Nicuwsblad

MEDAN

Pasar Boendar)

jang pegang

Hypotheek:

Oranje-

291

dan

.

Sewa seboelan : £20.

dikantoor

soerat

Telefoon

1174.

kabar

Bioscoop

dilakoekan tin-

dakan
dari
pihak pemerintah
memperbatasi getah.

oentoek

LwwwwLlllllllllw
www

Pegawai

menarik

hati, teroetama

Tiga

kali bagi kaoem

Nona

pemoeda

a

pada

stadspolitie

di

Ditempatkan

pada

stadspolitie

di Me-

dan, commissaris le klasse O. Schansman,
pada

Menteri

Veldpolitie

di Bengkalis.

Politie.

Dipindahkan

dari

Medan

ke Belawan

Raden Djojooepojo mantri politie Gewestelijke Recherche Teng Ho Teng, rechercheur 2e kl Gewestelijke Recherche Nimbak, idem
idem,

kita

mendjadi

Dengan
Lebih

genit,

bimbang.

Orion
jang merdoe

Albimus
Wittmar
Margadant
Haye
Sahitapy
Staerling.

b
a.

Seorang

P. Deli—S.F.A.
Kemarin doeloe

1-1.

tandingan diatas oentoek Kantoor Voetbal
Kompetisi, dilapangan Weeskamer dengan
pimpinan refree Metz.

Sampai

halftime

O—0

kemoedian

P.

Deli botjorkan moesoehnja, tetapi achirnja
djadi serie sadja.

Doane—S.P.V.V.4—
Kemarin
kamer,

doeloe sore, dilapangan Wees

lansoeng

pertandingan

pe-

beberpa

matjam

Kuningan

dalam

gijzeling

diroemah

lama dan baroe.

Seorang toekang muziek soedah
menembak satoe anak
radja, kemoedian dia
melarikan diri ke New York dan disana djoega dia terpaksa main muziek boeat
mentjahari nafkah boeat dia dan anaknja perempoean,

poetoesan

ooAndler

Thjai

Raad

Abdulah,

alias Ocng

1931

9 November

van

Justitie di Medan

”.
Pagar

pendjara

tanggal :

poekoel

”

(Julianastraat No. 8.

berniaga,

A Tjai, toekang

pagi

,

7 December

tinggal

di

Bindjei

Seriboeweg

djait, tinggal di Batang Serangan.

dalam

gedoeng dari Raad van Justitie di

9

”

Huan

1.Ho Kok En merk
(Tebing Tinggi).

2.Choe
Bak
Ho alias Soe
di Medan (Tepekongstraat
3.Tan Djin Im perempoean

2

Lie Tjang,

di Sentang

Kisaran.

berniaga, tinggal di Bandar Chalipah

Bok Ho merk Teo Hwa Seng, berniaga, tinggal
No. 56)
alias Tan Sie, tidak kerdja, tinggal di Brastagi.

4. Tiong Tek Seng merk Joen Seng pekerdjaan toekang sepatoe tinggal di Medan.
WAKTOE PENGHABISAN memasoekkan penagihan pada a. 24 October
1931
"

b. &

November

»

c.

tangkap de-

Kita selamanja pertoendjoekkan film2 jang penoeh dengan perkelahian djotosdjotosan mati-matian dan sebageinja boat menjenangkan hati penonton. Boeat

2. | Harnamsengb, berniaga, tinggal di Tebing Tinggi Deli,
tersedia boeat selama tiga minggoe oentoek diperiksai dikantoor Griffier dari Raad
van Justitie di Medan dan salinannja boleh dilihat pada Weeskamer disini.

dipertoendjoekkan

Telah

tahoelah dia

jang

poenja lagoe

ini

politie

moesti ada

Oostenrijk

dikota

itoe

di kota

djoega

dan

New

York,

segera.

malam

dan

besok

Dubbel

malam

programma

1.

BIOSCOOP
(Djoemahat

jang

penoeh

23

Oct.

dengan

dan Saptoe 24 Oct.)

perkelahian:

Pertama: KERETA EXPRESS (The East Rxpress) Serie 11 dan 12. William
Duncan, djago berkelahi stoelah jang pegang
rel dengan Edith Johason, seorang

gadis jang berani

kembali dalam

mati.

film:

Kedoea:

DJONGOS

Franklyn

" arum

MENDJADI

djago lama

COWBOY

(The

moentjoel

Drugstore

Cowboy.) Dioega ini film peaoeh dengan djotosan. Lihatlah bagaimana itoe
labrak kepala2 bandiet sewaktoe merampok dalam bank.
1.
Ngeri !
Heibat !

djago

Tek Jet Lam merk Soe Po Jem,

dihabisi

faillissementaja disebabkan berhoeboeng

toepan pembahagian dari:
Tan Dja Lan merk Tong
1.

Gothwaite

E. D.

Oei Boen Tei merk Tong Seng Liong
Yauw Kong Hin merk Tek Soei Hin.

MAOE

@

000000

EA

pe-

Medan

DJOEAL:

boeat penggiling padi atau sagoe jang soedah
dipakei, seperti terseboet dibawah ini:
BRONS-MOTOR
kekoeatan
8 P.K. (koeda)
16 P.K. (koeda)
NVINTERT UR
12 P.K. (koeda)

Pasal harga

boleh

Menoenggoe

dengan

SUMATRA-JAVA
Moelai dari sekarang, to
moesti

djalan

dari

SIN

Pee

FILM OFFICE

|

000000 Aa

teroes sadja ke

TOKO

HUTTENBACHSTRAA

dan

bagwes,
pas
(OENEN,
SANDALEN
dapat pada:

Model

paling

baroe,

jang

dan netjes HEERENDAMESSCHOENEN.
dan SLOFFEN
bisa

SCHOENFABRIEK

,,JAHJA“

pantas
Ditanggoeng
tidak
ggojaaal
Prijscourant dikirim
.
Moelai ini tahoen kita poenja
k . di kerdjakan dengan
Electrischemachi in.

Harga

nanti

SCHOENFABRIEK

Kramat 6

,JAHJA”

Batavia-Centrura

Disana

satoe

toko

sediakan,

perloean, atau tanjak doeloe
pang

kelain djalan,

segala toean poenja kesebeloemnja

Menjediakan

adresnja

Medan's

Warenhuis

Medan

KATJA
barang

MATA

klontong

TJIN TONG & Co, Mertsvant

toean menjim-

segala

tidak

oesah

aat

No.

roepa katja

3.—

MEDAN

mata.

sehatan

mata

dengan

ongkos

pertjoema.

Boleh

toekar

katja jang

besar

bagi toean
- toean.

keloear

No x— MEDAN

Sanggoep periksa katja mata jang tjotjok oentoek ke-

K3

5

?

hormat,

(Kantoor ORION-BIOSCOOP),
Paleisweg 38 - Tel. 780

I

8

berdamei.

»

Mrs. W.L.A. de Neefi,
B.Barlagen Bussemaker
E.B. van Delden.

1

Mesin-mesin
1
1
T

BARANG-BARANG

lijst penoe-

Tjoen.

MAOE

?

dengan

Tan A Mo merk Hock Seng Leong
Kong Oon Tjioe merk Hock Eng Hin
Wong Mian Soen
Liong Tjin Nam merk Nam Kie
R. Rhyoor

lebih djaoeh boleh tanja sama

maoe

,,

-

Liist pembahagian sementara jang perta madalam faillissement dari
Khor Lai Hoen merk KaHo & Co, berniaga, tinggal di Medan (Pachtstraat), dan
Lijst-lijatpenoetoep jang pertama dalam faillissement dari:

didengar

ita :

Kaloe

amen

Ram

ment dari:

Pada tanggal 28 October 1931 poekoel
9'/, pagi akan DILELANG dimoeka urang
dari

Soengei

4.Tan Tjhai alias Tan Jok Tjoe (Tan A Tijoi) merk Hiap Seng & Co. berniaga, tinggal di Tebing Tinggi (Handelstraat No. 88).
1.Kan A Tioi, berniaga, tinggal di Brastagi.

Muziek

Pemberian - - tahoe.
Tahoe.
remberian
Vendumeester

di

2. Sim Chee Hoon merk Lip Guan, berniaga, tinggal di Bagan Si Api-Api.
3. Lee Sek Liong merk Seng Chiong, berniaga, tinggal di Pematang Siantar,

ADVERTENTIE.

rantaraan

tinggal

c.
4
»
”
dalam faillietaja dari:
a.
1.Kho Soen Piauw merk Jang Heng, berniga, tinggal
2. Ibrahim, berniaga, tinggal di Bindjei,

de-

persahaba-

kantor dengan

sebab beroetang
Pakam,

Verificatie Vergadering
Medan pada tanggal:

oleh seorang djoeara muziek bang-

tan antara
kedoea klub diatas, dengan
kemenangan Douane 4—1.
Sampai halftime stand soedah djadi begini dan kemoedian tidak berobah lagi.

banjak di kita poenja

Sin Kiang Seng, berniaga,

.C Kong Hean, berniaga, tinggal di Medan (Djalan Tempel No. 86)
2. Chong Shon merk Nam Hin, berniaga, tinggal di Petoemboekan,
3.Ng
Ei Tjoan, berniaga, tinggal di Medan Mouisestreat No. 16)
4.Wong A Lim, berniaga, sekararg tandil, dahoeloe tinggal di Arnhemia, dan

2.Eng

b.

Penoeh dengan muziek!
dipertoendjoekkan film jang penoeh

dengan

October 1931

o. 99).

b.

keloearan Metro

tjaboet

an

3.

(The Melody Man).
Hoofdrol dipegang oleh Nona Alice Day
dan
William Collier, serta dibantoe
oleh banjak bintang-bintang film jang kesohor. Penonton nanti dapat dengar ber-

ROYAL

sore dilansoengkan per-

kaoem

seperti soeara monjet, kita djamin

Djago

I. C. de Regi).

tinggal di Bandar Tinggi

sekarang di Bandar Baroe.
5. Lay Kuan Lim, berniaga, tinggal di Medan

z

ngan

Go Ahead.

hati

tjeritanja jang menarik hati, tetapi

sekali jang dikarang

Setelah lagoenja kesohor itoe

Kai

Wijngaerdt

mimbikin

Bioscoop

Film jang loear biasa!
ini malam dan malam berikoetnja

Brouckhorst

Wenkop

sadia

tentoe

dari ,,FILM ANDJING BITJARA

-

bagai-bagai muziek model

-

Boekan

manis,

bahasa Inggris dan pakei toelisan bahasa Belanda.

Den Broeder
de Serriere Duson Sr.
Lenart
Koreman
Duson Jr.
Lamv. Valkenburg Baerde Jonge Klasen.
v/d Heyde

senjoemnja

doeloe ada gambarjtabahan

ngan Muziek
sa Weenen:

Pertandingan O.S.V.B.
Besok sore L.S.V.
— Go Ahead.

matanja

kalau toean lihat Si Loetjoe bitjara dan menjanji
toean mendapat sakit peroet lantaran ketawa.

Moelai

SPORT.
L.S.V.

ramping,

moeda

Stadspolitie.
sekarang

gang

Nio An, berniaga,

ee merk

failli:

PNPMON

sekarang

jong merk

Marbau,
sekarang
Negeri di Loeboek

(De drie Fransche meisjes.)
Veldpolitie.
Dalam hoofdrol Reginald Denny. tiga nona Perantjis jang sangat
Ditempatkan pada Veldpolitie di Beng- menarik bati Fifi Dorsay, Cliff Edwards, Yola d' Avril dan Si Loetjoe
kalis commissaris 2e klassg Ch. F. van Ukulele Ike. Tiga Nona Perantjis jang begitoe djoli roepanja dengan berping-

Krieken
Medan.

Ne.

(Rechter-Commissaris Mr. BERND, Engelbert van Bevervoorde).
5.Law A Tjoen, pekerdjaan hoofdtandil dari dan tinggal dionderneming

kita:

Perantjis

(Rechter-Commissaris

(Rechter-Commissaris Mr. B.E.R.N.D. Engelbert van Bevervoorde).

Satoe film bitjara jang mengagoemkan!
Djangan loepa persaksikan!
Selamanja kita tidak maoe ketinggalan dengan film jang bagoes2. Moelai INI
MALAM
(Kemis 22 Oct.) dan malam berikoetnja dipertoendjoekkan lagi satoe
film jang betoel2

Negeri.

Tjeng

4.

ini

kabar jang pasti. wali Negeri

baroe tidak soekakalau

Negeri di Medan.

(Rechter-Commissaris Mr. J. Klomp).
Ta
3.Boen Sek Beng alias Boen Siak Meng, hoofdtandil, tinygal di
Gloegoer, afdeeling Deli en Serdang, Gouveroement Oostkust van Sumatra,
Heran. Coakattansia Mr. I. C. De Regt).
7

£ 40.

Bitjara

pendjara

Hokkianstraat 26,
Co missaris Ne B.E.R.N.D. Engelbert van Bevervoorde).
2 Pe

Roemah petak batoe dan pakai loteng,
tempat
di Petisah — Medan
(dekat

tangan

Curatrice,

Khor Kang Ho merk Gim Liong
& Co., berniaga' tinggal di Medan Kesawan.
(Rechter-Commissaris Mr. J. Klomp).
I.Lo A Khang merk Kon Tjong & Co, pekerdjaan berniaga, tinggal di Medan,

DIPERSEWAKAN.

djian-perdjandjiannja.
Atas nama

roemah

PERTJA TIMOER-DRUKKERIJ

dipersewakan

bertanda

TAHLIL“

Harga a f 0.40

Medan,

Chatelin.

Telah dipoetoeskan dengan vonnis Raad van Justitie di Medan tanggal:
a. 19 October 1931
id
b.22
id
23
faillissement dari:
a. Jap Lo Lian dan Ah Jam merk Tay Touw Toeng, perempocan berniaga,
kedoeanja tinggal di Medan (Luitenantsweg No. 60) sekar:
ditahan dalam

Hoeroef ARAB. Berbaris. Bisa masoek
kantong. Practisch.

41.

boleh

dan

A. J. Chr.

Weeskamer

Tjoba Adres kita.

“TACHTIM

BATOE

'itoe

Inktstempel.

Baroe terbit kitab

B

besarnja J50 M?, memakai acte erfpacht dd. 16 Maart 1929 No. 65 Tanah
dan

dan

Cliches dan oepah tjitakan.
Kertas, Boekoe & Perabot kantoor.

W:.L, Leclercg, t.v. notaris.

baroeta'"
Betawi,

Medan,

Tepekongstraat

da moengkin
negeri

13,

tanah di Medan, kadaster
No. 347, bersama dengan.
KEDAI

Lid-Commissaris

Rubber-Lak

bertanda

erfpacht diatas satoe toempoek

ROEMAH

FAILLISSEMENTEN.

Perloe

18 November 1931

10 dikantoor jang

Keterangan

Jang tidak termasoek dalam 4 golongan
ini, haroes
memadjoekansoerat permintaan jang akan dibenarkan oleh soeara
leden, jang terbanjak.

wa

hari

poekoel

tangan,

Deli.

Aneta

s

Lelang.

aandeelhouders!

Ha babi

an dipikoe:

sebal

nambah oetang lama.
Jang mana rentennja nanti kalau kedjadi

“———-———

ta
ocang.

Kecentoengan

Djoega sedia barang
- barang
kita kasi rabat jang pantas.

tjotjok

toean - tocan

lagi

klontong. Boeat belibanjak

dengan

boleh

baba Ji

pe-

ak hah mand da Hi AP bh

f 3875 itoe, goena

——

Om

jang

SP

8

djoemlah

Pe

au

jar

ADVERTENTIE.

SEMPOERNA"“
lantas de-

semaljam Obat ditanggoeng
ikan
ngan tjepat dapat mendi

WANGI,
baoe jang ta' enak dari pada soeatoe baha-

Kie-Kesawan, djoega pada Buffet2 di
station: Medan, Belawan, Tebing Tinggi,
harga:
Balei, dengan
dan Tandjoeng
(0.40 dan f 0.70. per flacon.
Ditjari agent

pada segenap

, SAJA

ka-

as

Menang

HARGA, moerah, ja,
keliwat MOERAH.

maleise, haroes dising-

aa.

BOEK

membeli,

menang

memakai.

Apa

a

jang kartoe

Ilmoe Sedjati, tjonto roepa-roepa'rekest.

f3—

atoeran

bilang (meliatin

dengan kartoe Belanda

/)”& f 2.50

Perempocan
- . , .

8

Akal

terisi

...

& f 1.50

Dia.mendapat

pengetahocan

Antaredja

achir

...

.

zaman

.

.

(hai

Lantaran

1.25

kapal silam) . . . ...
fl:
Angan-angan poeteri dari keraton
«

.

.

0...

Mait

penghidoepan . . . . .
Djawa . . . ... $

fl

tive jang tersohor...”

f L—

Barang Rahasia
stel Zex. .

di poelo Djawa
- - . . e

!
semoerai
Beladjar bertapa

.

PERSENAN

edis. Koreng, Koeman j»
at. Karak-karak, Bewasir
' Biang Keringat. Bekas

sampai pengabi

k dan segala penjakit
atal atau jang pajah di-

sepasang gelas boeat pembeli kitapoenja
isan boelan ini. Oleh karena itoe,

LILAH KATJA MATA

SEKARANG

ditoko :

KI E

banjak pakai lain-lai
a jang menolong

HOEI

Luitenantsweg no. 24

katja

mata.

p.

fl—

itoe sorot Idjo

Oendang-oendang

roemah tinggal

f 0.80
2.50

.

.

fl—

dubbel Italiaansch
. . . .......

Boekfl—

dan
uden

angin

ini Obat

1001

Malam,

.

scbrijven

kesemoetan

sakit toelang

eu

toekang

sekolah

djelek

f 0.65

llmoe Gaib, dari bangsa 'Timoer dan
Barat

terisi

213 roepa

Ilmoe

petoewaatawa

Hwatsoet

dan Hoehwat jang mengagoemkan
pengaroehnja Isim dan djampe.
gatal

sala!

Kias

anch.

pengetahocan dan obat-obatan adjaib
jang sangat moedjidjat dan bergoena

moelas

Hoofd Depot
S. H. 'ATHAR
wicalienbandel
'Tandjong Balei- Asahan.
Tel. 110.

gemboeng

oja
Ilmoe Penoentoet

per stel 2ex
f8.—
kekocatan ingatan

Prijslijst hingga

letter

f.—

orang lelaki

Penjakitnja

f 1.90
nga

koe sendiri
memake mesintoelis

Pegang
Peladjaran

sepoeloeh djari

3—

Melajoe Soenda f2.50

Peladjaran

bahasa

Peringatan
hoa

hari raya

Perasaan teroembang ambing, geloem
bang pertjintaan jang tersesat f0.50
Pengetahoean tentang Journalistiek f2—

Nationaal Tiongf 0.90

f 1.50
Pemimpin kemanoesiaan sedjati
Pertanjaan mendjaoehkan dari penjakit
£1—

kotor

f 1.50

di Roesland

Penghidoepan perempoean Toerki f I.—

jang tidak keloepaan apa
jang soedah batja liat dan dengas
Rea
nana 2 0
N.B.

£ 2.50

bahan baroe dari wet-wet Indonesia f1.50
Pertjintaan dalam halimoen Isatoe gadis
”f l.—
elok jang diboeat reboetan

Pemberontakan

bagi sesocatoe orang jang hendak
jakini soenggoeh bagi pengidoepan-

F 0.60 satoe
tempst “jang ketjil
isis dapat beli disegala
Roewmah Obat dan kedaikedai diartero negri.

mentjari

Pengaroehnja kekoeatan djampe f 1.—
Peringatan ketjil. perobahan dam tam-

dan

.

d.LI. jang soeka

Pieter Elberveld, dihockoem beset dengan #ekorkoedadi Batavia f 1.—

Lezen (Pe-

dengan nama

#10

bahkan pengetahoean

350

korban dari si radja wali

harga

doeloe

oentoeng djadi kaja atau menam-

(Hypnotisme) terhias hanjak

Si'ir

pagina,

f1.—
Pakean Dewa Roetji
Parit Mas, roepa-roepa penoendjoekan
goenanja boat soedagar, fabriek,

terhiaf?' banjak

...... df

260

dari

#I25C sekarang harganja:

gambar penoendioek peladjaran
.
"
Dn
f3.—
Ulmoe Dagang
£ 250
Ilmoe Pirasat.
(3—
Isteri Mardeka
(1)
Itoe

ak

c.M.

linnen-

orang,

laen

pada

ngadjaran toelis dan batja hoeroef
“Tionghoa, Belanda dan Melajoe f 1-80
Harganja kesopanan Tionghoa f 2—

masoek

tampang moeka

X16!/2
band lettar mas, form22aat

kunnen

koerang darah

otak dan

tentang

? 2.—

Ilmoe

tang tiga
pakainja »
2) rikoet sama

A-—

Phrenologie dirias dangan 232 gambar

sehari-hari) dan dalam
peroesahaan (keberoen-

gambar .

MEDAN

#2.—

bea statistiekrecht

Ordonnantie

Handieiding. om Chin. Karakters te

Telefoon no. 1297

£ 9.6

persewahan

atas

toengan dalam perniagaan)
Doea ratoes minggoe dalam

Hikajat

SENG

f0.75

anak sekolah dan

Nasibnja itoe bokser

Geloembang di st. Frank dan ito PoeTN
Kano
£
lo Rahasia

DJOEGA

f 3.50

Napsoe moedjidjat dalam pertjintaan f 3.50

Cooperatie (akan mendirikan roepa£ 0.50
toepa Cooperatie) .

tjoema

penggoda
f 050

orang poenja perangai dan sifat
sifat baik pada diri sendiri, baik

Enkel

an kenalan

Setan, atawa

Nona Eleonora, tjerita roman

sengsara...

tetapi mesti tjorkoer kepala lebih dahoeloe. sesoedah itoe baroe gosok sama
3 dimana jang ta'bisa
mintak tolong sama toean

dan

jang

bininja
f 0.80

Barang Rahasia dari antenick (Oosten-

hidoepan
oeroesan

tjap bintang tiga.

peremporan

ckenier jang kedjam

Djalan keberoentoergan (dalam peng-

telah penoeh sebatangantoeboeh. disemboehkan dengan tiga kali mengobatkan sadja kalau pakri PANAUZALP

seorang

Nasehat bagi perempoean
Nasib anak-anak kita dikemoedian rar

Boesido, atawa kesopanam kaoem

Boenga dan Panau jang

100.7,

f 159
Beladjar Hidoep, tjerita roman
Bagimana saja bisa djadi satoe detec-

HI

Kepala Boesoek. Kelimoemoer, Panau

f125

mendjandi
sangat ingin
Administrateur Eropa

Manoesia

Bahasa Inggeris-Olanda, Melajoe-

antara Medan,

jang tergade

Meninten,

L

.....

terdjadi

dan Bandoeng

Melantjong ke Soerabaja. bergambar f I.—
#50
Machloek jang lemah

t128

Bapa doerhaka, satoe gadis daan
ra.

iB
t125
fi

satoe isteri. atawa manoesia

temahak

ihwal

Asal sadja maoe misti bisa dengan
t1—
“ kekoeatan pikiran.

S. H. 'ATHAR

f5.

.

stel 3 ex
Kemadjocan Pridato
KODAK, Ilmoe Photograaf

beladjar hoeroef Belanda dan
Djawa
. . . . .
&
f$I.—

Mesir

Panau

Indonesia

fl.—

Aneka kepandean atau berbagai-bagai

19

Besi,

boeat

baroe

163 matjam rekest

boedinja LAUW THIAN, satoe
maling jang tjerdik, djoedjoer dan

hati moelia
. .
Akan

tjepat

BATJAAN

Akal resia orang lelaki, akan dapat
perhatian dan
dari

E LONG.
59 MEDAN-DELI.
Siapa

OE

Advies Dokter

Oleh sebab itoe, djangan loepakan adres jang terkenal:

NG”

Dapat beli hanja pada toko SINARDELI.
D'boeat dan dikeloearkan oleh:
Tengkoe Fachroeddin—Perbaoengan.

DESAKAN

ngan harga maleise :

in, kesoekaan orang
zaman sekarang.

tempat.

Jaitoe obat bagi laki-lak i jang soedah
terkenal, jang mandjoernja tidak perloe
dipoedji lagi.
.
arga 1 fl. 30 gr. t1,25

Djangan loepa pesan:

kirkan dengan memperketjil onkost, jaitoe membeli pakean de-

gian badan ? !
bermatjam-matjam

Demikian orang poenja teriakan
dari
kota-kota
dimana-mana,
hingga ke-Kampoeng-kampoeng.-

Penoentoen maen Tennis
Pengaroehnja oewang atawa

terkoetoek
Pengadilan hati sendiri

—
Iboe jang

f 150
f 080

Penoeloeng pertama dalam ketjelakana

0.
Z

dapat dengan

gratis, asal

diminta.

“

Filiaal
2—3 Stationweg PARIAMAN.

5.

Fr ieirisian

Dapat beli di SINAR DELI 1 pot 5gram

Obat

f 0.60

KI

BAN

E

POH

HOEI
amat

Rwajat

N.

Keradjaan
per ex

V. Sinar

SERDANG

YOE

keloearan:

SENG

Dapat

moedjarrab!

lain ongkost kirim

Sinar

pada:

Deli

241

Toko

(0,50

Deli.

obat

merk

BAN

AN
Telefoon 1297

24 Luitenantsweg

MEDAN.

SPECIAAL

Kita

tetap

TOPI
DASI
KEMEDJA
.DJAS HOEDJAN
SEPATOB, dan

moerah. Woo

WAS

terima

selamanja

barang-barang

Jang model baroe

Adresnja boeattoko pakean,dan
harganja

Harga

lain-

Djangan

beli

kain

DAN

SPORT
lain-lain

ARTIKELEN

tentoe

kenal

tiroean

Toean

ini adres

Kita sedia :
Kain

Keper,

Koening,

Palmbeach,

Hidjau, Poetih

bermatjam

warna

TOKO ,,CORNFIELD”

Linnen dan lain-lain.

Min

talah

tjonto

kain

dan

harganj

Medan. re

No. 249.

Sabtoe 24 Oct. 1931—11 Djoemadilachirf1350,

Lembar

Tahoens!l

Sinar)
Djepang

Djepang

opsil

mengambil

soepaja

segera

kepoetoesan

pemerintah

lasjkar lasjkar

dioendoerkan
kereta api.

hingga

Sebeloem

mereka itoe

keperbatasan djalan

Volkenbondsraad

poel poela, ja'ni

lasjkar lasjkar

berkoem-

tg. 16 November

itoe, mesti

ripoendoerkan

oen-

siarkan

maka

soedah

dirl,

me-

Consul Djepangmeninggalkan Chungking.

Tokio, 22 Oct. (lwaki Rengo)
laat Djepang di Tsjoeng King

Consusoedah

ditoetoep dengan opsil pada
tanggal 21
ini boelan Konsol Kyono, dan ledennja di

Tsjen-toe dengan iringan staf Consulaat,
soedah menoedjoe Sjanghai dengan kapal
rang ,.Hura“ dan diantarkan

oleh kapal Chofu Maru.

lebih doe-

Pertempoeran
djalan

di-

kereta

api

Mandsoeria Selatan.
Moekden, 22 Oct. (lwaki Rengo) 2000
orang
petjah
ngahan
belah

soldadoe Tionghoa
jang terpetjah
telah berada dalam district perteTesjing tai dan Luan-sjisjan seselatan dari djalan
kereta api

Mandsoeria
Sekarang

terdjadi

pertempoeran

hebat

Tsjang tjoen
poeran

Dairen

disebabkan pertem-

ega

diperoleh kabar, bahwa Tiongkok soedah
bertjara teroes terang, dan masih tetap
menantikan kepoetoesan kepoetoesan dari

Volkenbond.

Soeatoe

keradjaan

Djepangjangbaroe?

Sjanghai, 22 Oct. |(Sjanghai Radio). Selama Mandsoeria didoedoeki, maka militair militair Djepang tjoba memoedjoek
Poetera poetera keradjaan Kung dan Su,
soepaja membangoenkan soeatoe pemerin

tahan baroe di Mandsoeria, dan militairmilitair

itoe

memberi

kepastian,

bahwa

Mandsoeria mendjadi barang poesaka bagi

familie keizer itoe, dan Djepang bersedia,
oentoek memberi bantoean, sehingga anak
anak radja memperoleh kedoedoekan jang

sempoerna.
Sikap

Djepang

di

Geneve.
Geneve,

22

Oct.

|Aneta

Transocean).

Koophandel

van
tjis

23

an

kelak

akan

dioendoerkan

sampai tg.

dan didoega, zitting

dioendoerkan

| tanggal 16 November.

poela,

Tiong)

janghai

1
dan lain-lain,

toeroet

mempergoenakan

Lord
neve

Reading akan meninggalkan Geini, tetapi Lord Cesil beloem
nanti kepoetoesan Volditolak oleh Djepang, zit" ting: akan
dioendoerkan djoega, sebab
1 lain oentoek tjara
|
lagi dan minister

pekerdjaan polisi, berhoeboeng
dengan
kedjahatan
kedjahatan
kaoem
bandiet
departement peperangan mengambil kepoetoesan, menoeroet kabar kabar, akan
mengirimkan senapang mesin dan senapang infantrie kesana, goenanja oentoek
menambah kekoeatan, soepaja tak perloe
banjak

persediaan

Moekden,
23 Oct. (Spec. Del
Chang Hsueh
Liang bermaksoed
menarik diri.

Crt.)
akan

pada djam 16.
Briand jang pertama kali meninggalkan
tangga, oentoek mendapati hotelnja, ditempat mana beliau
akan
menantikar

kedatangan Yoshizawa.
Pada Reuter dikabarkan ,,Briand", bahwa

mereka

beloem

menempoeh

hoetan

lain dari Comite djoega
dan bimbang, Oedara
amat
koesoet, dan seakan akan hendak
terdjadi peletoesan!
Djawaban Djepang itoe soenggoeh meloekai perasaan.
Kekaloetan jang
soelit.
22 Oct. (Aneta Reuter). Soea-

akan berangkat, Yoshizawa menerangkan

pada Reuter, bahwa djawapan dari Tokio
beloem
tjoekoep sempoerna
dan beberapa
pasal lagi beloem diterangkan.
Oleh karena itoe, beliau merasa perloe,
oentoek
meminta, soepaja zitting sore ini

dioendoerkan

doeloe.

kehotelnja,
oentoek
collega colleganja.

,,Beliau

kembali

berbitjara

dengan
—

Pk. 11.55 Rente soedah bertemoe poela

dengan

bahwa

Yoshizawa

jang

menerangkan,

djawaban Djepang ta' dapat di-

pastikan kebenarannja.

Kemoedian baroelah diambil kepoetoesan oleh Volkenbondsraad, jang soedah
dikawatkan lebih poeloe, meminta
pada
Djepang,
soepaja meninggalkan tempat
jang mereka docdoeki sebeloem tanggal
16 November.

Masih

beloem

ada

kepastian.
Geneve, 22 Oct. (Aneta Peuter) Dikalangan
Inggeris, orang berpendapatan,

ada
jang

dinjatakan, bahwa ta' soeatoe party
memberi keterangan jang benar, ma-

na kemaoean masing masing beloem tadinja betoel. Dan Volkenbondsraad djoega ta'tahoe akan pasal ,,lima”, jang kata
orang, mendjadi pergantoengan Djepang.
Itoelah
sebabnja,
perloe Volkenbond
sendiri mengatoer, hingga diperoleh yoeatoe
kepoetoesan jang menjenangkan.

Geneve, 22 Oct. (Aneta
menerima kedatangan

"De
»DE

Erven

RIIZENDE

»De

poelau

De

Wed.

De

Medan

Tandjong

Cairo,

perhnehnengan

ketarangan

keteran:

an

perang

da-

lam perdjalanan.
Londen, 22 Oct. (Aneta Reuter). Kapal

kapal perang

London“

dan kapal kapal torpedo

“Acasta"
Cyprus.

dan ,,Shropshire"

soedah berangkat

,,Achates"

sebagai hasil dari pekerdjaan

itoe,

Hong

Pendoedoeknja jang berdjoemlah 650.
000
orang,
hampir sama sekali orang
Tionghoa. Bangsa bangsa asing jang ada
disana adalah bangsa bangsa dari Euro-

pa, Amerika,

Djepan,

India

Melajoe.

dalam

pasoekan
perdjalanan

lasjkar

cahanarnia Vjrtn.

jang

berdjasa

boeat

perniagaan

Hong

didoenia,

Kong

tidak

adalah negeri jang terbebas dari persangkoetan begitoe begini.

Oleh karena keadaan jang sedemikian,
apalagi sengadja poelau itoe soeatoe tempat jang baik oentoek pangkalan berniaga,
maka
tidak heran kalau pernlagannnja

dari Cairo

dan

Amerika

bilang

King sedang Me
menoedjoe

tan.

AMERIKA SJARIKAT.
Djenazah Edison marhoem dimakamkan
Mendapat

tanah

ng Kong.
Nama
Victoria itoe terves sadja ditoekar dengan
nama Hongkong goenanja soepaja moedah mengetahoeinja.
Poelau jang ketjil itoe roepanja tanah

Inggeris

Satoe

dan

dari Kreta ke ada memegang perniagaan ketjoealian oentoek dirinja sendiri, djadi poelau itoe

loeka.

banjak perhatian.

didalam seboelan.
Soeatoe lagi karena natuur sangat bagoes
di Hongkong
jang memberikan
kesenangan
kepada pelajaran - pelajaran,
melebihi dari kebagoesan - kebagoesan di
pelaboehan lain-lain didalam doenia.
Hongkong djaoehnja hanja 5 atau 6
djam, didjalani dengan kenderaan biasa
dari Canton. Canton mempoenjai pendoedoek lebih koerang 3.000.000 orang
dan poela iboe kota dariprovincie Kwan-

tung, sedangkan provincie
Kwantung
West Orange, New Jersey, 22 Oct. berpendoedoek
35.000.000
.
orang,
jang
(Aneta Reuter) Beriboe orang tegak ditepi boleh dikatakan djoemlah jang terbesar

djalan, dimana
marhoem

pasoekan keranda djenazah

Edison

menempoeh.

Njonja dan Toean Henry Ford toeroet
mengantarkan djenazah itoe.
Diperkoeboeran Rosedale, djenazah be-

liau

itoe dimasoekkan

kedalam keranda

dari djoemlah djoemlah pendoedoek sesoecatoe negeri didalam doenia.
Barang barang jang masoek kedaerah
itoe banja tembakau dan minoeman keras
jang dikenakan bea, pada hal di Tiongkok

segala barang keloear masoek dikenakan

tembaga, dan dimasoekkan kedalam boemi,
bea. Oleh karena keadaan jang sedemikian
dibawah soeatoe pohon eik jang besar, maka busjakdah 1
r saudaggr jang

jang amat digemari Edison ketika hidoep- berniaga

e

oja.

Ong, secem-

pama audagan Woelay tandogan, timab,
Malamtadipoekoelsepoeloeh toekang memboeat seng, saudagar sau-

semoea
lampoe

negeri memadamkan
elektris, sebagaimem-

peringati
itoe

poesaka

marhoem

pan

a

dagar bocah boeahan jang dikeringkan,
saudagar barang kain, dan djoega saudagar

barang barang

jang dihasilkan

anak negeri Tiongkok sedjati.

,

oleh

Didalam tahoen 1929 sehingga dipermoelaan tahoen 1930 perniagaan di Heng

Kong berdjalan

Djerman.

djangkar—dan

ada merk

boeroek

karena

keroe-

Crt.) Daftar pe- soehan, jang mengganggoe perdjalanan
October menja- perniagaan.
Didalam keroesoehan
jang sedemikian
pasoekan
ini
teroesir
129.000 bertam- orang Tionghoa boekan sadja
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Atjeh

PERNIAGAAN.
didalam

tahoen

1841.

“SINAR DELI”).

rinja daripada bergantoeng kepada
kekoeatan perniagaan Tiongkok Selatan.
Hong Kong, tempat permalaman bagi
orang orang jang memboeat perdjalanan
diseloeroeh doenia. Waktoe jang sebaikbaiknja didalam setahoen adalah moelai
dari boelan November sthingga boelan

Maart.

Selama

lama moesim

ini hawa

oedara segar. Selama lama waktoe itoe
tidaklah pernah dirasai hawa panas dari
oedara, sesoedah tiga poeloeh enam djam
hawa oedara jang panas itoe enjah.
Di Hongkong tidak banjak terlihat kea-

fat og MA angaan, Peruauan
cadaan pos:
Na:
lau seorang memasoeki poelau

itoe jang
pertama kali dapat menarik perhatiannja,
boemi jang beroepa sebagai emboen dilangit, diperikoeti dengan boekit - boekit
dan goenoeng-goenoeng, serta tanah tanah tinggi lainnja jang poekoel rata tinggioja hampir doea riboe kaki.

Roemah

roemah didirikan dikaki- kaki

boekit, soeatoe

dengan

dengan

lainnja

didirikan

peratoeran jang baik, soepaja jany

satoe djangan menghalangi pemandangan
jang lain, keadaan ini djoega menarik
perhatian.
Alangkah indahnja
kota Victoria itoe
(Hongkong) kalau dilihat dari pelaboehan.
Jang lebihnja boemi disana
hanja laoetan
jang kelihatan datar.
Dari
pelaboehan kekota djalan-djalan
menoeroen, ditengah kota datar, kepenghabisannja
berbaris
poela
goenoeng-

goenoeng.

Perdjalanan

waktoe

hendaklah dilakoekan

hari sedang

baik.

mereka

pitidjam

pada

Federal

Reserve

In
ii). Bank diboelan Augustus 125 millioen dolYaar) lar, orang sama heran dan bersenang hati.

ta, bahwa
1

bahwa Hongkong mempoenjai pendoe
doedoek 400.000,000. orang jang bekerdja

sebagai. orang peroesahaan, serta psela
mempoenjai perasaan
at pertanggoengan hidoep, maka Hong Kong didalam

keventoengan ini dapat mentjeraikan di-

di-

Perdjalanan

dari pelaboehan kekota terasa hanja doea
tiga menit sadja, karena selama lama perdjalanan
dapatlah dilihat pemandangan
jang menjenangkan hati.
Seorang jang hendak mendapatkan pe-

laboehan

Hong Kong tidaklahada soeatoe

jang menarik
hatiaja,
ketjoeali kalau ia
soedah berada dipelabochan.
Dari sana
ia dapat melihat pemandangan jang locas

loeas disekeliling pelaboehan itoe. Dari
sitoe dapat dinjatakan
kota Victoria
memberikan

pemandangan jang tjantik,

sedang ditengah tengah negeri itoe kelihatan kemolekan alam.
Dari pergoenoengan kekota ada soea-

toe djalan jang sangat molek

boeat orang

jang berdjalan kaki, jang sengadja diperboeat oentoek maksoed itoe. Selama lama
perdjalanan ini, tidak koerang kelihatan

jang menjedapkan pemandangan disekeliling tempat itoe, sama moleknja apalagi
sedapnja angin jang berhemboes disekeli-

ling boekit boekit dan goenoeng goenoeng.

Djalan mendaki dimasa masa perdjalanan
itoe, sesoenggoehnja
sangat meletihkan,
tetapi kalau waktoe menoeroen
sangat
menjedapkan.
Kalau soedah letih boleh
naik kenderaan, dan
kalau
haoes dan
lapar hotel tidak koerang
disepandjang
djalan.
Kalau orang hendak plesiran naik kapal,
la boleh melantjoeng naik kapal ke Macao,

dari
perladangan mereka, tetapi ladang
jang
soedah
berisi padi mendjadi binasa
orang jang menganggoer
karena kaoem peroesoeh itoe memperboeat ladang terseboet mendjadi tempat
AMERIKA SARIKAT.
mereka bertempoer.
soeatoe djadjahan di Portoegis jang
Satoe keadaan jang baik
Soenggoehpoen keadaan jang boeroek kali . diantara djadjahan-djadjahan
New
York, 22 Oct. |Aneta Reuter). ini telah mendjelma kedoenia Tiongkok, di Timoer Djaoeh. Berangkat pagi
Ketika soeatoe bulletin Federal Reserve tetapi kemadjoean telah terbit. Sesoedah 8 dari Hongkong sampai kesana
Bank menjatakan. bahwa Bank of Bnge keadaan kembali tenang, dan kemoedian 2, dan kembali lagi ke Hongkong
land meloenaskan oetangnja sebanjak 100 diperboeat perkiraan djiwa kenjataanlah 6 sore.
djoemlah orang
ada 4.480,000.

millioen dollar, dari djoemlah oetang jang

|

NELLE".

Balei

Inggeris

Didalam
tahoen 1841 ketika Inggeris
menoeroenkan lasjkarnja ke Tiongkok.

dan apalagi Gouvernement

Minister Kolonien menerangkan, bahwa
sepasoekan orang banjak membakar gedong pemerintah di Nicosia, dan mereka
melempari polisi dengan batoe, jang segera melepaskan tembakan.
Beberapa
pendoedoek dan pihak polisi memperoleh

NELLE"“

J. VAN

KOTA

ketangan

Mama kota itee jang
antara pembesar- pembesar di Cyprus dan
ria,
nama poelaunja
Eeypte, oentoek
pertolongan militair.
Kapal

tembakau

aa
Ja

Kong djatoeh ketangan Inggeris. Loeas
Hong Kong ditaksir ada 30 mijl, pandjangkekoeatan angs nja lebih koerang 10 mijl dan garis perkatan laoet, sebab pertempoeran-pertemtengahan pandjangnja 3 mijl.
poeran, jang
terdjadi hari ini dipoelau

kan

VAN

pegang

Wed.

(Ditoelis oentoek

Pertolongan
dari
Egypte.
22 Oct. (Aneta Reuter) Dilakoe-

membeli

lapor: M, Goldenberg & Co.

Cyprus.

itoe,

jang

Persen I doos dari blik
potlood dan penhouder. Semoea pakai merk:

HOOP“—njonja

Erven

Djatoeh

di-

“

Sekali merokok tembakau SHAG VAN NELLE, toean tidak akan toekar
lagi dengan tembakau merk lain.
Hanja toelen, dengan boengkoes berwarna biroe, dan dimana ada
gambar

HONG-KONG

Cyprus dengan kapal terbang, dan dari
soedah terbit, sebagai hasil Timoer Tengah djoega dikirimkao kekoe-

perkoendjoengan Yoshizawa pada Briand,
jang
berlakoe lamanja 25 menit. Ketika

jang bagoes sama katja dan satoe

INGGERIS.

Pemberontakan

.

Belam-

itoe sambil memberikan bon itoe—
digoenting dari advertentie atau
circulair—pada toko-toko, dapat

lajskar.

minister buitenlandsche zaken mesti poe- dan kemoedian Sze. Waktoe akan berangOrang soedah
kat, Yoshizawa membajangkan, bahwa be- Oetang itoe akan lama baroe

fin Manga metor-mning

kapal

berhak, mengirimkan 2000 orang kedjalan
kereta api Mandsoeria
Selatan oentoek

djam dan. sesoedah dibitjarakan lebih
doeloe, akan mengadakan zitting terboeka

Siapa

mengi-

kapal Djepang.
Moekden, 22 Oct. (Del. Crt.) Biarpoen
Ojepang menoeroet
perdjandjian masih

terpelihara,

banjaknja saja

ber jd.
ini advertentie atau
circulair keloear dengan bon.

van

ris, Amerika, Praona dipinta soepaja

saja

da, dari Rotterdam, mahal, tocan
perhatikanlah: moelai 15 Novem-

lan-

sirkoelir- sirkoelir kepada Kamer

djangan

itoe ka terdjadilah keadaan jang hebat, kare-

sampai

Kamar

badan

satoe

saja dan sete-

NELLE, keloearan Negeri

oentoek soeatoe pemberon-

Wakil Djepang menerangkan bahwa ta'
DJERMAN.
moengkin, menentoekan bila lasjkar Djepang” akan meninggalkan Mandsoeria. bahwa maksoed
Volkenbondsraad oentoek
Penganggoeran di
Beliau njatakan
bahwa tinggal sedikit mengatoer
perobahan
kekoesoetan
di
Berlija,
22 Oct. (Del.
sadja lagi, 'pasoekan pasoekan lasjkar, Mandsoeria itoe,
ta'
dapat
dilakoekan
benganggoeran
tanggal 15
berada diloear djalanan kereta api. gitoe sadja.
takan, bahwa Sdjoemlah
Lag
karena itoe, oetoesan Djepnng
tak dapat memberikan soeatoe kepoetoeWaktoe diachir pembitjaraan hari ini bertambah banjak. ja'ni
bah dari biasa. Sekarang

san jang pasti.
V
ing

bh N

pemeriatal

toesnja

harganja

Soepaja tidak ada lagi orang katakan, tembakau SHAG VAN

disegenap

Liang jang tidak

takan di
Mandsoeria,
Sjanghai, 2 Oa
ea
rimkan

Djawaban Djepang
tidak
menjenangkan
Geneve, 22 Oct. (Aneta Reuter) Volkenbondsraad pandang djawaban Djepang
koerang menjenangkan. Hal ini ternjata,
waktoe commissie diachir poekoel 11.15
sesoedah
mengadakan pertemoean
1'/,

Reuter). Dari toe kesoelitan

golongan diplomatiek Tiongkok di Londen

pada

meminta

Sen

merokok."

mana ditjela sikap pe-

soedah berdjalan tiga soekoe.
Malta, 22 Oct. (Aneta Reuter) MenoeYoshizawa berdjandji akan bertemoe
roet kabar jang diterima goebernoer Cypdengan Briand poekoel 11.30, kira kira
rus mengirimkan
sepoetjoek
telegram
perloenja,
oentoek menjerahkan soerat kepada
Goebernoer Malta, dengan per.
djawaban Djepang jang opsil.
mintaan, akan membantoe

Geneve,

Tiongkok.

ng

tang:

ini terbit kegemparan hebat sebab orang
merasa, sesoeatoe kepoetoesan jang pasti,
bakal ternjata dari
pembitjaraan pembitjaraan, jang akan dilakoekan hari ini.
Achirnja diambil kepoetoesan, bahwa
disecretariaat akan dilangsoengkan soeatoe pertempoeran diantara lima negeri
jang terbesar, dan sekarang zitting itoe

perdjalanan.

Sikap

soerat sebaran

23

bagaimana djoega

king, soepaja membenarkan beliau meletakkan djabatannja dan bersedia memikoel

tan.

pertempoeran itoe terhalang dalam

Londen, 22 Oct. (Aneta

didalam

merintahan Chang Hsueh

pa on

dengan benteng Djepang di Hoe Sjinta. beloekar itoe"".
Leden
leden
Satoe pasoekan soldadoe Djepang soedah berangkat dari Moekden oentoek me- masih chawatir
nambah
kekoeatan
baroe
pada tangsi
benteng itoe.
Soeatoe kereta api, jang berangkat dari

banjak

Tientsin,

di Geneve.
Geneve, 22 Oct. (Aneta Reuter) Pagi

Djepang,

.

»Hanja

pak. Rangkoengan

Moekden, 22 Oct. (Del. Crt). Dengan
nama himpoenan Ra'iat Chihli telah di

TIONGKOK TETAP BERSEDIA MENERIMA KEPOETOESAN VOLKENBOND
SRAAD.
Yoshizawa beloem mempastikan kebenaran djawaban Djepang.
Geneve, 22 Oct |Aneta Reuter) VolkenKegemparan
hebat
mengadjak

tak dapat diterima

Kabarjangterachir,

DJEPANG DIPANDANG VOLKENBOND
KOERANG SEMPOERNA.
Pertempoeran baroe antara soldadoe Tionghoa dan Djepang

bondsraad

Djepang,

aik.

DJAWABAN

toek

oleh

SHAG VAN NELLE

mahal.“ kata setengaho rang.
»TIDAK.“
djawab
siperokok
tembakau itoe.

mendengar sikap Volkenbond jang berobah

mengandjoerkan
Mandsoeria, oentoek
membangoenkan keradjaan baroe.

di Mandsoeria Sela

»Tembakau

itoe, jang akan mengemoekakan soeatoe
poetoesan, pada beberapa tjara pasalnja,
sebagaimana soedah diterangkan dengan

Djepang, soepaja

tidak

ba AAN

langan opsil orang terperandjdan
at kaloet,

Timoer Djaoeh bertambah kaloet...?
pada

BAN

Djepang maocapa?
Tokio, 22 Oct. (Aneta Reuter). Dika-

kedoea.

Volkenbondsraad minta
mengoendoerkan

NN

liau akan meminta soepaja zitting

sore ini djangan'diteroeskan, sebab beliau
merasa ta' perloe.

Macao,
dapat

pertama

Eropah
poekoel
poekoel

poekoel

adalah tempat jang molek, ini

dilihar

sseketika

masoek

kepan'ai

negeri itoe. Negeri ini hibis didjalani di
dalam doea djam sadja.
:

mokan dian dianya dak Beng:

Penjelidik akan melakoe-

kan toentoetan terhadip bekas bekas minister pemerintahan kabinet Primo de
Rivera. Soerat toedoehan akan dibatjakan
dihadapan oemoem didalam Cortes.
Memperlindoengi

Madrid,

Republiek

datangkan hasil jang berharga bagi rajat
Kwala Simpang dan sekitarnja, istimewa

Spanjol.

INGGERIS.
menghasoet.

Londen, 22 Oct. (Del. Crt) Seorang
pentjitak-dari socatoe soerat kabar kominis telah dihoekoem
dengan
sembilan
boelan pendjara, sebab mendjalankan propaganda menghasoet diantara pasoekan
laoet Inggeris.

INTERNATIONAL.
Internasionaal,

mengambil

Boeroeh

Beheersraad

Taersmsloa

kepoetoesan, oentoek

mende-

sak socpaja pada conferensi pemboeroehan: internasional, senantiasa dikirimkan
wakil

anak

kesana, dari golongan

wakil

pendjara

eri.

oentoek keperloean bahagiannja, .erboekti

itoe sedang beini waktoe beliau beliau
kerdja keras oentoek mendirikan seboeah
gedong sekolahan H.I.S. oentoek keper-

K.M.

Tamiang

ja masa

Siang Po.membanding, antara pedato njonja itoe dengan pakaiannja
sehari hari.

Siang

Po,

menoelis, bahwa

memakai

bedakan

toean

Monod

deFroi-

Berhoeboeng dengan kabar tentang
memberikan izin boeat mengadakan tempat main djoedi di Semarang — antaranja
soedah dikabarkan di Locomotief tanggal
24 September jang laloe—maka jang bertanda dibawah ini ingin mendapat keterangan dari Regeering:

6tahoen, dan. sampai
sekarang hidoep
dengan soeboer, semoea ledennja kebanja-

a.

dan
dan

Atas

timbangan

apakah maka toean

Resident Semarang soedah
itoe ?

mendjalankan

djoega club ini meadakan taman pembatjaan dengan menjediakan berbagai-bagai
matjam soerat chabar, serta orang
jang
akan mendjadi
lid diterima dari segala

b
Dari tempat-tempat manakah lainnja soedah diterima aanvraag boeat mendapat keizinan jang demikian?

bangsa.—
Baroe baroe ini soesoenan
bestuursnja
diganN dengan jang baroe, dan jang me-

c. apakah menoeroet pendapatan Regeering hal memberikan keizinan jang
demikian, teroetama didalam keadaan se-

Pasa-

perti sekarang, dilihat dari pihak moreel,
tidak haroes dianggap tidak dapat diizin-

saja pakai rok atau topi tida saban. Saja pakai

takan Negeri Belanda ketinggalan
hal ini, sedang
oentoek kedoea

dalam
doea

kali conferensi itoe, Hadji Salim ada
haklir, oleh Yoshi tidak didjawab.
Dengan 12 lawan 8 soeara, beheersraad mengambil kepoetoesan,dengan soea-

ra pemerintah pemerintah Asia, Nederland,

Inggeris, Prantjis dan Partugal, soepaja
sama2 mempertimbangkan bagaimana soebense F De ntn 21 Inteneey Cer KULUVENK
dengan : soeatoe conferensi orang Asia
dan betapa
menjoesoen
soal soal jang
hendak diperkatakan, jang perloe diperbintjangkan
dalam
soeatoe
conferensi
pemboeroehan internasional. Dan bagaimana menimbang tjara tjara
menjelenggarakan toeroet tjampoer djadjahan djadjahan Asia dan djadjahan dalam persatoean kaoem baeroeh.
Kaoem madjikan dan oetoesan oetoesan
Pemerintahan Prantjis serta Djepang menolak toeroet tjampoer dalam
oeroesan

malaise
i

bahwa Rusland

k meminta
dari doenia:

to aa

ep

ang

Kapal

Pada

menoetoerkan

tan sendjata, ketika diadakan

nanti con-

ferensi
peletakan
sendjata dan djoega
kalau
perloe,
Rusland
maoe bekerdja
bersama sama, soepaja perlatan sendjata

jang baroe

ini telah

dida-

hari

me-

boemi.

oleh bestuur

dari Ind. Ondernemersbond

dari Neder-

Beliau diterima diroemah gemeente dengan
berangkat

poekoel

11.22 ke Washington.
Sebeloem toeroen kepelaboehan, beliau

berbitjara lebih doeloe dengan perantaraan

radio.

,Saja

bergirang

hati", kata pre-

mier Prantjis itoe, ,,Salam saja kepada
segenep Raiat Amerika. Saja mempoenjai
kepastian,

bahwa

permoesjawaratan

saja

dengan
Hoover
kelak
akan membawa
perhoeboengan salatoerrachim jang lebih
rapat antara Amerika dan Prantjis, dan
saja berharap, soepaja senantiasa diperoleh
pekerdjaan bersama antara kedoea negeri
tai

Pemerintahan kedoea belah pihak mesti
beroesaha dengan sesoenggoeh hati, soepaja dapat melawan kesengsaraan economie
dan
memadjoekan
kesedjahteraan, dan
mereka
mesti
bertindak
kedjoeroesan

Perdamaian Doenia. Berhoeboeng dengan
hal itoe djoegalah makanja, saja tinggalkan
negeri saja, dan melakoekan permoesjawaratan dengan president dari soeatoe
republiek besar jang dipersahabati.

SUMATRA.
L.8.

Kalau

keadaan

Kwala
kabarkan.

akan mesti

membajar f200.

itoe, telegram

diperdjalanan.

Dalam hal

itoe akan berada doea hari

Beeld- telegram jang diterima itoe oleh
bestaur dari Ind. Ondernemersbond djoega
berada doea hari diperdjalansn. Dikirim

stelling dikantoor Ind. Ondernemersbond
di Kali Besar, Betawi.

Ongkosnja
beeld-telegram
itoe hanja
f 138.— hingga tiara pengiriman itoe ternjata kira kira 30 procent lebih moerah

telegram

menoeroet tarief jang

dengan kabel

paling moerah.

Soenggoeh
ada soeatoe keoentoengan
besar, sebab ongkos beeld. telegram dihitoeng
tidak menoeroet banjak sedikitnja
perkataan tetapi menoeroet loeasnja. Delebih

Karoeng

mahal

.|koekan

penganiajaan

pada seorang

kawannja

mati

sekampoeng

di

Rebo, Betawi soedah berselang beberapa
tahoen.
Jang menonton ada banjak sekali.

M.D.

memboenoeh

Ini, kita patoet

poedjikan

tindakan

jang

bahwa

Pesakitan moengkir,
takan bahwa

Ewok,

dan

ia boekan

ia

djoega

Karoeng.

telah

menga-

ngo-

soesah

memar-

itoe perkara rok.

B. Effendi

djoega ada

beramboet

perkara

soesah.

memakai

sanggoel

tidak

besar.

Banjak

dari moeka

kebe-

lakang, dan dari belakang kemoeka,
hingga
nampakaja seperti.....beramboet
Redactie Siang Po tidak maoe kalah pendek.
omong dengan njonja B. Effendi. Dibawah
Tetapi dia tetap si Ramboet Pandjang.
ran pakai bedak sadja.

soerat kiriman itoe, Redactie memboeboehi noot berikoet ini:
Maraf

lagi

njonja,

kaloe

dalem

Tentoe
sadja
itoe jidak nampak

sanggoel jang seperti
dari medja pers.

teropong.

mesti

Lain

ini hal kita

telah bikin kakliroean. Ma'loem, kerna disebabken asal kita katemoe njonja, kebetoelan pakean
seperti apa jang kita toelis, Tentang ramboet ...
ja, boleh djadi dari medja pers liat podium

kali

verslaggever

Tetapi

haroes

sedia

hati hati mene-

ropotg, djangan sampai salah....pasang.
Kalau teropongnja salah stel, jang haroes
kelihatan gemoek, sanggoel ketjil kelihatan besar, dan rok pendek
seperti gebaja.....
Betoel apa tidak?

nampaknja

Sinjo Deti.

Soeatoe

kepoetoesan mewadjibkan sese-

orang, tidak dapat diambil, sebab dalam
oeroesan honoraria districts vereenigingen

terseboet ada hak akan berboeat sesoekanja

Berhoeboeng dengan diterima baik motieitoe, ,.Politiken mengoemoemkan be-

banjak pegawai telah banjak ditoeroenkan
dan dibeberapa peroesahaan hampir tidak
berikan
keoentoengan sama sekali.

berapa angka tentang

ada

600 dokter

Kopenhagen dimana

lebih dan dari mana ter-

Didalam hal ini Indonesia tidak oesah njata bahoea hanja sedikit sekali dokter
memberikan tjontoh
sebab dokter-dokter ada berpenghasilan besar.
Denemarken dengan soekanja sendiri telah
menoeroenkan tarief-tarief mereka.

Menoeroet keterangan keterangan jang
terdapat ditahoen 1928 antaranja ada 70

-

Didalam vergadering jang diadakan di dokter dengan penghasilan tidak lebih daboelan Augustus jang laloe dari voorzitteg ri 3000 kronen (dibawah f 2000). Kalau
imbangan sebahagian
voorzitter dan wakil-wakil dari beberapa ditilik menoeroet
besar, 107 dari 500 lebih, ada berpenghadistrictsvereenigingen dari dokter.
bangsa Deensch, toeroet kata ,, Politiken",
telah diterima soeatoe motie dengan antero
soeara dengan mana ada diberikan pertimbangan-pertimbangan pada perkoempoelan
perkoempoelan
district dan organisatie
organisatie dari kaoem specialisten soepaja

menoeroenkan
practijk

hondraria

merdeka,

silan dari 10—15.000

kronen

dan 15 dari

30.000 kronen lebih. Antara mereka ini
10 dengan penghasilan dari 50.000-100.000
kronen.

Kesehatan di Boven Digoel.

mereka dalam

Rapport

begitoelah toelis ..Alg.

jang paling

belakang

tentang

kesehatan di Boven Digoel ada banjak
lebih baik dari doeloe-doeloe.

Hbl.“ dari Amsterdam.
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Obat

Moestadjab

Jang telah terpoedji

4

AOA

diseloeroeh

doenia

pikiran-pikiran

koerang

—

em”

(Ketaedahnja)
Jalah bisa semboehkan

dengan

lekas

orang

jang

dapat

penjakit

Zeauw

lembek.

I-sengal, k
sering sakit, mimkoeat, makanan tidak bisa antjoer, kekoerangan tidoer, sakit paroe, napas
. Se aa
Thaj, kotmag
keloecar air mani, oemoer toca koerang napsoe, Matjam-matjam penjakit
Paman datang kotoran tidak tetap. pinggang pegal, sakit peroet, boeang air darah, medjan, koerang bocang
air, kemaloean lembek,
penjakit gindjel, kentjing
manis,
1 demam, badan lesoe, mabok kapal, sabeloem dan
sesoedahnja Benaaa.P” Habia Aa
hedlamHa baik sakit dikasi makan obat-obat jang terseboet diatas, bisa dipastikan semoea penjak't itoe akan semboeh dengan lekas (Pribahasa kata: Orang
Jang Soedah
Toea Kembali Moeda).
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(Doos Mas boeat lelaki, doos Perak boeat perempoean)
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Landraad.

hebat sampai

Njonja

melipatkan ramboetnja

barangkali, tjoema ilmoe bedak atau tjara atoe-

Obat
dimoeka

orang

kaoem isteri memakai sanggoel pitjak,
satoe kekeliroean besar sebab
t saja ada hingga dari djaoeh nampak seperti......Si
2
pandjang dan roepanja toean tida tahoe ilmoe Goendoel.
Ada
poela
kaoem
perempoean
jang
pakaian perempoecan,
melainkan tocan tahoe,

T
Harap. Tonahitssan
seks. bikta perdjabang. dus
Onkost vry.

Kolee Som Kauw

Moehammadijah.—
Onderwijs
dima" djoekan.
kita sama perhatikan bagaimana

Kwala Simpang diwaktoe

$|

sebab

Perempoean perempoean sekarang,

3

Obat Kocat

apa

berlomba-lomba
dasi.

dojan

biasa seperti ojonja njonja Indonesier sadja. Djoega tocan bilang tentang ramboet
itoc ada

KOEAT

,

dari tempat jang

Landraad dari Mr. Cornelis telah 'memeriksa perkara Karoeng, pemboenoeh
Van Rees, dipersalahkan soedah ,mela-

Simpang.

|
“
@
»

ngan ini, bocat tempat jang ketjilongkosnja djadi
lebih locas.

BAT

—

sampai
pada
tanggal 18 Sept. dengan
post oedara dari Bandoeng
di Betawi dan
achirnja
diberikan
dengan expresse be-

mengirim

Gue-

diper-

kajau perempoean
Indonememakai rok (pakaian Eurotetapi kaoem laki-laki Indo-

pendek,

dan selain itoe saja djoega selaloe pakai kabaja

mo Koki

dimana-mana.

pada tanggal 16 September dari Den Haag

dari

di

air,

Jang telah terkenal | 1:

itoe ada soeatoe fotografisch

reproductie dari soerat jang dityp dengan
mesin toelis dan dapat dibatja dengan tedihentikan lamanja setahoen.
rang sekali. Dihitoeng peratoeran didalam
Lava! ke Amerika.
perhoeboengan telegram,
itoe telegram,
perkataan lebih, hingga
New York, 22 Oct. (Del. Crt.). Laval terdiri dari 300
soedah tiba poekoel 9.15. Dengan letoe- djikalau dikirim dengan sepandjang kabel
san senapang beliau diterima dipelaboehan. menoeroet tarief jang paling moerah orang

Opsil, dan kemoedian

»
»
»
4
»

land.

Telegram

busircuttuja

mengambil

RL

tentang soe-

diterima

5 kapal itoe haroes

dau

kapitein. K, M.

bersedia de- atoe beeld telegram jang pandjang lebar

ngan lain lain keradjaan melakoekan sesoeatoe oentoek menghapoeskan perala-

puria

Transport itoe dipimpin oleh marine
Portugal dan commandantnja itoe transport, oversta Affonso Nobre da Veiga,
telah memboeat perkoendjoengan kehormatan seperti biasa.
Kapal itoe didjalankan oleh koopvaardij

INDONESIA.
»Het Nws.“

pengangkoetan

ke Timoer- Dilly.

rabaja banja boeat

sekarang tidak dapat diharap lagi, menjebabkan
kaoem
penganggoeran semakin
banjak berkeliaran keliling kota setiap hari
dan mal

doea

membawa

sorenja djam

hasnnghae

negeri dahoeloenja bergantoeng kepada
hasil boemi, teroetama getah dan pinang,

ngelilingi

itoe

dikirimkan

failit, pentjabarian anak

lam

Sindoro

jang meojedihkan jaitoe: orang orang
hoekoeman politiek dari Madeira jang

soepaja lekas
moentjoelnja

Beeld Telegrafie.
Soerat soerat

jang doeloe namanja

dan kepoenjaan Rotterdamschen Lloyd.

didaerah Kw. Simpang . tidak
emnark an nandned-eb, suhu

Letakkanlah sendjatamoe!
menjatakan,

Comez

Malaise, malaise, seolah-olah terdengar
soeara pe:
hilang
lenjap

jang menjedihkan.

Pada waktoe pagi, soedah berlaboeh
di Soerabaja kapal Portugal Pedro

Kw. Simpang diserang malaise.

itoe.

Moskou, 22 Oct. (Del, Crt.) Litwinoff
memberi djawaban kepada Volkenbond,

Transport

dapat

perempoean baik baik

«

Atas pertanjaan oetoesan Belanda, Cort
van der Linden, apakah sebabnja dika-

majan djoega, karena setiap malam gedong
Royal
Bioscoop,
tidak soenji didatangi
penonton,
sajang sedikit karena moesim
hoedjan datang menjerang, keadaan penonton bertambah-tambah koerang.

poela:

Perkara

kepentingannja

(5 Gran)

oh:

$ KOREAN
|
@ aa
aa

FP

Dozijo

66-

220.—

PRODUCTS

Tjong Yong Hian straat
No. 67.
(Hoofdkantoor
"

Korea)

0

MENOENGGOR

-

lajaknja

itoe, tidak,
seroepa
tindakan
dinantikan dari pihak mereka.

. Ma'loem, pa-

nja Batak selamanja memakai
pakaian
Indonesia.
topi,
Sementara itoe njonja Botak mempro-

zonder

mana ada

.

tidak

sehari

koerang terang ? !
Miss Alang Opera. kan?
d. apakah ia sanggoep, didalam cirPerkara rok dan perkara ramboet penMis Alang, jang terkenal soearanja di
culaire
oemoem,
memberikan
penoendjoedek,
selamanja ada perkara soesah.
plaat Odeon record, ini waktoe
dari podjok-podjok doenia, dalam
setjoekoep
kan pada hoofden dari gewestelijk bestuur
sedang”
memainkan
Operanja
di
Kw.
Simdan waktoe diadakan conferensi, oentoek
bahwa itoe tidak dapat didjalankan teroes.
anak pang.
kerdja paksa
Honorarium dari dokter dokter,
memperkatakan
e. apakah Ia sanggoep mengadakan
Bagi pendoedoek Kw. Simpang dalam
Prantjis
anak negeri, didalam hal mana
Didalam
beberapa kalangan telah diperatoeran soepaja dengan selekas lekasnja
dan Negeri Belanda ada bersangkoetan. malaise jang begini roepa, tidak mendjadi itoe keizinan jang soedah diberikan dapat toendjoekkan honorarium dokter-dokter
Mereka tidak soeka tjampoer tangan, halangan oentoek mempersaksikan tonto- ditarik kembali,
perloe ditoeroenkan sebab gadji gadji dari
wakilnja kesana. Pada hal nan Mis Alang, perhatian penonton loemengirimkan

oshi, oetoesan kaoem boeroeh India,
menoendjoekkan, bagaimana conferensi
kaoem boeroeh tidak diwakili dengan

antara

topi dan tamboet pendek, itoclah
ada satoe ke- djangkan
kelirocan tocan dari- koerang hati-hati, sebab Nah,
itoe pakaian diwaktoe

.

dengan satoe neraka.
etapi, kalau pergi kevergadering, njo-

Njonja

pakaiannja

pendek,

.

ini hampir

sehari hari saja prke rok atau topi"atau zonder nesier

deville)

Club.

mimpin sekarang jalah t. Garoga
fiboe opzichter dari boschwezen.

Kalau dia saja protest, apa sebab soe-

nggoe orang

hari.....rok

JA:

lebih koerang

kan terdiri dari kaoem ambtenaren
orang-orang Tiong Hoa dikotaini,

Serikat

Effendi,

B.Effendi,

(Pertanjaan

tiga riboe lima ratoes roepiah.
Kita doakan moga-moga maksoed beliau
beliau itoe akan lekas berhasil.—

Srie.

3 tahoen

Keirinan berdjoedi.

datang “dengan begrooting 3500. Zegge

" Club ini telah beroesaha

perempocan.

vergadering

mendjawab: itoe paka-pakai rok, dia
ada toeroet bitjara.
kaian
saja
pakai,
tjoema
kalau
perloe
Seorang penoelis didalam Sjang Po
dimembitjarakan
pembitjaraan Njonja B. pergi ketoko toko, soepaja djangan

.

dimasa

seteroesnja,

4 dan

beberapa

openbare

Asal saja bertemoe dengan njonja Batak, ia selamanja memakgi rok pendek
sm
tipis. Karena tipis badjoe
loearnja, kelihatan soelaman
badjoe dalamnja, jang -bertoelis: selamat pakai.

pendek.
Aneta mendapat kabar bahwa perka- danramboet
test
Tentang pakaian ini, njonja
B: Effendi mel,
ranja memboenoeh Van Rees, akan dipePo iberikoet. sidr
riksa oleh Landraad Betawi pada tg. 2 menoglis didalam Siang
November j.a.d.
'Tentang tocan toelis bahwa dalam kebiasaan pa),

timpa halangan hebat, ini poelalah riasanja
jang baik bagi mereka bekerdja bersama

klas

poela

rangan jang memberatkan.
Laloe
pesakitan dihoekoem

oentoek keperloean M. D.
Didalam doenia M.D. jang tengah di-

loean

diperiksa

Kalau debat sama

Didalam

saksi jang soedah kenal pada
Karoeng
dan soedah memberikan keterangan-kete-

tenaga mereka

mengorbankan

sama maoe

doeloe delapan hari dimoeka.

Kaocem

Kemoedian

sekali didalam kalangan M.D., lebih lebih
lagi bestuurnja jang sekarang, soedah

Ataupoen
mempergoenakan
tindakan
tindakan
kaoem merah, dan melakoekan
, dengan tidak memberi tahoe

Kantoor

lebih tetap didalam
keterangannja
dan
menerangkan dengan soenggoeh soenggoeh, bahwa pesakitan bernama Karoeng.

Atas oesaba bestuur-bestuur K.S.M. ter-

kan gerakan kaoem merah.

21 Oct. (Aneta).

Isteri Jocatra, jang baroe ini diadakan
di Jasatra, njonja N. Badjenet Effendi

seboet, tentoe kita patoet poedjikan, karena bagian K.S.M. inilah jang terpenting

berbahaja oentoek negeri Spanjol. Misalnja
menentang oendang-oendang negeri, mekabar-kabar palsoe, mempertahan-

Geneve,

dalam tahoen 1922.
Nji Odjo, bekas mertoca pesakitan ada

sampai sekarang hidoep dengan soeboer,
dan telah mempoenjai tiga bocah klas
jang teratoer dengan rapi.

Terketjocali dengan lima soeara menolak,
soedah diterima oleh Cortes rantjangan
oendang-oendang oentoek memperlindoengi republiek. Rantjangan oendang - oendang ini kebanjakan berisi, soepaja dilawan
keras segala tindakan permoesoehan jang

Kantoor kaoem boeroeh

BOEAL.

atas berdirinja H.LS. met de Oer'an jang

21 Oct. (Aneta Indopacifi).

Propaganda

Jang diperiksa
sebagai saksi Raden
Kadjiwinoto, assistent wedana dari Senen
jang tidak dapat ingat. lagi. apakah pesakitan ada
orangnja jang saksi periksa

Filiaal :

Ta

Batavia,

AA

dengan hormat

COM PANY

MEBDAN—DBLI
Singapore,

004

6 & & 6 @ & GEEEEED O 0 O 0 00

kolahan (K.S.M.)
Boeat oesahanja jang telah laloe, men-

De Rivera.

Madrid, 22 Oct. (Del. Crt.) Parlementai-

“te Commissie

bestuur bagian se-

0 & & & SEE

Pemerintahan Primo

oleh segala

2 0

diperbocat

mean

SPANJE.

tu

R

—

—

Th

2Z7—.

teboe.

Begitoe

jang

ternjata didalam

dimestikan,

Hoover di Washington:

korban pendjara.

Sebagaimana

didalam

pedato

tocan

ketika diadakan openbare

Kemis

malam

tandekat

pada Kellogg Pact. Kita mohon pada Uwe
Excellentie dengan keras akan soeka men-

bersendjata

jang baroe

Ketiga

orang

Kaja

Kaja

betoel

Dr.

lain ditembak

boeat mana

ia peringatkan

TERSEDIA
jang

APA

Sampai

baroe

zaman

Desakan

sekarang.

jang

jang

Hazid

sebetoeinja

penghinaan
larang
talkan

Islam

SCHOOL,
Medan.

260 SEMAR 460040 MEME

004

V OETBAL
jang soedah terkenal sedari tahoen

BILANG

191
NN
193,
V OETBAL
Merk:

dari kota

segira,

jaitoe

membeli

jang

(terpakei

»/IMPROVED

T" Greban (Wm.

Thomlinson

or

pakean

lama terkenal.

an

Obat

Toko

SEPATOE-VOETBAL
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» 48
Awas!!!

kali sehari atawa tiap-tiap
15 menit sekali.”
P.Brandan Medan dan sebaliknja

Awas!!!

Karena berboekti dapat perhatian jang penoeh
dari publiek, moelai dari 1 September
kami
tambahi
lagi perdjalanan
Auto Dienst kami, mendjadi 48 kali sehari, antara P. BrandanMedan dan sebaliknjaa—
Dus
tiap-tiap
15 menit, sekali.—
Djoega terhitoeng dari tanggal tsbt, kami
akan sediakan sama
sekali auto-auto co peijang sangat disoekai penoempang.— Poedjian lebih Tandjoet tidak goena.— Pertjobaan kami dalam beberapa
boelan
jang soedah, tjoekocp djadi satoe ,.tanggoengan" dan ,.boekti"
bagainiana kami bekerdja oentoek kesenangan
bersama.— Kete-

tangan lebih djelas, bersama dengan tarief sewa, boleh
dengan gratis pada agenten jang biasa.
Hoofdagent:
Chu Huat Hin
Chu Liong Hin

Kewadjiban seseorang terha dap pada
istrinja, anak-anaknja adalah mendjaga
sendiri, kesesoepaja
kesehatannja
hatan familienja tetap baik.
Mereka jang mengerti kewadjibannja
itoe tentoe mentjari djalan, bagaimana
kesehatan baik itoe dapat diperoleh.
Ditjari tentoe djalan jang baik dan
jang tidak banjak makan ongkos.
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sekarang, soepaj" nanti djangan
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anggoer itoe tjoema
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Do You Speak English?

Salah satoe djalan jang baik itoe
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dapat

teli. 1465 Medan.—
teli. 62 P.Brandan.—
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Hoofdweg 62.—
iculiere auto dienst tjap piso & tangan"

Bahasa

jang bernama:

Inggris

boekoe
jang
practisch
djoega bagi orang jang
Satoe-satoenia
moela beladjar bahasa Inggeris zonder goeroe.
. F0.85
Harganja satoe boekoe hanja .
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SAIN.

Petodjo Sawah Noord Gang 1. no. 19
Tenaga jang bilang.

baik pada perempocan muoepoen pada lelaki, kembali 100”/,,

4 Ada didipeal ditoko terseboet diatas.
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kalau pakai vigorin «
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atas satoe kali goes.

kita beri kelong

garan atas tiga kali pembajaran, dengan permoelaan pembajaran paling sdikit F4
hendaklah mengirim soerat perdjandjian mereka. jang terang dan soedah ditanda
tentang pembajaran ketinggalan oetang mereka
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Islam: stelsel jang mendjadi yeestnja Islam
ada
dekat sekali dengan socialisme dan
Communisme,
malahan lebih sempoerna
lagi, sebab didalam Islam ada dirangkapkan
lagi dengan boedi.
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peladjaran seperti biasa jaitoe jang soedah
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disini ia memboeat propaganda
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Kita poenja
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Islam, jang ia anggap bahwa didoenia tidak
ada

kravi
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kan
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mengapa hal hal jg.

penghinaan

sel

Kok pada Volkenbond:

ANN

KATA

tang dari Europa dan
disoekai orang pada

spreker
harap
soepaja raajat Islam menjingkirkan segala pertjektjokan,
dan menoedjoe pada
persatoean oentoek mensegala

mentjari

perkakasnja
Pa

Bermatjam - matjam

demikian dapat kedjadian, ini tidak lain
karena kelemahan doenia Islam, sebab itoe

tjegah

Perloe

boeatan INGGRIS dan AMERIKA,

penghinaan
Islam,
baik membitjarakan
boycott Italie, baik kedjadian di Ber Ber,
baik
perhinaan dari pastoor Ten Berge,
magepoen penoelis ,B" dari Hoakiauwo,
tetapi

-advertentie
»

an".

jang oleh pemerintah pergerakan dari Comite All Islam boeat menentang ini segala

dilarang,

Typist!

sekarang be- bangaja dan mendjoendjoeng tinggi keadi-

vergadering, didalam

pembitjaraannja permoelaan

Dr.

seorang

090

moelai | October sp
Oleh karena banjak orang meminta,
boeka klas tijp siang dari poekoel 1 sampai 2, tiap-tiap
hari
Senin, kabse dan Djoem'at. Klas malam diboeka tiap-tiap malam
seperti biasa. Wang sekolah boeat 3 kali seminggoe tjoema f 5.—

"Japan tidak ada pikiran boeat mengambil kembali pasoekannja. Pasoekan Japan

Satoe dari mereka

poela, jang

sedang jang ketiga sampai
loem dapat.
.

kain

Soekimas

ini

gedelegeerd Tiong

itoe sama

itoe mendjadi padat: pendjagaan politie ada
9

dibawah

raad dari Volkevbond dengan kerasakan
mengadakan peratoeran menoeroet setim-

H., dengan dikoendjoengi oleh banjak se- |
kali kaoem Moeslimin, sehingga digedong

memboeka

soedah dikirimkan kawat sebagai

dapat ditangkap

kan diri dan diboerpe.

Vergadering diadakan digedong P.P.P.

Njam

berat

doenia.

009 00 0 Gaun

Begitoeiah selaloe kedapatan
pandai mentijp (mesin toelis).

tinggi Pact itoe dan mene-

perdamaian

teroes masoek kedalam negeri dan soedah
mendiami Chinchow. Kita mohon kepada

di Mataram.

moelai

goehkan

ditangkap dan ditoetoep didalam tangsi
politie akdn tetapi mereka
dapat melari-

Islam

sentosa sekali, kata ,,Sin Po".

djoendjoeng

panah.

telah meninggal doenia.

Sekarang
bestuurnja
perkoempoelan
terseboet soedah memboeat perhoeboengan
dengan bestuur dari fonds kebangsaan di
Jacatra. (Sin Po).
All

soedah

Soewardjo jang mendapat loeka,

gai secretaris, toean Soegiri
sebagai
penningmeester, toean- tocan Moehamad
Tojib, Doerachman dan Soeka sebagai
Commissarisen, telah disahkan.

vergadering

pemboeangan,

didadanja, oleh militairen dibawa keroemah
sakit dan antara beberapa djam ia

laloe, bestuur perkoempoelan itoe jang
memakai
nama Penjokong Korban Pendjara, jang terdiri dari toean Maskoen
sebagai voorzitter, tocan Moerwoto seba-
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tempat

diserang oleh tiga orang Kaja Kaja jang

dikeloearkan dari pendjara, soeatoe perkoempoelan goena itoe telah didirikan pada seminggoe jang berselang.
hari

»Japan dengan peratoeran jing memaksa
h mendiami Mantsjoerije dari Tiong
Kok.
Halmemoetoeskan perselisihan in-

Communist jang dibocang di Boven Di- ternationaal dengan paksaan militair ada
jang terang sekali
goel asal dari
Tegal, ketika ia ada dihoe- soeatoe pelanggaran

ver-

gadering Studieclub Rajat Indonesia, ada
diseboet perihal sokongan terhadap pada
korban korban pergerakan jang soedah

Pada

Ditjari

telegram sebagai berikoet kepada President

Diboenoeh oleh Kaja Kaja.
Dari
Boven
Digoel diwartakan pada
ssk. Melajoe bahwa Soewardjo, seorang

——

0 0 8 mua

bangsa

Tiong Hoa di Betawi soedah mengirimkan

tertib.

praktijk telah djadi 17”,.

Penjokong
Maskoen
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dengan

pendoedoek
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itoe diboebarkan
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15'/, dari

Tiong Kok dan Japan.

Toha dan Kijai Tofik.
Dalam waktoe 25 menit rapat oemoem
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watasan
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Nda pengarang tetap pada : AL-HABIS).
Lajar

pertama

di-

boeka.
Sahabat sahabat tingkatan ini sebenarnja
boekan orang
djadi teman

soedah

orang jang selajaknja menpergaoelan, tetapi doenia

semestinja

begitoe,

bagai

kata

Soeatoe
pepatah: ,,Doenia boeat manoesia" ertinja dalam doenis inilah banjak
manoesia
jang tjilaka dan dalam doenia
tnilah, bahagia mendatangi manoesia.

Pada

masa

itoe,

tahcen

1924 Bahar

bersenang hati, dikeroemoeni kawan kawan
pandai melawak, tertawa
jang begitoe
tertawa, bersenda bersenda, menjindir me-

berkerontjong

laroet malam

hingga

setia

(

S

disimpang simpang dan sepandjang djalan
raja.
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N
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Bengkalis.
Inilah satoe merk jarg soedah dipoedji

Dengan tidak
disangka-sangka, sesoedahnja genap setahoen tinggal
di Tandjoengbalai, maka datanglah soerat ke-

pindahan pemoeda

tekenal dise-

loeroeh doepia jaitoe dari.

jang begitoe

kawan

kawan

jah

njindir,

ma
:
jang soeich

Instrumenten

Bahar

oleh tiap orang jang bisa pekai ini instru-

ment dalam orchestra ataw1 Brass bande
Tjatet sekarang jangan »sanpai mendapat

ke Bengkalis.

Inag Un pakai tni Hati

Segera chabar ini disampaikan pada orang
toca Fatma di Pangkalanbrandan, dan
baharoe sadja menerima berita jang tiba-

(tiba itoe kedoea orang toea Fatma sma
H-

termenoeng

sedjoeroes,

PS
Pa

oentoeng anaknja akan berpindah ketempat jang begitoe djaoeh letaknja dari

AAN. moda

jang paling bercedari Nickel Silver Gold
plated Jan harga paling moerah boleh
persaksikanlah di kita poenja toko.

THE

mengenangkan

MEDAN

MUSICAL DEPOT
Toko Musiek jang terkenal

Pangkalanbrandan dan Tandjoengbalai.

106 Kesawan

Anak Fatma dan Bahar, jang “oemoernja

Telefoon 1145

Medan.

152

poen baharoe beberapa boelan sadja, tentoe akan merasa hawa laoetan..... Masih begitoe ketjil soedah mengalami pelajaran, apa lagi kalau nanti dewasa, agaknja

ae man dadi senrang 'periajaran jang
Fat

Sigralah

serba

toea

kesedihan,

sebab

Boeat

semboehkan

penjakit

ma'loemlah mengenangkan perpisahan, jang

Boeat mendjaga kewarasan

beloem tentoe bila masanja kembali bertemoe. Biarpoen demikian, dasarnja orang

Boeat hidoepkan darah
Boeat mendapat kekoeatan

maka ajah Fatma memboeat berbagai-bagai
bingkisan dan kiasan, serta tjontoh toela-

Boeat
bitkan
k
aljmenetbitkankesenengan.

Doeka bertjampoer soeka menjebabkan
isi soerat itoe bagi Bahar soeami isteri
-seperti soeatoe lipoeran jang menjabarkan
fikiran, dengan hati jang tetap menoedjoe
tanah perantauan.

Boeat badan langsing
Boeat gemoekk#h ramboet
Boeat' kesoeboeran amak-suak

toea soeka menasehati anak menantoenja,

Boeat menambah ketjantikan

dan dalam soerat balasan itoe.
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Kaoes kaki
Sepatoe voetbal

1

k

ng

»Winner

,

toea Fatma

doe

3.50

:

Baroe

mevoent

—

“

Nor

soekatitanja kedoeu orang
dan

si Te

MI) CompicetNo. dengan
binmenbal f
5

Pa aan, 00 Detepokah kogirengea

toca

“ta
Telefoon No. 1106

BAL

“Champion

7

sekali lagi menerima kabar jang menge
disetkan dari Fatma serta soeaminja Bahar
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er www
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Moerah"
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baik hampir seperti ,, THE GLOBE"

Harga direken pantas dan

seroepa
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Escompto

ertinja jang lebih dalam, sidang pembatja

5 tahoen,

1238

boemboe boemboenja, kalau barang makanan jang dikirim sanak saudara dari
goentoe sempat
kesoeatoe
negeri jang
erdjaoehanletaknja,ada

pernesahaan

Moerah"

»Djoeal

L

en Ververj

poenja

Diharap sekalian toean-toean njonja-njonja dan angkoe-angkoe soeka
datang dimana kita poenja toko int kali kita adakan
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Keadaan di
poelau
Bengkalis
memaksa
seseorang
pemoeda
dengan berbatas
menempoeh

fooe-0rfj
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rembours.

di Tandjoeng

selama

boedi

Segala

koe-

pemoeda

bergaoel dengan pemoeda
kehilangan

Boeat menerangkan

senonoh

Bb

Kelakoean

Gratis

diberikan

obat Patent jang terpake.

Roepa-roepa

Soerat “Bahar dibalas oleh orang
dengan

keterangan
Akan

itoe.
Fatma

minta

ter-

eng kerji

mereka

Aug dea

kenang

laloe

Dri!

Kedoe

pt

P
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Racket
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Lembarke

TAMAN
PEREMPOEAN

DITOEKAR

ditoekar

dengan

Mevrouw

oeang"!

Kalau di Deli orang tidak berapa heran'
mendengar oetiapan seroepa ini. Berlainan

dengan ditempat jang sesoenggoehnja soedatr-sopen. Kalau Deli hendak dikatakan
negeri jang sopan, soenggoeh doegaan itoe
meleset, semeleset-melesetnja !
Deli,

tanah

jang

soeboer

dikeloearkan
saban Sabtoe

ke Il

000000000000002

tiga.

POETERI.

Oleh:

»Perempoean

Thoen

000000000000000

dan

kaja!

Deli, tempat orang menanggoengazab
dan

BENGAN

OEANG.

Steno

Perkataan apa lagi, jang akan dipergoenakan didalam soal seroepa ini. Bagaimana sakitnja hati seseorang perempoean, kalau dia ditinggalkan soeaminja,
sedang harta poesakanja habis diang
koet oleh orang lain. Jang tadinja tidak
toeroet beroesaha,

oentoek

mengoempoel

kan oeang simpanan. Jang tidak berkeringat koening, membela seorang soeami.

sengsara. Di Deli orang banjak jang soesah.
Kalau
perempoean
itoe mempoenjai
Banjak mereka pendoedoek Deli, jang per- seorang poetera, maka ada djoegalah haloe akan oeang. Kalau perempoean mesti rapannja,
akan
dibalas djerih lelahnja.
ditoekar dengan oeang, boeat Deli soedah Tentoe seorang anak, tidak akan loepa
perkara biasa. Setiap malam banjak pe- teroes
pada
iboenja.
Tetapi,
apakah
rempocan
jang
memperdagangkan diri, semoea perempoean di Tapanoeli, soedah
baik ditjoeroek dalam kota, maoepven di melahirkan anak laki laki, waktoe bergoeboek-goeboek didalam kampoeng. Satoe soeami, dan apakah perempoean peremtengkoelak perempoean
di Deli dengan poean di Tapanoeli mempoenjai tjoekoep
moedah dapat berkata: ,.Pasal perempoe- pengetahoeannja, oentoek mendapat anak
an, angkoe |djangan
chawatir, asal sadja laki laki, jang nanti boleh membela keoeangnja beres !"'
pentingan dirinja!
Dari ajah tidak dapat poesaka, dan
Perdagangan perempoean di Deli, se- dari socami djoega poetoes harapan.
soenggoehnja njata dan orang mengerti
Dalam hal ini, tidak hanja laki laki
akan hal itoe. Perboeatan kotor jang kejang bersalah besar di Tapanoeli, tetapi
dapatan di Deli, soenggoeh soekar me- kaoem
iboe djoega lalai mempertahannjapoe bersihnja, sebab kelakoean
jang
terkoetoek
dan hina ini, banjak bergan-

toengan
perasaan

dengan
ilmoe
serta
pikiran

pendidikan dan
masing-masing.

Boekan seperti di

s

Tapa-

noeli!
Orang di Tapanoeli, tidak banjak jang
memperdagangkan
perempoean.
Kalau
poen ada, sedikit sekali bandingannja dengan kekotoran ditanah Deli. Pergaoelan

bangsa

bangsa

di

betoel, dengan
Kaja.

Tapanoeli berlainan

..silang sioer" ditanah Deli

Tetapi, satoe pasal soedah terang.
T apanoeli mempoenjai adat jang
beroepa
perdagangan perem-

poean.

Kemarin doeloe, dapat dibatja boenji
pedato toean Baginda Oloan Saripada, di
toeangan hoofdartikel Sinar Deli. Antara
lain-laia

diterangkan

toean

itoe,

perkawinan

dan

sesoeatoe

jang bersangkoetan dengan ini. Sesoedah
perempoean ini dikawini, sesoedah dia
mendjadi
seorang
isteri, adat Batak
menamakan dia Toeorni sereng-

koe.

Dengan

lain perkataan, isteri itoe

diperoleh dengan toekaran oeang. Kalau
oeang tidak ada, Toeor ni serengkoe

djoega

Hanja

tidak

dengan

Satoe

adat

jang

toesan
tahoen,
berlakoe teroes.

dern.

seorang

perem-

diperisterikan

dapat

soedah

poean

timboel.

oeang,
soedah

beroemoer

ra-

tetapi sampai sekarang
Dizaman jang begini mo-

Sesoedahnja

beriboe beriboe anak

Tapanoeli

jang

jang

mempoenjai

pendidikan

dan

sesoedahnja

pergaoelan

baik,

baik baik kelihatan, disegenap tempat—
djoega di Tapanoeli!— MASIH berlakoe
soeatoe 'adat jang pintjang!
Soeatoe

adat

jang

beroepa

perniagaan.

Soeatoe perdagangan jang mempertoekar
perempoean dengan mata oeang! Satoe
perempoean jang dipandang tidak lebih
dari
harga emas! Berapa djanggal dan
hebat

Itoe

kedengaran ditelinga !
beloem

.

dan tidak poela
gilan socaminja.
oebannja,
.telah

berhak, mewarisi peningBiarpoen soedah poetih
berkeroet-keroet dahinja

Soedah beranak tjoetjoe, dan pintoe koeboer soedah dihadap.
Perempoean itoe
tetap tidak mempoenjai
hak atas harta
benda
soeaminja,
bila soeaminja telah

berpoelang kerachmatoellah.

Hilang soeami, lenjap semoea hartanja
Kalau anaknja tidak ada, dan iboe bapak-

nja soedah meninggal lebih doeloe, maka
perem
jang

demikian setia terhadap

soeaminja, disoeroeh menangisioentoeng oleh familie soeaminja
Ketika siisteri
bersedih hati, teringat

akan oent

jang malang, maka datangilie

dari

pihak

soeaminja

jang men.
. Boekan bermaksoed akan
menghiboerkan
perasaan siperempoean

jang malang. Boekan dengan maksoed,
oentoek menasehati siperempoean, tinggal
sabar, pertjaja
pada
Toehan | Tetapi,

joentoek arerampas
'poewsaka

mereka.

memperoleh

tetapi

iboe

didikan

soeaya

kaoem

sekali kedengaran
seroepa

segala harta

peninggalan

Soedah

dari

begitoe

Tapanoeli, jang

di sekolah disekolah,

iboe disana, tidak

membantah

peratoeran

ini.

Jang lebih heran lagi, di Indonesia soerat
soerat kabar soeka teriakkan perdagangan
perempoean ditempat jang djaoeh dari sini,
tetapi mereka tidak tahoe, bahwa: Ta-

panoeli

mempoenjai

peratoeran

toeor ni serengkoe dan peratoeran tidak berhak atashartapoesaka.
,oentoek kaoem iboe!
Apakah
orang
orang Tapanoeli jang
beragama
Islam
beloem merasa soedah
waktoenja bertindak dengan keras, menen
tang hak harta poesaka jang pintjang itoe,
dan apakah pendoedoekTapanoeli oemoemaja, beloem merasa perloe, menghapoeskan
perasaan
T oeor ni serengkoe!

lailab gambar jang penghabisan sekali dan Thomas Alva Edison. jang mendapati pendapatan jang
adjatb tentang

soe

pertoekanngan.

»Tentoe

ALKISSAH.
SAUDARA

JANG

Roesak

Boekan

tjemar

nja.
Keperloean
boleh oeroeskan,
laio."

Diichtiarkan oleh: STENO

Sebagai

Perdagangan, satoe doesoen

berahi tetapi hormat
telah

diketahoei

semendjak

Toerki, mendjadi republiek segala yalanja mendjadi modern, sehingga
djaoeh

benar berbeda dari dizaman Soeltan.
Pada soeatoe hari Kamal Rasja dengan
naik
auto
dari
roemahnja
kekantoor
oeroesan negeri di Anggora,
ketika
ia
hendak masoek kekantoor itoe, tiba tiba
seorang
minister datang dari belakang
hendak

mentjioem

tangannja,

sebagai te-

radat bagi orang Islam, seorang bawahan
kalau hendak mendapat berkat dari jang
diatas.

Kamal

Pasja

menarik

dipegang boeat
itoe terdjadilah

dent

tetapi

oleh minister itoe. Ketika
pergeloetan antara presi-

republiek

tetapi

tangannja,

dengan minister republiek,

minister

itoe

dialahkan

Kemal,

se-

hingga haroes minta maaf.
Minister minister republiek serta ambtenaar tinggi jang
memegang
djabatan

didepartement

ini, dan
senjoem

itoe

sama melihati sekalian

kesoedahannja hanja mereka termelihat minister itoe minta maaf

dengan
goep.

moeka

poetjat

sarta

soeara

goe-

nakal

tangga.

Siisteri

mengkeritik

perempoecan
toea

jang

tetapi

masih

sebagai

mi saban boelan haroes
tang banjak. Kebetoelan

, Sisocami

itoe dengan

pocan

toca

Tidak

beranak
membalas

katanja:
itoe

membajar hoepoela perempoe-

lama

sesoedah

tempoean jang diperkatakan
roemah itoe boeat bertjakap

Seorang
jaitoe

anak

anak
tocan

isteri

peremitoe,

pe-

datang
tjakap

ke-

jang beroemoer4 tahoen,
roemah

berkata

kepada
perempocan tetamoe itoe, dengan kata
nja:
»Tadi bapak mengatakan ocak perempoean genit"

.
Perempoean

Hantoesingh soenggoeh

Sesoedah bertahoen tahoen tinggal dinegeri orang, maka pada soeatoe hari datanglah sepoetjoek soerat kepada Sabarsingh
dan Hantoesingh ke Perdagangan, Dengan
tergopoh

gopoh

boeka empelop

mereka kedoeanja

isinja. Ma'loemlah soerat jang mempoenjai stempel post Calcutta.......tanah Voor

Indier, Dari bermoela mereka soedah
mendoega, tentoelah soerat itoe datangitoe

mereka

inkan anak itoe, sedang dia sendiri soe.
sesoedah

jang

Biarpoen belandja,

soedah

toea.

setiap boelan me-

reka kirimkan djoega seberapa sanggoep
dari Perdagangan, kepada iboe
mereka

di Voor
senang

berita.

Indie, rasanja

hati,

kalau

Kedoea

koerang djoega

tidak

memperoleh

isinja diringkaskan

anakkoe

jang

dikasihi

Lamalah soedah tidak akoe berkiriman
soerat dengan kamoe berdoea. Keadaankoe
senantiasa diganggoe penjakit toea. Itoelah
hemat, soepaja nanti boleh bertemoe dengan

Dipikir- pikirkan Sabarsingh,
adiknja

Alangkah beroentoengnja rasa hatikoe,
kalau segera
bertemoe
dengan kamoe
berdoea

.

Hantoesingb,

. lebih-lebih

anakkoe

lagi

dengan

jang paling moeda!
Salam

do'a

iboemoe

Oebansingh,

1929.

Hantoesingh minta keidzinan dari Sabarsingh, soepaja boleh poelang ketanah

itoe ia airnia

sahah hatimia coodak 23.1

itoe mengandoeng

perkataan

kebenaran.

Se-

bab perniagaannja berdjalan baik, tambahan lagi adiknja itoe soedah lama tidak
melihat iboenja, maka diberinjalah bakal
oentoek poelang ketanah toempah darah-

nja di Voor

Indie

Sesampainja
maka

Hantoesingh di Voor Indie,

iboenjapoen

menasehati,

soepaja

Hantoesingh segera beristeri. Iboenja ingin
melihat Hantoesingh beristerikan seorang
bangsanja, dan djoega ingin mempoenjai

seorang tjoetjoe.

Kehendak
orang toea itoe, dipertoeroetkan Hantoesingh. Kira kira setahoen

dan

sehari-hari kau sendiri
misalnja beras dan lain

Dengan isterinja, Sabarsingh berpakat,
berdjandji. sebagaimana diperkatakan-

nja dengan Hantoesingh tadi.

Seminggoe
kemoedian, soerat perdjandjian telah diboeat dimoeka notaris. Kedai
itoe soedah dipindahkan koeasanja pada
Hantoesingh,
selama Sabarsingh bepergian.
Isteri Sabarsingh ditinggalkannja

diroemah

sewa Pa'

Sabarsingh

Bedoel.

soedah

berangkat

ketanah

airnja.....

Selama Sabarsingh bepergian itoe, maka
setiap
hari
Hantoesingh
mendjengoek
kakanja, dan apa apa jang koerang oentoek
keperloean
dapoer, ditjoekoepinia. Ber-

hari hari demikian, hingga minggoean, dan

Hantoesingh berdiam ditanah airnja, berboelan boelan
maka pada soeatoe hari jang baik, istetiKalau tadinja Hantoesingh doedoek manja melahirkan seorang anak jang soedah lam hari diroemah kakaknja, kadar berkalama mendjadi |idaman iboenja
. . . . ta kata, maka sekarang Hantoesingh soedah
Sebab mendjadi kebiasaan bagi banjak silap pikiran. Teringat
ingat
Hantoeorang Voor Indier, poelang kenegeri se- singh akan kesenangannja tempohari dekadar kawin serta memperoleh anak, dan ngan
isterinja di Voor Indie. Apakah
kemoedian dari pada itoe, isteri ditinggal- kesenangan itoe, tidak boleh dibagi baginja
kan dengan orang toea, laloe silaki laki dengan
kakaknja itoe, seorang isteri jang
meneroeskan perantauan dinegeri orang. ditinggalkan soeami..
Anak dan isteri Hantoesingh ditinggalDari berkata kata, hingga bermain makanlah di Voor Indie. dan Hantoesingh
ta, sampai bertjanda tjanda!
soedah berangkat mendapatkan abangnja
Dari bertjanda tjanda, sampai berkasih
di Perdagangan.
kasihan, dan dari berkasih kasihan, samSesampainja
Hantoesingh di Perdaga- pai melanggar
oendang
oendang agama
ngan, maka disampaikannjalah pesan iboe
aja kepada abangnja Sabarsingh, bahwa adat dan negeri!
Perhoeboengan Hantoesingh
dengan
iboenja ingin poela bertemoe moeka de- kakak
iparnja soedah seperti
orang
jang
ngan
Sabarsingh,
anak
jang
tertoea bersoeami isteri. Djiran
djiran
mereka
Iboenja
ingin
bertjengkerama
oentoek sama merasa djidjik, melihat
kelakoean
harta
poesaka
dan sesoeatoe oeroesan Hantoesingh
lebih

familie,

sebab

iboenja,

merasa,

bahwa

adjalnja akan tiba.
Mendengar
pesan
jang begini sedih
dari seorang
iboe, tidak heran, kalau
Sabarsingh gelisah maoe poelang. Dipa-

katkannjalah dengan adiknja Hantoesingh,

apa jang akan diperboeat, soepaja djangan
iboe

mereka

poetoes

harapan.

»Oh senang sadja,
toesingh,
,.sekarang

akoe sekali lagi, sebeloem akoe melepaskan negeri
njawanja . .

ini taloe mempermain ma-

dah merasa maloe.
. Tidak
berapa menit

mem-

soerat itoe, laloe dibatja

sebabnja koeharap, kamoe berdoea berlakoe

pertjakapan

.Soenggoeh

kandoeng.

boleh diboeat djadi toeladan.
Isteri Sabarsingh
djoega
tahoe
dioentoengnja
Senantiasa dipeliharanja Hantoesingh dengan sebaik-baik pelihara, soepaja Sabarsingh tidak salah sangka,
jang adiknja
disia-siakan.....................

perempoean

memang genit"

berapa

nja, jang bernama

Soerat dibatja, dan
kelakoean seorang
soenggoehpoen telah | ber rikoet:

moeda moeda gila ditjantik, hingga sisoea-

an itoe tidak

bersaudara

Sabarsingh, demikian nama jang tertoea
mempoenjai seorang
isteri
Indonesier.
Lamalah
soedah
mereka
bertjampoer
gaoel, dan senantiasa pergaoelan berdjalan baik. Kesajangan siabang kepada adik-

nja dari

Doea
orang
laki isteri pada soeatve
sore bertjakap tjakap diberanda
moeka
roemahnja. Pertjakapan mereka berdjalan
dari
kemahalan
belandja, laloe kepada
kehematan
isteri
pengoeroes
roemah

ketiil, di-!

sebelah
Tebing Tinggi Deli.
Diantara:
pendoedoek jang berbilang ratoesan ditempat terseboet,
kelihatan satoe
kedai
kampoeng, jang ditinggali oleh doea orang

Voor Indier jang

Minggoe nanti

tidak dapat koebawa kenegeri. Biarlah dia
tinggal diroemah sewa Pa' Bedoel. Belandjanja akoe akan tinggalkan setjoekoep-

DOERDJANA.

kepertjajaan,

LOETJOE.
as

sadja, adikkoe!

kita pergi ke Medan, memboeat soerat
perdjandjian dimoeka notaris. Kakakmoe

kehormatan.

Anak

dan raboen matanja, sebab berpoeloeh
tahoen membela kehidoepan soeaminja

lah

hak
kaoem

tjoekoep.

Kaoem iboe di Tapanoeli tidak berhak
atas harta poesaka orang toeanja laki-laki,

poean

hak

tentang

Toeorni serengkoe, (harga emaskoe). Seorang
laki-laki jang meminang
seorang
perempoean di Tapanoeli lebih
doeloe menjoegoekan oeang, oentoek keperloean' alat

kan
banjak,

kita.

Tinggal

bang”, kata Hanabang kembali ke

abang disana,

kira

kira enam boelan, tetapi
abang
djangan
kawin.
Isteri abang, biar
poen seorang Melajoe, dia tjoekoep setia
sama abang. Kalau abang tjoema tinggal
enam boelan dinegeri, moengkin abang

boleh

berdjandji

dengan

kakak

kawin
abang

kan
sementara
Meskipoen
saja

kepada
saja
begitoe pintar,

seperti abang
tahoe djoega,

tjoerang,

terhadap

ka-

negerinja. soedah dipaksa orang toeanja,
soepaja bersisteri, dan meninggalkan ke-

toeroenan ditanah air
Sabarsingh menampik

sendiri. Biarpoen
berkali kali, desa-

kan iboenja
tidak
dapat
sehingga terpaksa menjerah,

Gjian dengan

adiknja

dihambat ja,
dan perdjan-

Hantoesingh

isterinja di Perdagangan soedah

garnja

Kabar

ini

disampaikannja

serta

dilang-

pada adiknja

disini, di Perdagangan. Dipintanja, soepaja adik nja itoe berlakoe djoedjoer, menolong

bahwa abang tidak akan
Pasal kedai ini, boleh
waktoe
beloem

jang

kak iparnja, dan djoega terhadap abang
kandoengnja.........
Tetapi hawa nafsoe
sjaitan
tidak memikirkan itoe!
Terseboet poela kissah Sabarsingh di-

pertjaja-

berniaga, kira kira soedah
dibelit belit dagang

abangnja
nja

pada

dalam kesoesahan ini. Dipintaadiknja

itoe,

soepaja

memoe

dioek moedjoek hati rakaknja, agak tiada berkerjil hati
Dan dipinta djoega, alasan alasan maka

Memang soerat seroepa itoelah dinanti nantikan Hantoesingh dan kakak iparitoe. Roepanja mereka soedah ternja

betoel betoel kedalam djoe-

Gjeroemoes

hari

Seratoes

ditjintaoelamtiba

Poetjoek

kemoedian....itidak

.
terkatoeng

i
Sabarsingh

katoeng

dengan

isteri,

orangnja |

a, di Perdagangan
hati piloe dinegerinjdan

kelihatan sepasang

soeami

lain

dari

dengan

HANTOESINGH

bekas kakak iparnja jang sekarang soedah
disjahkan djadi isterinja
(Dilarang

koetip)

iblis itoe, sehingga mereka lebih
g
soeka, kalau Sabarsingh djangan poelan
sekasediap e r-

dan

djalan,

ada

soedah

rang

kakasnja!

itoe,

oentoek

dan

lamanja,

selama

Sabarsingh soedah kembali ke Perdsangan. Isterinja ditinggalkannja di V
Indie dengan orang toeanja. Ditap | S:barsingh soedah berangan angan, oentoeh
berchandueri dan bersoeka soeka dengan

IN

MR

F

Nu

Marine t NU

moengkin

tidak

semoea

Itoe

ati
k

Hantoesingh

adiknja

isterinja, dar...

3

kedatangan Sabar
menjambuet
isterinja
Serang N moema
meneri
seperti
singh,
kotor,
soeh. Dengan perkataan jang kotor

Sabarsingh

Diantjam

isterinja.

dimaki

oleh isterinja, dengan kematian, scb:b
melar ggar djandji!!
Sabarsingh soedah
Keterangan keterangan Sebarsingh tidak
diterima lagi.
memboedjoek

Hantoesingh

4 dolar

Kakakija

abangnja.

boedjoek
dar

Rea

ati
bersihadapan dengan abdar nja, dina
bera
soepal
itoe,
ja
kakakn
Hantoesingh
.dan bersetia!
»Tidak, biar seriboe kali kaoe njatakan
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