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Tt
1

kalam

Tengkoe

#achroeddin, peri hal
Lag

kedoedoekan
ana
dan

bocah

mpeatkan

2da-

nege'

dibawah

Volksbank

Pemerintah sendiri mengakoei pekerdjaan itoe socatve pekerdjaan jang berat

pe:

ntah Zelfbestuurder itoe, semendjak daoeloe, sampai kepada hari inj.

itoe, ialah: anak

Keboelatan isi artikel

amat dja-

Timoer,

negeri asli di Sumatra

Tapan

Kita kira,dalam boelan ini djogga, Volks-

sedanggbeliau

tiada

lama

kan kita?

Bagakosstakah G,&-

lagi meninggal-

In Bes.memperlombakan" : e
beliau,
keberangkatan
hari
tuur dengan
sedang beliau sendiri datang mengakoei lijst jang tertjatet djoemlah
loeh roepiah, telah ditanda
waktoe lama dan penting?

soepaja

iparhatikan”

perti

G.G. jang sekarang!

kemadjoean.

oleh Tengkoe

oekgakan

jang

dike-

Fachroeddin, silam, diserahkan kepada G. G. jang jang
basoedah kerap

an Bestuur ditanah Seberang

(loear

jang

achir,

iwa dan Madoera).

boelan

beberapa

tahoen

poeloeh

semendjak

diatoer

ah soeatoe perkara jang
ali diperlihatkan.
'Akan tetapi, pada waktoe ini, onderx
rp itoe tetap belangrijk, berhoeboeng
dengan pekerdjaan jang sedang dikerdjaoleh pemerintah, oentoek mengadakan

Dalam

soedah

jang

rentjangan-rentjangan

rahsia,

kemoedian.

kassier

jang seg

ketahoei.

itoe

roe

biasanja,

pada

soerat-soerat

verslag-verslag,

Baiklah,

onderwerp

Sesoenggoehnja,

1348.”

Ra'iat dan

Seorang cranie Priboemi

han

poela lamanja akan memakan
Berapa
soeratmempeladjari
wentoek
waktoe,
soerat itoe?
Berapa posla lamanja akan mentjotjokan pikirannja dengan stofnja, (dengan

boeat

diperiksa

Ramffok

Hari

lebih«

—0—

di An

Saptoe malam ming

Sumatra's Oostkust, seperti tocan-toean|

telah 'ketahoei, adalah beberapa'keradjaam|

antara G. G.

soenggoehpoen

tiada

tanahnja

pemerintah “ Eelibestaur)

Boemipoetera, “dan sedikit “d&ri' padanja
ada djbega tahahnja Govveii@likat:-

hendak saja perkatakan- pada jang telah
saja ini, ialah dari hal Zb. tahi-oleh tiga b
ani se- (Zelfbestuur) itoe dan ra'iatnja.
bagai Zb: d
lihadapLebih dahoeloe hendak saja bajangkan nement.
membajar betapa tjita-tjita dan pendapat saja, atas
Doea
pertalian dan persatoean antara ra'iat berdjandji
an
dengan Pemerintahnja itoe, soepaja sege- perdjandjian
jo- Inap toelisan ini nanti dapat difahamkan fasalnja— dan:
orang, ,hanja semata-mata hendak mentjari ga faigl sadja).
dan meridedjoe kebaikan, bagi ra'iat dan |j:
Pemerintahnja itoe.
Antara ra'iat dan radja, bagi saja, adalah Ykedoea
sebagai doea daoen neratja, sebagai mata
air dengan perigi dan sebagai kepala
kira kira dengan toeboeh.
Sebagai
doea daoen neratja, artinja
an nama
boeah
neratja
tiada dapat akan dipakai,
t mandi dejika daoennja hanja sebelah, Demikian
akan menteroetama

rapa poe toelisan

tara Buitenzorg dan Negeri Belanda
Raad van Indie baroe poe- koenjoeng telah dirampok
'eleh seorang
robaha
Bestuur ini amat, banjak dibi- Ikalaw-LedenKolonien Minister jang tidak dikenal. Tangamgperempoean
ster
kalau Minivan
la,
SL
un
jarakan. “—..
!
Lebih tjelaka—jang baroe.
itoe laloe dipegang amat kefas dan sebeDidalam Volksraad dan Staten Genetjelaka poela, kalau antara G.G- lah “gelang masnja sehari
Lebih
f24.— dari
takan.
al telah berkali-kali diperka
dengan sebagian leden Raad van Indie tangan kanan dirampas,
lah
itoe petenpasti
jang
tah
pemerin
'Rantjangan
atau dengan Directeur B. B. tidak tjotjok rampok terseboet melaril
diri.
.
tang ini beloem lagi officicel.

pikiran.

P3

Ditoelis special oentoek SINAR DELI coleh: TENGKOI

poekoel
3, seorang
per
Imah
ketika
pergi
ke
te
Raad van Indie, dengan Directeur B. B.), kat roemainja di Andoerij
Li
dan dengan Minister?
tjoetji beras, jalah akan dij
k oentoek
B. B. baroe poela, dimakan
Directeur
Kalau
dinihari (sahoe#ff'sekoenjoeng

Lebih tjelaka lagi, kafau
SFoean Visman, wakil pemerintahe oen- jang baroe itoe dengan Minister (djoega
tbek oeroesan perobahan Bestuur, dalam baroe! oempamanja) tidak . .. sesoeai!
Volksraad baroe ini, memberi keterangan
Berapa lama kita mesti menoenggoe?
sedikit.
Fachroeddin bgleh teroes meTengkoe

,

Kedoedoekan Zelfbestuurders dan ke

atau

jang. sel

peh tertinggal dibelakang, dan tjara peBaiklah, pekerdjaan itoe kelak diserah- kan
Zelfbestuur sekarang, haroes kan kepada G.G. jang akan menggantikan
merintahan
membawa raiatke-

'lapangan

a

ae |

pesta.
dan penting, serta mengehendaki waktoe bank Tapanoeli akaf meng:
Bank itoe roepanja bangsa
leh kema
lama.
&
Ertinja tidak tjoekoep ,,boelan" tiga djoean.
er“
—0—
,moendo
bertahoen
jang
sampai
can“
djadi
Boleh
Kemadjo
boelan.
$
Salam
Bagaimanakah poela G.G. jang sekarang ' Menggelapkan dan messiifioekan
Diroeangan artikel kedoea hari ini ki- hendak
pekerdjaan itoe
meneroeskan
.
toglisan.
2

masih beloem siap.

9

joealah antara radja dan ra'iatnja itoe'j
iadakan ada soeatoe
keradjaan, djika
| dengan
tiada ra'iat atau tiada radja itoe:
Sebagai

soednja
itoe,

mata

kebaikan

air dengan

hinanja dan

kepada

radja,

dan

perigi,mak-

kedjahatan

raiat|!

moelianja bergantoeng

seperti

bergantoeng eloknja

dan Pernseknja
perigi, kepada mata air
ke.
Mata
air
jang
djernih, mendjernihImah berteriak dan sogfmiinja Anwar
jang mendengar soeara itoe”laloe menge- kan air perigi, jang keroeh mengeroehitoe
djar. Ketika maoe dipegang: pendjahat la- kan, dan mata air jang telah kering
loe dikipaskan tangannja
elakang, tapi mengeringkan djoealah akan peri
Demikianlah ra'iat, akan boeroek nasib
sebab dalam tangan ito
pisau. Annja,
djika- boeroek atoeran Pemerintahwar kena tertossoek
diroesoek
(iyah), satoe 'lilengan dar
satoe di ta- nja dan mendjadi un, dika baik atoeran itoe. Moelia
ngan, semoeanja sebelah
kaja dan miskinnja, betgantoeng:
bab loeka loeka tersel
peratoeran itoe djoega.
.
Ta
5
itoe tidak djadi dapat

1
ngeloeh ?
Ietiada - djelasebagaimana perobahan itoe
Wakil pemerintah sendiri mengakoci,
hendale diatoer, tetapi memberi socatoe bahwa perloenja perobahan pemerintahan
kglengeandjogkan.djoega. kemana toedjoean ine ialah ” bagi menghormati dan meneJniita'
h dibantah lagi, karena:
Orang “orang” lain fant
ag kemoe“pemerintah dalam perkara ini.
anak negeri.
mikianlah telah termeteri, didalam sege
pergaoelan
goehkan
dian
akan
membantoe
Anwar,
tjoema
menksai
memeri
kita
Kita selakan pembatja
nap 'ilmoe pemerintahan, dan dibes
Mr. Schsieke, wakil pemerintah didalam
keterangan pemerintah itoe kedarnja, jang Volksraad, denyjan amat djelas mengakoei, dapati sadja ia berloemoeran darali.
oleh
segala 'akal jang berpikiran.
Seorang pendoedoek, nama Djalin jang
kota.
itoc,

Keterangan

didalamnji

soenggochpoen

memoeaskan,

:/ kita moeatkan hari ini dalam chabar
ahwa pemerintahan itoe hendaklah berpe
gan
setoedjoean dengan Zaman.
Jang pentingnja dalam keteran
kelal
Oleh karena sozsoenan Bestuur jang
era
Soemat
ialah:
itoe,
merintah

a

aa

d vernei

pada Gowuv.
bekerdja di roemah sakit, oentoeng sedia Sebagai kepalae dengan toeboeh, jaitoe dari
gala peratoeran Gouv.
verband dan telah bekerdja baik boeat kedoeanja itoe ta' boleh ditjeraikan seka
Betapa -hak-haknja
Boekan itoe sadja, tetapi keadaan
memboengkoes loeka Anwar. Dengan de li-kali,
sesoeai dengan
jang satoe mendjadi gelaran bagi jang la tentoekan. “Gouvernenierit:
kiranja tiada
mikian
Anwar
besok
akan
sadja
dibawak
akan didjadikan beberapa provincie, de- sekarang, itoelah
sebabnja hendak dirobah, keroemah sakit, dimana dokter menjata- in, meskipoen keadaannja itoe berlainan. peratoeran, menoeroet:
ngan mempoenjai Provincialerand, dengan Zaman,
tentoe tak ada ingatan kan meski 'loekanja tidak boleh dikata Misalnja, djika toeboeh itoe mengandoeng Djika diobah Couv.
tiada,
Kalau
neur.
Gowver
oleh
i
dikepala
maka kepala sama menerima ge- obahlah haknja Zb.' itoe:
akan
merobah,
akan
kelak
d,
Dibawah Provincialeraa
enteng, sebab dapat boeroe boeroe di koerap,
pemerintah bekerDemikianlah, betapa" ha
lamanja
laran
itoe,
orang ,,kepala sikoetjara
Melihat
eran,
tjasspo
ras!
a
beberap
poela
n
verband tadinja ia boleh tinggal dilocar rap”, karenadiseboet
didirika
bertanja:
itoe
sel
adalah
akan
kepala
dan
toeboeh
itoe,
berhak
merasa
kita
n
dja,
golonga
jang terdiri dari wakil- Wakil
sadja.
anak
1927: n
kami
lagi,
.tahoenbersama-sama
diseboet
orang
dengan
gelamakah
staatsblad
berapa
sampai
afdeet
Residen
oleh
i
Tentang perampok itoe sebegitoe djaoeh
raiat, dan dikepala
soesoenan
padanja
ada
didapati
b
dengan
laran
,,sikoerap”
itoe.
diperintah
akan
negeri,
Ha
beloem dikenali siapa adanja. Tapi oleh
lingshoofd.

mengakcei, bahwa

sendiri

Pemerintah

mengadakan perobahan ini,
pekerdjaan
soeatoe pekerdjaan jang maha penting
dan memakai waktoe lama.

makai waktoe lama! Pada perasaan

jang tiada sesocai dengan zawen itoe?
Djanganlah lama-lama ' meninggalkan
sampah bertimboen-timboen disekeliling
roemah, djika datang api, kelak moedah

lama.

kita anPat

. “Semendjak zaman Gouverneut Generaal
Graaf van Limbufg Stirum, perkara ini

' soedah dibitjarakan.
ingat

Kita

toean

,bagaimana

kebakaran !

-

Sumatra.

Soetan

mengemoekakkan
tjakarai
- kar
pai ,tja
| bagaimana perobahan gang sebaik-baiknja

| di Soematera Barat 'dilakoekan.

'Toch boekan boeat mop!?
« (Pertja Selatan

Seorang
soedah

Tionghoa

dalam

ini

Kota

satoe

perkara

jang

sama

alamkan

12 tahoen lamanja perkara itoe sekali tidak terkira dan tidak bisa diloeja.
sampai "sekarang: Toean-toeag ifog sendi pakan seoemoer hidoepn
istetinja meningoa
Tiongh
orang
Itoe
perkaakan
loepa,
dadi.
fi boleh
gal doenia Familienja sang isteri merasa
djoega be be- penasaran atas kematiannja itoe njonjaj
apa “psen 'dfsoga
robahan
bah
P32
Pekerdja- djadi kabarnja mengadoe pada politie,
Naat
“loem AA jang .
, bahoea .kematiannja itoe njonja disebabkeomong
omong
dari
jan, itoe- tinggal
kan oleh keniajaan soeaminja. Tetapi di
datanglah zAmam G. G. Fock.
n. politie dan dokter
itoe
dalam
perkara
kali
doea
satoe
2
apg jang bisa diboeat
xtanda'
masa itoe” Kadang kadang ada .satoe
oean. Sang soeami
pengad
i
n.
etoel
koeatka
betoel-b
rannja
h' dan kederga
litoe orafg Tionghoa) tentoe sadja amat
seberang akan berobah.
3Tetz
P sampai 'kepada' GG. Fock ang mendongkol, kenapa sampai bisa djadi ada
“dari “Indonesia, rapport rapport itoe matjam pengadoean.
Soedah

“perkara

tinggal

ropport,

jang

'Gouverneur Generatt

n

Ada-ada sadja!

sekarang

Tapi boeat siapa kenal dialect Pelembang, "itoe perkatain .dikeniaja“ boekan

mengindjakkan kaki berarti ",mishandeling” jang boeat penkissah tentang perobahan doedoek. di' sini bisa diseboet usiksa"-

Tp na

onesia,
estuur, ini poen

nah,

lantaran

»Dikeniaja"

itoe

isteri

“dalam. kalangan
, baik da sendiri Webagai djinge atau sebagai isteri
in kal
kata ka jang “dimadoe “keberapa kalinja dan atau
tinggi,
tah
pemerin
langan
itoe

perobah

kedengarannja

al sadja oleh soeamimakan hati“ dan
sakit sampai mati.

biasa ditinggal.
nja, sampai ia
€

(Righ?).

—0—

ie.

“Ke
Resident - Tapanoeli,

Aa

ajak dana
'bahan

jang akan.

djadi kelak peror'

ini akan berangkat ke Djawa,
menghadiri Bestuursconferentie.
—0—

Meme. Bahria Ideriess,
pada

Pertja

Selatan

diserahkan sadja kepada selakoe Redactrice.

dig

wakannja hingga kalau

bertemoe ia da-

pat mengoendjoek siapa orangnja.

Jang berwadjib sekarang sedang menjelidikin perkara ini dengan teliti.
—0—

km

Mohd. Zein dan tosan Abd. Moeis sam-

jang bersangkoetan ada dikenali penga-

Lihatlah, djikalau telinga jang dibahagi- dari pada staatblad 1919:

Ra'iat, jang: lain dari:
tera—baik fp. c. atau
mendjadi ra'iat Gouv
Boemipoetera,. itoelah:
Tengok itselah dia tozboeh sipekak itoe!

an kepalaitoe pekak (toeli), toeboeh menoeroet poela meneriria gelaran pekak,
karena demikianlah diseboetkan orang:
Demikianlah,
kehinaan

antara

gelaran,
radja

kemeeliaan dan

dan

raiat

oentoek

ra'iat Zb: tetapi
jang mendjadi ra'iat

Periksa peroesaha'iin tenoen.
iada djoega saja £
serangkai benar, ta” maoe “'i tjeraikan.
raiat,
hina
gaimana
jang me
raiatnja,
moelia
radja
Dari soember jang boleh dipertjaja ki- Moelia
Bang
nana
hina
radjanja.
Boekankah
seorang
radja
van
Departement
ta dikasih kabar, bahwa
diseboet Se
jang di
Landbouw Nyverheid dan Handel telah jang bera'iatkan kera, radja itoeTidakkah,
ialah dari hal zb. dam ra'
berikan perintah pada salah seorang amb namanja radja kera (monjet)? manoesia
Saja maksoeti hendak 4
radja
mendjadi
kera
seekor
djika
goePalembang
ke
pergi
tenarnja boeat
diseboet
itoe
dan.ra'iatnja dan toe,
zb.
manoesia—kera
na periksa keadain pekerdjain tenoen bera'iatkan
deradjat
dan peroentoeng
»radja
manoesia”?
anak negeri disini.
2
djoetalahnja«
pada
dari
dengan
gelaran
itoe,
menerima
Ra'iat,
Pemeriksaiin itoe, boeat kita bisa perDeradjat Sa pe
engan
beradjakan
jang
Manoesia
djoega.
radja
ka
,.mait”,
samakan dengan pemgriksain
lagi saja bilangi's
".ra'iat goena rasanja
rena peroesahain tenoen disini sesoeng- kera itoe, diseboet mereka itoe
karena
djika
demikian,
tento
kera”.
tidak
h boleh dikatakan
goehnja
jang beradjakan dikan goendah jang berti
kera
-riboe
Beriboe
pada
dibandingkan
lagi,kalau
bernjawa
kera-kera itoe menerima Tiap-tiap mata dam telinga'g
10 tahoen jafg laloe, tetapi masih ada manoesia itoe, moelia,
aw:
jaitoe ,,ra'iat ma- dan mendengar
jang
gelaran
tentoe
jang
pemeriksain
faedahnja dibikin
nja
dan
jang
d
noesia'.
sadja maksoednja akan memperbaiki kemDari pertalian dan perhoeboengan jang pemerintah dan ra'iat
bali apa jang sgedah roesak. Pertenoenan
soeatoe kehen- kankah nampak benar
disini soedah mendjadi begitoe koerang di terseboet itoelah, bangoen
segenap ra'iat
bagi
tjita-tjita,
terlekat
dak,
negeri
loear
sebabkan desakannja tenoenan
taoe dioenjang
ra'iat
hati,
bermata
jang goenakan perkakas mesin dan hasil jang
soesoepaja
moelia,
dihina
roegi,
toeng
harga
dengan
pekerdjainnja bisa didjoeal
sebagai
hidoep
hendaknja
lebih moerah, sedang kwaliteitnja (uiterlijk) atoe keradjaan
dipdepoek, menerima
ada lebih bagoes dari tenoenan tangan. sepohon kajoe jang titikan hoedjan, makin
dan
panas
sinaran
harganja,
saingan
bisa
tidak
Dan sebab
dan mamaka' tenoen-tenoenan kampoeng djadi sehari makin segaw toemboehnja
daoen.dahannja.
rampak
dan
rimboen
kin
di
masoek
bisa
tidak
moendoer, karena
Dengan kehendak-kehendak jang tersepasar, sedang tenoenan songket masih di
itoe, sekarang saja perkatakanlah dari
boet
sadja.
pesanan
boeat
kerdjakan tjoema
dan pemerintah kita di Sumatera
ra,iat
hal
Boektinja sekarang ini, kalau kita pergi
Timoer
ini.
oesah
tenoenan
kain
dan tanjakan
Kk
jang telah tertoelis pada
Sekali “b boeat dapatkan tenoenan tandjoeng
Men
Palembang.
kepala rentjana ini—Raiat dan Pemerintah
di Sumatra Oostkust — tiadalah patoet saja'
perkatakan hanja dari hal ra'iat dan pemerintah boemi poetera ,sadja, dengan
meninggalkan Gouvernement. Tetapi jang
Selama India tidak merdeka, tidaklah patoet pe- demikian
itoe dengan sengadja saja lakoerempocan memakai barang perhiasan mas dan intan. kan, karena soesoenan dan peratoeran
Selama India dalam pemerintahan bangsa asing, pemerintahan Gouvernement itoe,
boeatan locar

“ag

TJATETAN.

6 boelan

itoe,

tidak lajak laki-laki memakai pakaian
n beloem
negeri.
r
JAGA:
Lalai) mati ochtoek Swaradi, dan saja djopga

sebagai

jang

dit

kal

besar

Te

toe

djoega

kelihatan ada di

pak disana jalah di djoeroesan
Ada

.litoe

mai

sesat

mengatakan

“kemari,

bahwa

katanja, soeatoe

kapal

hal

kita rasa tida boleh djadi.

Bari fihak lain jang kita tanja ada menerangkan, sebab dalam kapal ada orang
mati — ji
soedah tentoe karena penja-

tiada dapat berboeat soeatoe apa, selainnja
mentjari hilir dan hoeloe.
Esoknja baroe didapati majat sikorban
dalam soeatoe loeboek jan: dalam.
Kakinja sebelah sox
poetoes dan
peroetnja keloear.
—0—

kit mei
r — maka kapal
itoe tiada di
perkenankan “masoek di
Emmahaven, dari sebab mana ia mesti tinggal di loear
pelaboehan,
jalah
pinggir laoet.

ditempat

itoe

Pendoedoek Kampoeng
Kajoe-kajoe

dekat

Dengan

tidak

»Sinar Deli”, boleh masock

djika diantara

radja-

ijimpan soeatoe raha

tidak keberatan.
kabar,

bahwa

dikerojok.

itoe, hingga perdjalanan.

i.

ada

soerat kabar Melajoe jang dilarang oleh
tocan-tocan keboen: tidak
boleh
masoek ondernemingnja, dan
tidak boleh dibatja olghpegawainja.

sampai

Hari

ini masih

asib

soeatoe

Allahta'

kaoem,

hgkan
seteleha mereka
#-mengobankakn
akal
aitoe.

hai. ta'goenanja basi dipandangkan
jang dirasai Boemipoetera dengan

angan-kekoerangan itoe, Kemana
giaa ihal.
mija, disana sebagai

f

Dipeloearan banjak tersiar tjerita bahwa salahseorang njonja di straat Tepekong, telah dioesap-

2

mendapat “sakit-' ker”

pala. Orang djadi chawatir, kalau jang sakit ada
dibawah poesat kan GOUWSOE!

Kalau

didjalan

ia bertemoe dengan

se-

vermevigvuldigt

U!

3:

(Pergilah dan bertambahlah

orang Verpleegster atau kalau gadis itoe djoemlahmoe !)
liwat dimoeka kantoornja, ia tentoe meKarena sabda Allah ini maka Pendita-pendita danegoer

dengan

soecara

lemah

lemboet

Kepada Politie di Perbaoengan, datang jang dibikin-bikin: Tjantik kaliskau, dik! ri Pinkstergemeente menjebar bibitnja, soepaja djoem.
seorang Chauffeur mengadoe, bahwa ke- Maoekah kau sama akoe? Ah mentang- lahnja djadi bertambah.
Kalau sekarang pendita-pendita perempoeani dari
tikaia berhenti dikampong Bengkel datang

beberapa

merampas

orang

oeangnja

mengorojok

sedjoemlah

dan

F. 50.

mentang gadjikoe ketjil, tak atjoehlah
kau sama akoe!”
Ganggoean jang seroepa ini soedah
lebih doea boelan lamanja ,dipractijkkan”
oleh R.
Soedah beberapa lamanja perkara itoe
didiamkan. Ada 6 orang jang diganggoc
oleh R., dipilihnja Verpleegster jang manis
manis sahadja, jaitoe gadis-gadis asal
dari Atjeh, Karo, Bataklanden, Mandailing
dan Sipirok.
Beberapa hari jang lalae, kelakoean R.
lebih meliwati dari watas. Didjalan ia

Medan.

ngoebahkan

berhoeboeny

Berhoeboeng dengan ini, pada rubriek
»Sontekan”
Redactie
Sin
Tit Po
Oleh Landgereeht sekarang sedang di- menoelis:
ogroes perkara seorang.
hidoeng
'Toean Jesoes bersabda: Een zaaier gaat uit
poetih. RR namanja. Ia bekerdja dekat om te zaalen. (Satoe penjebar bibit keloear dari
kantoor Vrouwen Hospitaal di Medan.
roemahnja boeat menjebar bibit) #
R. seorang jang terkenal dalamekalaMenoeroet God's woord ini atau sabda Allah,
ngan gadis-gadis Verpleegster
disini. pendita-pendita dari Pi
te keloear dari,
Boekan karena ia seorang: jang boedi, roemah boeat menjebar bibit di sawah njonja-njonja “
tetapi seorang jang terkenal mendjadi Tionghoa.
toekang ganggoe anak perawan orang.
Toean Jesoes lebih djaoeh bersabda: Gaat ea

Dia dipoekoel poela, kemoedian peramBerhoeboeng dengan ini, dari bebe- pok-perampok iioe melariken diri. Sedang
saja katakan
radja—radja kita
di tapa pembatja kita dionderneming, kita orang-orang 'itoe tiada dikenal oleh jang
.
maoe berpikir, dera- terima pertanjaan-pertanjaan, seakan-akan kena rampok.
Perkara ini oleh Politie beloem dapat
pada radja keradjaan mereka merasa bimbang akan menjamditerangkan, sekarang terdjadipoela djalan
'dengan radja keradjaan boet kedatangan Sinar Deli.
jang meliwdfi kampoeng itoedihalang-diOleh sebab itoe, kita telah berhoeadjaan itoe dan jang lain boengan dengan Hoofd Administrateur halangi dengan kajoe-kajoean.
awarat dengan ra atnja. dari Deli My.
Keteranganlebih djaoeh diperoleh, bahAda perloenja berikoet ini kita moeat
an sebesar-besar ketjegat ditakoeti akan men- kan soerat jang kita terima dari Deli wa sebahagian pendoedoek kampoeng bertemoe dengan seorang Verpicegster.
disana tiada senang melihat auto-auto jang jang baroe poelang menolong orang beh-moedah kebinasaan, ia- My.:
:
Medan, den 3 Maart 1930. liwat.
jang terbalik. Barang jang
tanak, dengan membawa soeatoe boengKampoeng itoe terletak ditepi djalan, koesan kain.
Aan de N.V. Electr. Drukkerij & Uitda orang, djahat disangkanja,
dimana autosauto amat
ramai poelang
gevers My. Sinar Deli”,
koerang itoe dipangnja genap
Sesoedah mendaham R. mengganggoe:
hal ini baik djoega rasanja saja
sepatah kata oegama Islam:

ki

Tionghoa.

Tingkah lakoe mereka

oesap djidatnja karena

Toekang ganggoe Verpleegster.
Maoe sobat kental dengan gadis-gadis.

Menoerogt
berita jang disampaikan
oleh Correspondent ,Simar Deli" pada beberapa hari jang laloe, ada kedjadian sebagai berikoet.

Onderneming.
tersiar

terhalai

itoe

—0—

beramai-ramai orang liwat disana laloe

Sk Tebang

sebahagian pendoedoe

nterbang".

Malam tadi, ketika beberapa auto jang liwat
dikampoeng Bengkel (dekat Perbaoengan), telah djadi terhalang, sebab ditengah-tengah
djalan wipalangkan kajoe-kajoean.

«| Chabar Kota

Dipeloearan

Marah.

Oeang

djalan.

Chauffeur

»L" dari Malang mes
Tit Po, bahwa Pbenjiar Penjiar agama)
Cristen disana. koerang disenangi “olel

njonja, lebih
- tebih
Politie. Seorang toekang roempoet jang dengan beberapa
njonja jang sakit, mentjoerigakan hati.
sedan, bekerdja tiada djaoeh dari tempat
Pi ditahan oleh Politie bersama isteriAntara lain-lain ditjeriterakan hal jang
nja.
berikoet ini:

dibelintangkan

ditengah
Seafang

—0—

Deli My.

Oeang “didalamnja

lah kira: kira F.1600 diletakkanSeorang” Indonesier,
nja ditepi soei
sedang mandi disoengai, tiba-tiba ame
1 ketika ia menjelam kedaBoleh P djadi
'djerit minta tolong, kemoedian lenjap da- l am air, wang itoe disambar oleh ,siti pemadangan. sterinja berteriak minta pandjang tangan”.
Perkara ini telah dirapportkan kepada
ter- pertolongan. Orang banjak datang, tetapi

balik, dilarikan amat kertjang.
In antwoord op Uw schrijven dd. 28 Kebrux: !- Dari dcboe jang diterbang oleh auto,

»Boengkoesan

apa itoe,

dik!

Kain oentok

selimoet tidoer dengan laki-laki?”
dan lari auto jang amat riboet, pendoejl deelen wy U mede, dat wy tegen versending
Karena
soedah
terlampau
meliwati
Deli"
..Siuar
dagblad
geven
te
uit
U
van het door
doek merasa amat terganggoe.
watas,
Verpleegster
itoe
laloe
menjamhebben.
bezwaar
geen
naar onze ondernemingen
Boekan
tidak boleh djadi,
beberapa

Pinkstergemeente mengoendjoengi

siansing-siansing

dan sembajang doea-doea-an dalem kamat, seperi
pendita

pingin

orang

lelaki

sembajang sama si njonja jangake-

roh soetji,

sabda Allah itoe jang soeroeh

bertambah djoemlahnja, djadi sampoerna 'di'

djalanken.

Tg

Dan isi Indjil boleh ditambah dengan satoe sab: ”
da

baroe:

Een

maaister gaat uit om te maaien.

(Seorang pertmpoean toekang potong padi kelcear

dari roemahaja oentoek memotong padi jang soedah
masak)
Sekian

Dengan

Sin Tit Po,

tet6es” rerang-haroes Giakoes,|

bahwa didalam perkara ini ada ketjoeriz|
gaan ketjoerigaan, bahwa ada dila

perboeatan

perboeatan jang haram,

dilarang oleh peri kemanoesiaan, oleh
dang oendang negeri dan oleh .
wet agama sendiri.

Didalam Sin Tit Po hampir
seti
paikan perkara ini kepada Politie.
De Administratie der
hari kita batja perkara itoe dibitjare
orang
jang,
nakal,
telah
mengerojok
R. akan dihadapkan kemoeka Land- Oleh
N. V. Deli Maatschappy.
Redactie diroeangan hoofda
Chauffeur jang terseboet, sebab sakit hati, gercht. Karenagsaksi-saksi ada jang Sakit,
(Mendjawab soerat tocan bertanggal 28 Februari kemoedian djalan dihalangi, soepaja Chauf- perkara itoe dfbendoerkan sampai tanggal dimoeatkan soeatoe artikel, hikajat Rass
jang laloe, dikabarkan pada toean. bahwa kami

keorderneming - onderneTIADA KEBERATAN
kami toean kirimkan sosrat kabar harian
ming

.Sinar Deli" jang tocan terbitkan.

feur-Chauffeur tahoe, bahwa pendoedoek
disana meminta bila mendjalankan auto
djangan seperti terbang:

22 boelan

ini.
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Perobahan bestuur di Tanah,

Pemburu
“Kisi ita
'embati

tenar belok
banjal

tentoe

nah membatja hikajat itoe,Pa

orang

jang

mengakoe

mi

X

1

..pek6

Dari sini kenjataan, bahwa tidak ada
an Toehan, jang
mg
0g
Seberang.
Jang haroes diperhatikan oleh Politie
ja sobatoe tamparan barang sesoeatoe jang mengchawatirkan
3
noendjoekkan djalan jang soetji ke
Wakil Pemerintah oentoele ofroesan manoesia, tetapi pekerdjaannja
tiasa ia merasa kitijir. mata orang bagi pembatja-pembatja kita dionderne- adalah: soepaja orang-orang jang nakal
disana djangan teroes meneroes main nakal perobahanbestuur, tocan V is man, pada jakan anak isteri orang.
mengedjekan dia, dan gerak bibir mingen.
h itoe, mentjeberkan dia, sebab...
»Sinar Deli”, adalah soeatoe soerat nakalan auto-autor jang melarikan liwat tanggal 15 Febr. jl. memberikan satoe
kabar, jang semata-mata berpihak kepada mesti Chauffeurnja haroes mendapat ba- keterangan didalam Volksraad tentang
Pembesar pembesar haroes memp
peroebahan bestuur di Tanah Seberang, Ptikan perkara ini, soepaja akan dapat
baik
poela
saja
seboetkan,
bebas dari penga- hagian.
dan
kebenaran,
nja,
dan jang berhoeboeng dengan kepenti- tjegah perkara perkara jang lebih
sasa ini boekan dari pada seorang roehloear.
—0—
ngan oeroesan itoe. Dengan ringkas salimembakar doepa, memohonkan kaDan dengan kebenaran ini, kita jakin,
nan pedato itoe kita berikoetkan dibawah
Pengamoekan didjalan raja.
Islam pihak manapoen tiada akan memandang
Ih dewa-dewa
soepaja Besara
Pengandjoer pengandjoer dari
ini:
n mendjelma kedoenia ini, melem- kita selakoe moesoeh.
Cristen,
pogn
perloe memperhatikan,
Sedang naik kereta
DIRECTIE.
hati segenap manoesia soepaja
akan Mengadakan sbeatoe pemeriksaan
Permoefakatan. soepaja segala barang
angin dihantamdekebaikan.
—0—
tiada dikehenngan
pisau
belati.
ja, dalam hal ini, hanja meng- Keriboetan diantara orang-orang Arab.
Pemerintah berkata, ia seorang me- daki dapat Aainekeka ang
kesedaran bangsa saja. maoe
dan
amat memoedji keterangan
ngarti
Kemarin petang, di Siantarweg moeka
Dalam
pendjara
di
Perbaoengan
sekadi dan berkerdja, serta tilikan Gou- Mesdjid
jang
diberikan
oleh minister van Kolonien
Agama Cristen telah lama meng:
Keling Tebing Tinggi, telah
ent, soepaja segala. kekoerangan terdjadi keriboetan diantara orang-orang rang, ada ditahan seorang Bandjar, jang didalam ia memorienja jalah prihal bertam- kan sajapnja didalam negeri ini.
pengamoekan, bahnja perhatian,
jang
telah timboel gian pendoedoek — — meskipoen
ditoedoeh — melakoekan
“lenjap, dan senantiasa be?tambah naik. Arab.
hingga meniwaskan djiwa seorang ma- didalam Volksraad pada permoefakatan banjak bilangannja! — — banjak
anak tangga kemoeliaan.
Seorang Arab, telah beberapa lamanja noesia.
jang dilakoekan antara Pemerintah Belan- lah djatoeh kedalam pengaroeh
gi menamatkan toelisan ini, hendak
ditompangkan
didalam
pendjara,
karena
Jang
kena
tikam,
secrang
Bandjar
djoeda
diJndonesia dan minister van Kolonien itoe.
jaitoe
kata,
tah
lagi
an
5
.
“seboetk
ga, masoek berfamilie dengan
sipenga- terhadap pada oeroesan perobahan bestuug|
kipoen toelisan saja ini hendak me- m€reng otaknja.
Oleh sebab itoe reclame boeroek,
Pekerdjaannja berdjoealan, dan telah moek.
di Tanah seberang boekan sadja djadi tang Cristen, haroes dioesahakan'
joe: kebaikan, saja ketahoei adalah
Sikorban, pada siang hari, naik kereta soeatoe sebab, tetapi ada djoega soeatoe djangan sampai meroesakkan
loekai -djoega bagi hati setengah kawan. doea kali kawin dengan perempoean kamani bagi hati jang loeka itoe saja poeng. Isterjnja jang pertama mendapat angin. Tiba tiba ia diserang dengan pi- kewadjiban dari fihak dan memberikan soepaja djangan sampai poela
Berapa besar loekanja penjakit polong, dan mesti dikirim ke sau belati, hingga dibahagian lehernja keterangan dari #hasil permoefakatan itoe, perkara-perkara jang merigerikan, s0
beroleh loeka heibat. Disitoe djoega ia goena diketahoei oleh Volksraad.
manakala dibawa kita batoe oedjian d
essebesaritoelah kekoera: Pagoerauan.
Sementara itoe siisteri berobat, sisoea- roeboeh dan melepaskan djiwanja jang
Disini Pemerintah hendak menarabah ngan ternjata . . |. palsoenja.
amnja,
mipoen kawin
erawan.
jang didalam keterangan itoe. Pemerintah
penghabisan.
Tidak lama kemoedian ia djatoeh gila.
tidak sekali bermaksoed hendak berdebat. kan dengan lakoe terboeroe boeroe.
Bestuurs Conferentie.
Djoeal-djoealannja dilempark-nnja keMenoeroet kabar jang disampaikan kePermoefakatan jang tadi telah dibetjaDjadinja itoe pekerdjaan tergetama
i
Agenda sementara waktoe conferentie oedara.
pada kita, peikasa ini, adalah perkara rakan itoe, sampai sebegitoe djaoeh telah Stimatfa,”poelau marfmmbwcat
Ul
ng-akan diadakan oleh Direkteur B.B.
Kemarin, boleh djadi gilanja moelai i dendam lama, jaitoe perkarg . . . perem- berachir dengan ditarik beberapa poetoe- teroeseperobdhan bestuur' ada jang peri
'Kepala-kepala dari gewestelijk baik, dan akan dikirimkan poelang ke- poean !
san-poetoesan jang ng masih dapat diobah ma, akan Gjadi
satoe pekerdjaan jang 2 ne'Tanah seberang pada tang roemahnja' dengan terantar oleh 2 orang
'dan dikerdjakan lel bih djaoeh, sebab be- ngambil tempo “amat lama.
.
gitoe tjoema djadi menoendjcekkan sadja
pl 24 din 25 Maart jang akan datang Oppas jang menaiki kereta angin.
LI
«
djalan mana jang hendak diambil oleh
Sumatra
Didjalan ia bertemoe dengan beberapa
Bf. Instituut dari pembesar-pembesar ne banjak bangsanja. Seorang diantaranja
Pemerintah dengan menjgesoen poetoeSementara itoe di Sumatra soedah.
san ini, boekan sekali poetoesan bermakSitoekang tertawa dimamenertawainja.
DOELOE:
Kalau seorang laki-laki soed oentoek djalaf dimoeka/ dengan titorialiteit dari boekan Boemi kinja,
tetapi makian ini dibalas dengan
hendak merokok dekat perempoean, sebe. dak maoe minta bantoean Raad ini tenpada gemeente-gemeente poekoelan.
Sigila bangkit gilanja dan memaki ka- loem memboeka tempat rokok ia berka- toelah ta perloe diterangkan dengan panKira-kira 15 orang Arab ta : ,nona, apakah kau tiada keberatan djang lebar lagi.
lang kaboetan.
jang tinggal dil
poelau tni, ada terdapat damn-roepanja
semadjoe kemoeka.
Pegaoelan Boemipoetera.
akoe .merokok?"
dang
bertambahp
hingga
memberi
lihat,
Sigila merampas kereta angin abang
Ada nona-nona jang mendjawab : ..asal 1
Oppas. Kereta angin ini diangkatnja ke- sadja asapnja tiada mengenai moekakoe."
tentang”
ngan Hiraiat itoe mendjadi sebagai"
7
atas, dilemparkannja kepada orang-orang
Ada djoega jang mendjawab :,akoe
: lang mengganggoenja.
g Oppas jang kehilangan akal ham pening membaoei asap tembakau.”

ada.

—DARI PERGAOELAN.

satocan dalam ilmoe Bean Ann

pir mendjadi

korban poekoelan djoega.

Achirnja perkara ini, Sipengganggoe SEKARANG : ..Boekan mendjadi perka-|lan
jang pertama, dibawa tlg
Politie ra heran nona nona berkata kepada tebersama-sama sigila.

—0—
Korban petir.

Meninggal seketika itoe djoega.
Seorang
lan dekat

gina Se

mandoer jang sedang berdjaPadang Boelan weg, tiba-tiba
Dibawah hoedjan
itoe terbaring dite-

djalan.

man
bil

laki laki : yada korek api?” — sam-|i

mangeloearkan

sigaret dari taschnja.

DGELOE :tjoklat-dan bonbon sebagai
makanan
hadapan

,.iseng
nona

SEKARANG

isengan”

disadjikan ke-

nona.

:sigaret jang enteng rasa-

. Moekanja ber- mja, perloe djoega disediakan dalam kanang oentoek
tp:

mie pergaoelan oemoem

dapat dilakoekan dengan

Lipa pernlani oenga
Pasi pepe Mang

matra (Atjeh boeat sealikan) dan Pema a
fada disekelilingnja.

ir akan melakoekan

peni-

“lada afdeelingsraden maoe

edebestuur seperti dalam

Ig diberikan dengan perlamperoleh, pekerdjain penihari kemoedian.
la dihadapkan jang terdiri
vincie Sumatra jang dibetoe provincialen raad diba-

Pada hari 28
koel 6. pagi, kami telah
Allah
Subhanah
koerniai

» Wata'ala seorang anak. pe“ rempoean, moedah-moedahan
“ dengan selamat dan kami
»
» namai Sitti Arbi.
»
A. Harris Jr.
»
Halimatoessa'diah
» 25
»
» 0000000000000
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000000006:
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PE
poenja
tocan LIM BIAN
Moelai tanggal
saja

suedah

lepas

Februari,
ri tanggoe-

ngannja dan tidak ada
sama toean LIM BIA!

oetan
TEK

Soetan

terseboet.

Oloan

Incassokantoor

Njonja GOH GEK HOA.

& Ageat Commissie
A. Harris Jr.
Perbacengan |.

dari Gouverneur.

bestuur di Sumatra katanja
perobahan oeroesan peme-

Maakir

Bajo Enggan

5
&

famili

en

Medan.

tasinnja sendiri, diperhentikan dengan

pekerdjaanjas

“mel

troleurskantoor

Frigger

Soeman,

gelar

Laboehan

Abdul

Roekoe.

Kahar

djadi schrijver pada kantoor Controleur
Roekoe. Mahmoed, sekarang leerling
da kantoor Ass. Res. Asahan.
hkan dari Controleurs-kantoor Beneden
Batos,
Controleur Aek Kota
-Kantoor
f
m dari kantoor Controleur Aek Kota Batoe
Kantoor Controleur Bengden Deli le schrijver
Igatoen Sembiring.

kantoor Controleur

'Tinggi, Zainoedin, sekarang
r Controleur P. Brandan.
schrijver

pada

sghrijver pada

kantoor

Belawan.

Controleur

Berandan. Abdul Wahid, politicagent

Ferkira dari 28 Februari 1930 kerena tidak tjadilepaskan dari pekerdjainnja O.K.
t schrijver di Loeboek Pakam,

Hamid

Arts, kerena sakit beroleh verlof lamanja

find.
| borelan, Iljas, Java. Ind. Arts te Pematang Siantar

Hitie, kepada Martoredjo, politicagent Ie
stadpolitie di Aek Kota Batoe, kerena
perloe diberikan verlof lamanja satoe boe
ji ke Kediri (Java) terkira dari 1 Maart

hkan dari Medan ke- Tebing Tinggi Deli
ziener L. J. #an Beek.—
“
dari veldpolitie Meden ke- Laboehan Peli,
litie — opziener A. A. Niels.—

LEK alam

ngenis, diangkat djadi cipiem4e kl,
evangenis di Laboehan Deli, Marataon,
schrijver pada kantor controleur Tebing

mbtenar en, kemoediandjadi Controleur
oean M, Boon, sekarang Controleur di Lailik.
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"

ra dibantoekan kepada gewestelijk Secren, Administratief Ambtenaren B.B.
pa
J. H. Veenbuljsen.

— Meda
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Machine

No.
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Telefoon

Moelai pada
eka

Repairing

Kapiteinsweg,

15

ai

1451,

mpany
DAN-DELI

1Juli 1929, kita tordah boke sntoe bengkel di Ksfaiaieg

merk seperti terseboet

x

ita poenja bengkel sanggoep memperbaiki kercesakan dari machin-machine

Underwood,
al.
Corona
ia
pnRemington,' Royloyal,

lain,
dan lain-lain,
dj djoega

letternja bisa dirobah

Sanggoep djoega
memperbaiki keroesak:
'machin Reken. Machine,
Cemara Deeatan dan Tin Mato” "
an dari

boeat, centji
ke
direker Mng0Oep memboeat
kas besi,i Stempel lak dan lain-lain Onkost
Bisa dipanggil dalam kantoor keboen-keboen.

ar

Menoenggoe dengan hormat, "
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Pil obat poeroe, terisi" 30 pi

“KOKOO

HAIR,

ranjang

obat aer ramboet

Ramboet dewi lenggang kentjana

Sirop

Mengi,

obat batoek

» 350

France

anak-anak

Dijcentrie, sobat medjan

:
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Minister djoega mengakoe
bahwa banjak kesalahan pengadjaran dan
Kekalahanba Loe boekan dalami »rang miskin dip
andan
kesehatan pendoedoek. Pembitjarapendjaga karena agama
———
ini
bekertetapi benarlah sang banjak bngem
dja
sedap
at-da
patnj
a akan memperbaiki apa jang Sa yid Djamaloeddin El-Afgan
'tinan apa! bertambah, lama beri ni orang ada -boedak
i
seperti kehendak pendoedoek. Peng
adjar- bilang diwak: toe almarhoem itoe di inter- yaaa itoe,
Pembi.
"oekar
sebab
pengoerangan Tana
M
a
an djanganlah terasing" g” daridari
n
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p
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:
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serang. Pada waktoe peng-
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Jamanan,

jang

mendjaga

jang

militair,

meyti

kekoeatan jang tinggal.
- karena kapengKeadaan bertambah sockar
ke-|

memperi

Liebermann

gan.
dihoekoem,

pal—kapal

dagang pada wakt
ber-|
Amsterdam 28 Febr. (Aneta).
besar sehingga
sai
Pengadilan menghoekoem Lieb
erma
tambah
koarang
tempat
berlaboeh
boc
.
!amanan.
“enipoc bermillioen-millioen, karena nn
tonnenmaat
jang
sama.
toetangsi,
m
Keriboctan kesiboctan didala
How jampoer pada penipocan
bank
atschappij
baik
djoega
telah
,
lama
oleh
r
diatoe
nja 2 tahotn koerang satoe
Lcomplot complot jang
tahoen preroesahain jang berlebihan
! Cier ufficicr, tidak mendjadi perkara jai
venti
9G
tinggal
dapat
tjoekoep
peef,
$mena'djas
la dibebaskan dari pengadoean jang
in melawan saingan tanah locaran.
lain.
pemerintah,

tocroct

pocla

habisan bertambah

menga

INDO CHINA.

dari-Madrid, diri mana dinjataki
terbhitocng SI
Pertjobaan Perlawanan di Indo-China. TIONGKOK.
k ruat, diantaranja
soctiada
an
Kedjadian-kedjadian di Tiongkok.
berarak arak,
Hanoi 28 Febr. (Aneta Radio). Crimika kepada radja.
ncele
commissie
di
Yemboy
telah
memePemerintahan Communist.
Raiat disana 1
riksa perkara 15 orang pemberontak jang
Hanoi
28 Febr. (Aneta Radio). Sewaktoe
ntahi
oleh
«
hidocp
nang
ditangkap
pada
perlawanan
malam
11
di
Longteheou,
provincie Kwangsi, pemelengan soca- -|Februari, dengan sendjata ditangannja, 7
Radja. Mereka |
rintah communist moelai didjalankan, soeatoe pemerintah
orang pelawan dan 8 pendoedoak disa- toe pasoekan bersendjata jang sama bekertoek dan didiri
lahkan toeroct tjampoer pada pertoempa- dja dengan generaal Kwangsi, Chang Eat
itoe
Kwie, telah merampas Kota Tonghing, di
nje, jang! han 13 darah
Sajang
orang
jang diadcekan dapat hoekoe- provincie Kwantoeng, pada perwatasan
nal
sepada ab
nan mati, | orang dihockoem seoemoer Tongkin, ta'djaoeh dari Moncay.
atoe
lakoc soeatoc kc
hidoep dan seorang satoc tahoen.
g disegasi did
| secatoe keradjaan
Orang terhoekoem, jang dibantoe advoDilarikan communist - communist
.
Doenia.
pergaoc'an
caat, naik appel.
Tiongkok.
Peeadaan didalam negeri Spanje dahoc
Dilarikan
communist-communist
TiongNeka.
$ loe anfat disegani orang, tetapi pada masa Serba
Hongkong
28
Febr.
(Aneta
Reuter).
ini keadaan didalam negori itoe, memBisschop Sileria, Strasigia, dan pastoor
Restrictie para.
adian jang meJpertontonkan socatoc
Colombo
28 Febr. (Aneta Reuter), Coravario dari Shinhou dari beberapa
noeroenkan harganja
Perkoempoelan eigenaar-eigenaar keboen kaoem cristen Tiongkok telah ditangkap
Studenten noen ikoet para di Ceylon tidak setsedjoe dengan dan dilarikan pada tanggal 26 boelan
Sekoempoclan
waktoe mereka mengoendjoengi
maksoed penghentian pemotongan para Febr.,
menerbitkan kekatjauan, demi
strict, Disangkas- mereka telah
i
dalam boelan Mei, sebab waktoe ini tidak Tiota
kan didalam telegram
bahwa bagi ma
baik bocat Ceylon. Perkoempoelan itoe dilarikan orang kepegoenoengan. Beloem
soek
ada jang memintak oeang peneboesnja,
wa Radja jang,
sekarang menoenggoe voorstel lain.
tudenten
itoe
sama
beker
samasedang orang poen beloem tahoe betoel,
Perlawanan di Santa Domingo.
bagaimane keadaannja,
|telah tampil kedalam pe
Washington 28 Febr. (Aneta Reuter).
Hongkong 28 Febr. (Aneta Renter).
Hanja dari pihak k
2 | Departement Losar negeri menerima ka- Koempoelan itoe telah ditangkap bandiet
dja mendapat perse
wat dari gezant Amerika di Santo Domi- di Soengei Oetara. Perampok
- mentjoba
kikempoelan leden per
s0
bar
menje
ngo mentjeritakan bahwa dengan peran- djoega melarikan 3 non Tiongkok Pater
Bond
eke
thdpli
dan Minister.
taraan Amerika telah berhenti perlawanan Versiglia dan Corayario mempertahankan
poffedjian bagi Radi
boeat sementara.
Oral
menoenggoe- dirinja dengan hebat, perampok dapat
etjapan Mr Schrieke, wakil pemesin noenggoe
rantjangan
peratoeran
jang djoega melawan dan merampasnja. Sampatoet
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kannja, Sesoedah mendapat kabar ini
ngstilah mendjalankan kewa- Negeri
Belanda.
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AN
Pater Cavada dan Lot
telah pergi
sperafoeran nemerintahan henad
esia
kepegoennengan
akatf'
erbintjangkan
di
Twecdg
Kamer.
kemadjotaa
dengan
ana. sgtinbang
Dm
Mag 28 Febr. (Aneta). Perbin- fkebebasannja.. Mereka" datang” terlambat,
oemocin
ijangan begrooting Indonesia diteroesken hanja bertemoe dengan mait-mait jang
A,
sekarang di Tweede Kamer. T. Ling- ditemboesi beberapa ,pelor. Mereka telah
TEUROP
dipeshatik
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republiek"
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Madrid
0 manoesia, sebagian besar
nak Gidjalan
beranak
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memakai

(tertawa.)
(V. B.) meminta pe-

premier tidak

ben-

cerdjadi

soedah

erketahian, sedang beberapa koempoeln perempoan jang masoek golonga

Kathofeke

Bond menjebarkan

socrat-sox

radia dan mig

rat jang memoedji-mocdji
nistrie
Berhocboeng dengan

kedjadian

ini
soedah ditoetoep beberapa cafe-cake, te
itoe djoega kota kembali
tapi malam
aman.

ikin Kapal-—kapal
Inggeris.
Londen 28 Februari. (Aneta Reuter)

sekata,
san

epubliek!

Sebab politie mentjoba merampas
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-|iau-kalau terdjadi perpetjahan pada pen-
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bahagian Soemba dari Zending

Kempen

skaran pemasoekan missie
Kersten

(St. G.) menoendjoek

tam-

Koeatnja Katholiek seperti di Celebes.

bah

olick bekerdja disini tidak seizin pe-

K

Merentah
Eiminta art. 177 R. R. didjalankan keras.
Minister berkata. bahwa pemasoekan
Isocaros
misionaris di Soemba atas permintain

radja,

dilocaskan lagi

tetapi

pemasoekan

tidak

Diperbintjangkan tentangan Onderwijs.
Toean Gerhard (S."D.) meminta penglogasan pengadjaran. setjara Nederland.
la menjoekai opembaar Neutraal onder-

wijs.

National Shipbuilders securitii mengabar-

T. Zadelhotf (S. D.) meminta perbaikan
kan, bahwa industyic pada doca tahoen gadji gceroe-goeroe soepaja dapat penga
pengabisan
bertambah
kpeat dan bisa djar jang baik. Lagi diminta pembaikan
melawan saingan loear negeri. S#karang rechtpositie
dan penghilangan circulair
lepih geri 50”/, dari kapal—kapal didoe- jang menahan/nahan

nia dibikin

oleh

National

Shipbuilders.
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1. Wijnkoop (Comm.) mengatakan bah-

»Selamanja kalau kau mengome ng soeka menjeboet socrat kabar, seperti kau
seorang Journalist“. Seorang berkata seperti djoega ia hendak loetjoe loetjoean
bagaimafta soepaja orang tertawa.

oleh

bar

DELI”

»Kalau
jang

kau telah membaja soerat kabaroe terbit itoe, bahwa nona

Clara

telah melinjapkan diri bersama
chauffer auto, tentoe ka nanti
tiada mengoetoeki soerat kabar, dan kamoe orang narti tiada menjeboet-njeboet
Clara lagi seperti jang baroe dibitjarakan
tadi“.
Bagaimana djoega pven ternjata dimoe-

sja“— sahoet tamo@ jang perjama tadi saorang
»orang bitjarakan bahwa Oesman
memberi selembar kain saroeng

ada—
Batoe

Bara kepada nona Clara.“
Soenggoeh

poen

Oesman

telah doea

kali mendengar oetjapan ini, tetapi masih
djoega di tjobanja menjenboenjikan moe- ka Oesman, bahwa ia amat terkedjoet
mendengar kabar itoc. Tamoe-tamoe lain
kanja jang telah merah itoe.
sesamanja pandang memandasg.
'Tamoe jang baroe datang itoe tiada
.
berkata-kata lagi. Dipandangnja moeka
II GADIS JIANG MANDJA,
“Oesman dan kemoedian
dipandangnja
Stein tela 20 th. tinggal di Indonesia.
moeka tampe-tamoe jang lain kaDengan
membawa
diplomanja lepasan
““lau-kalau ada perobahannja. Dengan ge".P
jang sedikit berlainan dari biasa dari sekolahxgagang, ia datang 'akan men-

berkata: Saja pikir kamoe orang be- tjari pekerdjaam

“ia

“Ioem membatja sperat chabar jang baroe

Pertama kali ia mendjabat

ferbif sore ini. Kalau kamoe orang soedah

di Betawi

“ada

itoe ia poen kawinlalP
gadis bangsanja.

maoe

mengomongkan

jang

seperti

di soeatoe

pekerdjaan

Se“membatja itoc, saja pikir nanti orang ti- telah setahoen didjalankannja pekerdjaan

toe lagi,"

membawa

kelima maoet itoe kekota jang

terdekat.
Satoe detochement soldadoe pemerintah
iang

tel h

dikirim

pemerintah

Canton

lah diberikan pada missie. Ia takoet ka- kesana djalan darat dan laoet telah me-

Idoedoek — kalau partij jang 'herlawanan

dan ,,Bocangiah Koning

/

Reuter,)
besar,

sesoedah habis redevoering bekas
Sanchez Guerra,

bahwa

Kuning!

»Boecangkanlah
1

beek (H. G.) menjangka, kalau art, 177
dari R. R. didjalankan ada mengoentoengkan kaoem katholiek
dan ia menoendjoek-

di Sepanje.

Kepanasan

toko Import.
dengan

seorang

rampas

kembali

moedah dan
Menoerogt

kota

Tongking

berontak-pemberontak

merampas

dengan

tanah perwatasan terseboet.
kabar-kabar officieel, pem-

jang telah moelai

kantor-kantor

negeri

Jocaran

pada malam 20 Februari, meneroeskan
pekerdjaannja merampok dan
"emboenoeh bangsanja jang kaja-kaja.
Disediakan pendjagaan keamanan. Per-

watasan didjaga keras,
Sampaike Nanking.
Shanghai 24 Feb. (s.s.k, Java). Gezant Amerika pada tanggal 21 Februari

ia kata tentang

doenia Islam begini:

ina

Hidoep manocsia di Spanje, hampir ti- | kapal—kapa! |
Sbikin kapal menoetoep sedang @nculaie penahan Pat dinaikkan
Idak dapat ditanggoeng akan selamat. Sc- habisan banjak peu. " masih djoega besar pat dihilangkan.
Pembitjara
sockakan pengag
pertoekanga
locasan pengadjaran
mendengar ada keri- peroesaha Innja tetapi

2

apa

nb kaoem

diadjarkag oleh

a tidak
apa jang diadjarkan oleh Bijbelnja".
Plang

nja, ia bgrgaoel djoega dengan anak-anak

Boemipoetera teroetama Oesman.
Oesman seorang saudagar jang kaja.
Oesman tjinta benar pada Clara, tetapi
apatah hendak dikatakan
sebab gadis
Europa ini tiada mengidahkannja.
Ketika Clara mendoedoeki bangkoe sekolah

dikelas enam,

orang

toeanja

ada

membeli satoe auto.
Oedin, itoelah nama chauffeurnja berasal dari Padang, jang masih moeda
remadja dan perlente.

Gadjinja hanja f35—

seboelan. Walau

poen gadjinja hanja sekian, bolehlah ia
dikatakan seorang chauffeur jang tojal.
la banjak bergaoelan dengan beberapa
njai-njai. Dengan perkataan jang lemah
lemboet pandai
benar
ia mengambil
oeang dari perempoean-perempoean ini.

log

ik

gerakan sebagai mengasih
tidak senangnja hati pendo sii
Kena, Han tetapi tiap: tiap

Perkatain ahli pikir Islam jan,
Na ai
madjoe,
impin-p
- sedil
or ini,Aan Dera
Pe
ag ain Pera dari Mp
3
He
anja, sel
Adapoen Nasionalisme
1
i
3benar-benar. Ae
ana ea
itoe,
ag bangsa Arab
&
ari ini dengan andjoes
oeatan boeat - tjapai ker
W:
soedah hidoepkan kembali Ma
perdaian hidoep berat ada
e
:
dari Arabia atas azas Islai
kalau ada orang mempoenjai
p
djak . bermoela, sehingga bangngsa ini i
ba wa Nasional
“Ara
rab. b itoe
diadi satoe bangsa jaga inaNuan | bah
e.
dioemlah Nasional jang mengoesoto
Prof. S.Khud
nto
e
pehaknja sendiri sadja.
Pet
uda
Bukhsh
daril
niversiteit, kasih pikiran dal
am

(

Kalau ia Orang

poenj

goenakan Nasionalnja Na be
ia poenja kitab jang terkenal
Gengan - agama Islam, tentoe “tidak?
"Essays
:
Indian and Islamic”
.
katja
20—24,
bero
bah' sebagaimana jang asal,
egini :
dizamannja Nabi (Mohammad, S.a. ja
"Tidak ada banjak lagi orang-orang jang dekat zamannja Chilifah Chalifahnja w.'jangng
dengan peladjarannja Nabi Moehammad samv., aj terkenal.
:
jang ia soedah letakkan adalah pengiringsin medah , Mari kita
oendoerkan kemi

langgar. Guran bagaimana djoega adalah sebocal tjar
aan ini ke
Kitab boeat pemimpin, ilmoe social, moral, dan ke.
madjoean intellectual,
Gizamannja ia orang moelai &
Modern Islam
sa bertanding dengan koem jang penting dalam. doenia int.
poclan-koempoelan terpak
dari
sego!s '2 kaca
kaoem Islam fanatiek
teroetama berhadagan an dengan
den
ketoea agama jang
Satoe abad sesoedahnja Nabi|
misih kolot.......
mad, s.a.w. wafat, pengganti
Dalam ini diperingatinja benar benar diri. dari sahabat sahabatnja,
satoe dari sebab kemoendoerannja kaoem dali ke Chalifaan: seperti: (T)

Islam

karena

soedah

meninggalkan adja-

kar moelai dari tahoen Maseh

ran dari (Juran dan apa jang soedah di pai 634, (2) Oemar, - moelat i
wasijatkan oleh Nabi Moehammad s.a.w. sampai 644. (3) Oesman, dari
pengiringnja
tidak hargakan. Inilah se- pai 655 din (4) Ali moelai

babnja jang teroetama memboeat

bangsa

bangsa Islam mendjadi djatoeh harganja.

sampai 661,

Inilah pengganti jang mendjadi
Islam. dengan 'mend
kegiatan jang mengedjar ngedjar kembali hampir seloeroeh perdjocangan

Akan tetapi dalam waktoe ini nampak gandisten

dari

pendjoeroe

Islam

boeat

dapatkan

kemenangan jang

penting.

permata jang soedah hilang karena ketePersia, soeatoe tanah jaig,
ledoran itoe, Adalah oemmat Islam seka- koeatnja lagi poen mempoenjai
rang amat kaluh terlaloe banjak dalam jang amat kokoh, telah dapat
segala djalan kemadjoean, bila dibanding oleh Arab. Sedari dari itoekemer
dengan apa jang kaoem Islam gaman jang penting berlakoelah Guran
poerbakala pernah oendioek. Tidaklah tanahnja Zend .Avesta itoe.
Bendera

Islam

itoe

bar kibar dibenoca

Islam $

s-odah

Europa

pernah berki-

oleh oemmat

Zend Avesta, ialah kitab soetijini

sa Persia jang ditinggalkan olehZi

teri jang terkenal dalam babad
Ini ada benarj ia arang poenja bende- Ada poen kemeuangannja bangsa
ra soedah dikibarkan disepandjang tanah diatas ini tanah tidak sadja, tersar

Afrika djoega, sebelah
Oetara
hingga
kepantai aoetan Atlarffek. Kira kira pada
abad

orang
Zajab

dapat
djoeng

dengan

agama, akan

kemeuangan

ada mengasih oendjock seeatockerf
kedoea
dari tahoen Hidjrah, se- pengaroehnja Nasional Arab.
Sebeloemnja itoe, tidak ada
boedjangga Islam nama Tarik bin
seo
bersama Moesa bin Nasir soedah toe bangsa atau keradjaan -mana'
masoek kemoeka pintoe semenan- djoea diitoe. waktoe jang dapat n
loekkan Persia itoe, bahkan ker:
Heri.

Kaoem Islam diitoe zaman dengan pimpinan Tarik soedah masuek ke Spanjol.
Tentoe orang barangkali memboeat per-

Roem jang besar itoe poen haroes bet
takoet kepada Persia, akan tetapi

lim Arab jang gagah berani itoe,
deng
an bagoes, seperti singa jang'kel
tanjain, apakah sebabuja Nasional Islam

itoe

menjerang

njerang? Apatah

Islam

itve agama imperialisme ? Mari kita dja-

wab

disini dengan

tarich doenia,

ran keloear dari padang pasir menerka

achirnja djatoehlah kebesaran Persia,
djak itoe dapatlah kaoem Arab
pertolongan

ja,

kepada

itoe waktoe beberapa bangsa Arab
mendapat kabar bahwa pendoendoek di ditindas oleh Persia itoe. Arab dari
Spanjol, tertindas oleh bangsa-bangsa daramaoet, Jaman dan lain-lain jang
pendatang seperti Djerman koena. Keseng- dari tanah Persia boekankah
saraan dan kemiskinan soeda menimpa ada dibawah kekoeasaannja Persia, jam
hamba Allah di Spanjol. Sekalian orang dengan - pertolongan dari- bangsa Arab
Tarik bin Zayad

Rcem,

hartawan,

dari Marokko soedah

orang

bangsawan,

sc-

dikasih merdeka tidak membajar
telah smpai ke Nanking akan berbitjara moca
padjak.
Orang pertengahan dan orang kelebih djaoeh tentang socal-soeal jang masih
Ijil diwadjibkan membajar padjak dengan
beloem terselesaikan.
beratnja soepaja mereka bertambahi mesBersiap.
— Vergadering oeroesan militair jang kin dan sengsara. Semoca peroesahaau
dilakoekan di Wuchouw oleh Chen Tzi dimatikan dan padjak diberatkan kepada
iiskin ketjil. Negeri Spanjol di
Tang diantara mana ada kedapatan Chen kaoem
itoe
waktoe
sebagai kepoenjaan bagi seMing Shu dan lain—lain pemimpin, jang
golongan
pendocdoek
jang dinamakan
lechirnja poetoesan japg penting telah di
kavem bangsawan dan hartawan, dan ia
ambil.
Beberapa kapal terbang telah disiapkan orang mempoenjai pula hamba sahaja
kegarisan hadapan oentoek membantoe goena mengerdjakan tanah-tanah.
pertempoeran.
Atoeran dalam negeri itoe zalim, orang
Setahoen”
kemoedian dapat poelalah
ia pekerdjaan jang lebih tiggi di Medan,
ialah di Kalangan dagang. Tiada lama
kemoedian ia mendapat seorang anak
perempoean, jaitoe Clara.
Anak ini dimasoekkannja ke Europee
sche lagere school. Dalam sekolah, Clara
boekan sahadja bergaoel dengan bangsa-

Jahoedi dalam

djib terima hinaan, tind 2

Islam. tidak indahkan lagi bangsawan, kaoem hartawan,
bang atas. Ada djoega' disanz
ya

bodo, da lemah teki Depan
sa
Barat karena merek
jang

Z

djoega

baroe mereka

dapat kembali

merdekaan dari dalam tangan Persia:
Sesoedalinja Persia djatoeh dalam:
ngan Arab, barisan Islam madjoe"

ke-

.«

kesebelah Syria, jang diitoe waktoe'
dibawah Pemerintahannja Keradjaan Re
Tidak berapa lama dapat poela

kaoem

Islam

paling

besar.

Roem

soeatoz

kemenang

Sesoedahnja

kel

di Asia didjatoehkan oleh

kao

Islam, maka tanah-tanah jang lain
moedahlah direboet oleh mereka
Seloeroeh Asia ketjil dapat dipei

(Samboengan

lihat dipagina

Benar chauffcur iri seorang jang ber- tiada tahoe bahwa mata orang
mata kerandjang, tetapi ia tiada bcrani memandangnja... Teroes dim
&
auto itoe kedalam kandang,
menggangoc anak gadis toeannja.
la homat pada gadis itoe dan apa»Oedin!“ — didengarnja soeara
apa perintah gadis ini ditoeroetnja de- memanggil.
2
la menjahoet: “nona!“
Dengar
ngan benar.
.
Tetapi ia heran, sebab kalau gadis gopoh-gopoh datanglah ia serta berdii
ini menoleh padanja
kelihatan akan ditangga. Clara memandang -padanja.
akan locar biasa.
Pada socatoe pagi njonja Stein pergi dan parlente benar sampai disai

ke

roemah

sahabatnja,

dan Stein pergi jang berdiri ditangga itoe boekan

ketoko. Diroemah hanja Clara seorang chauffeur. Setelah beberapa sa'at.1
sahadja. Gadis ini semendjak bangoen nja ia memandang itoe, Oedin poen,
pagi, setelan ia berhias tiada keloear lagi toes berkata: ,Saja soedah datang
dari dalam biliknja. Dengan hati jang »0, Ja,“— sahoet nona itoe— "kau
amat masjgoel dibalik-baliknja lembaran datang? Eh, apa jang saja hendak.
soerat chabar, tetapi baharoe dibatjajna takan !“
»Apa barang kali nona maoe
empat lima baris, teroes dilemparkannja
auto? “
&
soerat chabar itoc ke medja.
.»0, Ja lebih baik kan.naik dekat di
Diambilnja lagi bockoe gambar, tetapi
kemoedian dilemparkaunja
poela bue- Peilahan-peslahan. Oedin poea x
koe itoe. Waktoe didengarnja soeara auto ke beranda roemah 'itoe, berdiri ia deka
3
masoek
kepekarangan roemah poelang si gadis.
mengantar
ciang
tocanja,
ia poen
“Apa jang hendak saja katakan? Does
berdiri dekat ,djendela
serta berkata doeklah dahoeloe".
3
.
dalam hatinja: ,si Oedin.“
Dipandangnja chauffeur itoe dengan
mata jang amat tadjam, tetapi si chauffeur
(Ada Samboengan). 2
4

oep

mendjelma

fa tentoe berkata:
—

dari .SINAR)

Berhoeboe
rhoeboeng pat

Itoe, sebab pada-ha- nan jang Sengon

dn

Haa dari

an, boeat saja itoe-perkara-soesa1t, sebab

.....f0ean-toean tahoe soedah tiampir1 tahoen
dalam perdjalanan di Sumatra,

specteurdari. D.V.G.
Perdjalanan ke tempat itoe jang lamanja

iboe: lain-dari jang

£

Comite

Congres

47.10,
Collette

ditiang kapal meriam beroda,

kapal terbang kegoena apa?
Amboi,

P.P.I. Weltevreden

manoesia,-manoesia, kau,

liwat,

Sawah

jang

landen.

1930.-

tinggi

Dari pihak pimpinan harian P.S. I.
Indonesia kita dapat mengabarkan, bahwa
menoeroet. poetoesan congres jang baroe
laloe di Djokdjakarta telah di poetoeskan

diangkat

mineralogie

ke

negri

der Nederdjadi

goeroe

pada Univer-

Kepala

Departement

Per-

pada

achirnja,

voorzitter

toean

Bezoldigingekantoor mendjawab baleh de-

ngan ini menenggangkan keada'an jang
sebenarnja.
Sebenarnja soedahlah njata, bahwa,
dengan ini tidak bisa diterceskan selain
dari pada mengadakan peratoeran gadji
« jang baroe.
Pekerdja'an-pekerdja'an jang di bajar
sesoedahnja 1 Februari 1925, karena itoe
tidak boleh dihitoeng lagi.
Dalam peratoeran pada ajat kesepoeloeh dari goerat edaran sebagai dimak-

erfpachter jang pada tahoen

1933-34

ba-

kal habis contractnja, agar tidak diterima
boeat meneroeskan contractnja lagi.
5.

Hal heerendienst pada

diadakan

actie

noentoet kepada

bersama-sama

April bakal

bocat me-

Volkenbond lekas tertja

boetnja itoe atoeran, jalah berhoeboeng
dengan congres di Geneve boelan Mei
depan, oleh karena toean H.A. Salim tidak

(1925.

1921
1922

25142

pat 487 tanks dari berb

22063

65
7703
51

ran, dari jang mana keb4Mja
mak satoe practeit dari 6:
eterangan 'ini meloekjskan
bagaimana 'adanja pi

: 17

Te999

39

2041
5084

706

751

51
5637

Meyer

magang” dan voorpraktijk jang beloem gerakan Pemoeda: tocan Taufinoerach- Ranneft berpidato seperti berikoet:
dihitoeng, setinggi-tingginja dihitoeng 9 man, Kepala Departement Sjari'at dan
Persidangan biasa dengan begini seka
Ibadat: toean Masdjiat candidaat Kepala rang soedah berachir,
tahoen,
Hal ini perloe beralaskan pertimbangan, Departement Onderwijs.
Enam minggoe
lamanja persidangan
Departement Peroesahan dam Pernia- itoe, dalam tempo mana ternjatalah bah! bahwa, djika tidak, mereka jang telah
diangkat doeloe akan teringat djaoeh di- ga'an masih disediakan boeat toean Dr. wa persidangan kedoea ini beroepa sabelakang dari pada mereka jang telah Soekiman.
toe boeian, dimana orang lebih banjak
Itoe Loedjnah Tanfidijah ditetapkan ke memadjoekan pertanjaan dari pada pem
diangkat atau akan diangkat sesoedah 1
doedoekannja ada di Djokjakarta. Sedang bitjaraan begrooting perlengkapan.
Januari 1929.
Tjoema pada waktoe berpindah kelain Dewan Partij ditetapkan di Weltevreden.
Apa jang saja katakan ini boekan hal
3. “Tiap-tiap tahoen diharoeskan bagi jang baroe, benar ini ada berlainan dari
schaal,- mesti diensttijd itoe dihitoeng
tiap-tiap afdeeling P. S. I. mengadakan jang tadi dimaksoed, tetapi itpe boekan
kembali.
Atas pertanja'an apakah ,,waktoe ma- openbare vergadering diwaktoe hari lahir nja kekeliroean, ini adalah satoe kemagang” sesoedah toelen 1911, ketika mana nja Nabi Moehammad s. a. w.
djoean.
4. Mengadakan actie bersama
- sama
sGjabatan. magang”-itoe telah dihapoes
Dimikianlah, boekan hendak dikatakan
dengan opsiel, boleh dihitoeng lagi, maka oentoek menentang kehendak lebih 100 kemadjoean tersangkoet ada lengkap,

pompinstal laties besar, soepaja b
bagai preducten dapat dimoeat
bongkar dari dan kekapal..
Di terrein dari taffinaderij

d

dari Koninklijke Shell

tan di bawa ini: .
&
Beberapa tahoen hampir dapa
kan productie itoe tinggal
robah. Di taken
1921 d
nement telgh didirikan Ned.
olie My., jang bergesaha di Dja

13827

Samsoeridjal,

25800 ton. Ada dipakai sekarang

E

ductie ini telah naik dari 12.205 to
lam tahoen 1925 sampai 64 190
lam tahoen 1928. Oleh karena'a
wet dari 16 Febr. 1928 maka lay

bekerdja dari N. I. A. M. ditambah

Totaal

,,Waktoe

'enez (V. O. C.)

menerima

(Caribean)

lagi

26

dari Tjasaroea telah didenda

di Manilla

712

Kaptein

Dendah berat.
(Manila) mengabarkan :

”Y33
494
595
987
1526
2962
M6
398

Tribune

712
172
632
851
1284
1319
1804
60
4793
5
15537,

Medjelis Tahkim,
jang . dipimpin oleh
toean-toean H. O. S. Tjokroaminoto, voorzitter, dan leden toean-toean Kjai H. A.

Antara Curacao dan N
dalam tempo 5 tahoen telah naik lebih rang ada berlajar dengan"
tapk, masing masinggdari
80 pCt
:
:
Jaarproductie dari koninklijke chell |8' d koel rata 11- kapal
telah" masoek di
£
darigroep.
caibo dan disana menoeroenkan maka
dalan? riboean kg. tog)
1929.
4746
760
272
852
363
1698
2329
6471
103
7433
15

sebagai berikoet:
1. Hoekoem jang tertinggi dalam partij
S.I. jalah Congres besar jang diberi nama

lexico (Corona)
lexico (Aguila)

dapat

dari koninklijke, jang dibawa ini
berikoetkan. Soepaja orang dapat

dengan kapal Christiaan
Huygens ke
memboat
perbandingan,
maka angka
Europa. Sebeloemnja. persidangan jang angka dari empat tahoen
doeloe brikoetjalah akan datang dari Volksraad ia akan balik kan djoega, dari mana antara lain ternjata,
kembali.
djoemla productie “dati koempoelan itoe
Lok

2000 peso, karena memoeat
Salim. Kjai A. M. Anwaroeddin, Soerjop- passagiers lebih banjak dari djoemlah jang
ranoto, Wondosoedirdja, Kadar dan Par ditetapkan oleh pembesar pembesar guadikin, Pimpinan Madjelis Tahkim terseboet rantine, sedang lebih djaoeh tidak memaccomodatie (kalonggaran) tjoekoep pada
dinamakan Dewan Partij.
2 Jang mengerdjakan segala poetoesan penoempang penoempang perempoean.
Agenten dari kapal itoe jalah ,The
Madjelis Tahkim itoe, ialah soeatoe badan
maksoed dari soerat edaran itoe ialah, Executief Comite jang dinamakan Loedj- Eastern Philipines Shipping Agencies”
bahwa penghidoepan ,,waktoe magang” nach-Tanfidhijah, jang dipimpin oleh be- mesti menjerahkan sedjoemlah 8000 peso
dan voorpraktijk jang beloem ,dihitoeng berapa kepala dari Departementen, se- seperti bermoeat diminta.
Kemoedian pembesag pembesar douane
. jberlakoe oentoek semoga orang jang di- perti: Voorzitter tocan A.M. Sangadji
laloe
mengefnbalikan ocang itoe dan po: Geadji,.menoeroet,schaal A...5. Schaal merangkap Kepala Departement Algetong
hanja
2000 peso.
meene
Zaken.
“diensitija. jang telah ditambah bersetoePoetoesan
ini diambil sesoedah kaptein
Onder-Voorzitter
tocan
Dr.
Soekiman
djoe dengan pengoendjoekan kepala Beketerangan.
zoldigingskantoor bagai kavem djoeroe- merangkap kepala Departement Oeroe- terseboet memafijoekan
angan
toelis-tetap berlakoe pada. kenaikan ke- san Oeang.
Algemeene Secretaris toean Soerjopangkat jang.tinggi selama gadjih dihiArti Volksraad.
sasmojo.
toeng menoeroet schaal A. 5. Mereka,
Dari soedoet mata Mr.
Leden: toean Sekarmadji. Kepala Dejang telah mentjapai salah satoe pangMeyer Ranneft.
dan Tani: toean
kat jang tiggi itoe dimoeka tahoen 1929, partement Boeroeh
Dalam persidangan baroe-baroe ini
masih

—0—

Pertama boleh diseboeti productie tahoe-

Syndicaat Goela dan lid dari Volksraad nan
akan berangkat tanggal 5 Maart j.a.d, kita

1928

organisatie

Prins

3971

hal perobahan

la telah

dalem

poelang

siteit di Utrecht.
Toean J.A. M. Bruine man, wakil dari

Poetoesan congres P.S.I.

tentang

Katholiek

Nasio:

Peroesahaan minjak tanah.

1927
3448

25 Februari

partij

Belanda dengan kapal

Fonds

Soedah kerap kali dinjataken verslag
verslag tentang tahoen tahoen, jang laloe
dari kongsi kongsi minjak tanah jang
ternama mengoendjoekkan tentang kemadjoean jang teroes dan tetap, adjar ,,Maasbode”,

1926

Radja

dari

32, - Welte-

2905

Circulair Bezoldigingskantoor.
Oleh Kepala dari Bezoldigingskantoor
telah dikelocarkan soerat edaran “sebagai
berikoet:
Berhoeboeng dengan beberapa per? mintaan jang meminta keterangan, maka
sebagai “mendjelaskan seberapa- perloe
bentar aer
edaran dari hoofd van:
Bezoldigingskantoor tertanggal 16 Febr.
1929.“ dapat. dikabarkan lagi, bahwa

Mej. Siti Masiah,

sokonglah

1925
2999
613
179
393
1375
1037
1644

Toean
- toean
poenja - permintaan
jang "mengatakan :
Besar pengharapan kami -moedah- Koeta

berangkat,

Lid-Volksraad Dr. Ir. J.IJ.M. Schmutzer

Besar

3.448.116
3.971.045
4.746.400

de- H. Thamrin,

berhoeboeng

2.904.911

soedah

1926”

soekoer

Jaarproductie ',,Koninklijke" di Indonesia,

|

enez

ini.

529

man Isteri dalam Sinar Deli

patent.

“ Kepentingan bagi Gouvernements.
Ambtenaar.

. ,: angin

Indonesiers
Btz. f 47.25.
biasa mengalami itoe, jaitoe, kaoeni empat hari dilakoekan deggan menoeng-.
Collette Indonesia Soerabaja f79.—
gang
koeda,
karena
djalan-djalan
disitoe
onderneming dari. Koninklijke h
' Iboe sendiri, atau lebih djelas . sifatAtmasoedikda Mataram f 10.—
amat boeroek oentoek dilaloei tempat auto.
175,000 barrels per hari. Dengan demiki
. nja: Entji. jang soedah lama mengalami Loeas daerah jang ditempet itoe kira-kira
Moenadjatdahlan
Koadoes f2. 50,
an
ia terhitoeng pada salah satoe jang
“gelombang Journalistiek enz.
2000 K.M, -persegi, dimana ada, terdapat djoemblah f 1716. 41,
amat besar di doenia, Di waktoe Jeng
Beloem
satoe boelan lamanja Fonds
300 kampoeng dengan djoemlah pendoerelspetroleum
producten ji
Nasoinal soedah beroleh 171641. Dan achir
Menoeroet 'pikiran saja, boekan sadja doek koerang-lebih 30.000: orang.
lever oleh ini raffinaderij tiap-tiap boelan.
Karena djalan itoe ada terlaloe menda- pengoeroes pembatjaja Bahwa baroelah
kepada saja sendiri haroes'
diseroekan
sadja dari Indonesier jang
ki,
maka hanja sebagian ketjil dari bila- sebagian
serocan ini, oleh sebab itoe sengadja
mengetahoei adanja fonds ini! Oleh kangan
itoe
dapat
dikoendjoengi,
tetapi
saja salinkan kehalaman. SINAR” DELI
ini soedah memberikan
pemandangan rena itoe soedi dan segera masing-ma-

vreden,
Kaoem
“iboe haroes mengerti, me ski ngan pertoeloengan bestuur,
Indonesiers
Lebih
djaoeh
sedjoemlah
besar
-makaSATOE lelaki “sedjantan-djantannja ' danan sedang diangkoet ke Neo, soepaja nal !!!
pat menoeliskan apa jang bersangkoctan bahaja ini mendjadi ringan dan dikirim
dalam. hal kaoem iboe, namoen dikalah- 150,000 tjangkokan oebi, kajoe oentoek
kan seorang KAOEM IBOE sedjati djika ditanam. Djagoeng jang soedah toemboeh
px 3 Boat. bersahadja -kadar perloenja, saja
bagoes. (B.N.)
sebenarnja ditoelis dan dikarangkan oleh- menberikan pengharapan
—0—
iakhu bantoe,-sekiranja 'saja tetap tinggal, nja sendiri.
kalah saja memenoehi toean-toean poe
Lid-lid Volksraad
Ingat, segala jang origineel itoelah jang
permintaan,-

Indonesia

bathin

tetapi kedjoedjocran berpilin-pilin,

saja. kirim
'soerat kepada toean. Hassan
menanjakan: karang-karangan saja dari
perdjalanan' diterima “apa tidak dan apa ini, soepaja kaoemkoe kacem 'iboe memtjoekoep tentang: keadaan di sitoe. Di- sing mengirim soembangannja
oentoek
sebab. tidak"dimocat: belakang saja dapat
bpeat kesempatan oentoek datang keta- dapat kenjataan bahwa hal jang heibat fonds ini pada secr penningm. tocan M.
“soerat goentingan Pewarta. Deli..dimana

terseboet barisan jang-achir dari
toean Hassan...
JP Sekarang roepanja -akan terbit SINAR
“DELI, dimana 'penerbitnja ada bersedia
“Ibocat fempat kami kaoem iboe bersoeara.

pendidikan

dikata tinggi bagai didjali,n,

2764451

VNVISesoedah sampai “aja di Koeta Radja

kaoem

mena-

l—
Pa Wong Weltevreden -f 5.—
Dt. (lyst I) “tambahan £ 10.—
Djasat Soebang f 2.—

1927
1928
1929:

“etoelah saja tidak mengerti betoel. '

rik' hati"

dan.

dan bedil wadja. semata,

Weltevreden

2.825.603
2.999.061

saja...soedah :. kirim, banjak pocla: jang|
tidak. dimoeat, hilang apa: bagaimana

jang moedati' dimengerti-i

Toean
lihat eka sendjata,
meriam

1924
1925

semasa 'tocan Hassan Noel Arifin ma
'Sih di, Pewarta Deli, banjak karanganjang

' Mardaw

2.295.538

dalam Soerat. cliabar toe

didjalang,

hendak. sampai. kepoesat bintang,

mat kami .ta' ada jang lebih .maaloem Flores, semendjak boelan'
jan
tentang “sifat dan keadaan kaoem 'iboe laloe, maka pada. tanggal 28 Januari j.l.

dan lebih, paham hal akan mentjerite- resident laloe mengoengdjoengi tempat itoe,
teranter oleh assistent-resident: Van
rakan 'ataw .memboeat. beschouwing Beliau
Lith, assistent resident Flores dan wd. in-

“Saja Tatan

menggarang,

langit tinggi hendak
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pastangkah! pandang, “2
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terrein dan di Aroebaai (Sumatra” Ti
moer) dan poelau Boenjoe (Zuider' -e
Ooster-afdeeling van Borneo.
:

Njatalah kemadjoean productie di Indo-

nesia, Mexico (Mexican Eagle dan Vetfe- ai

zuela, Mexico) jang di soeatoe ketika di-

Dipertengahan Febr. 1929 telah
memboeat
penggalian di
c
ada tanggal 26 Oct. ji
pertama ka

Adul anha
pandang boeat industrie minjak tanah se- didapati PN
dari|
bagai satoe negeri jang hilang, roepanja taafsche di Tarakan memberi tahoe
didasarnja,
mempoenjai
reservoir jang jang menoeroet taksiran dapat d

jang '“normaal .
tida habisnja. Satoe pengoesahaan minjak satoe productie
tanah di Venezuela dan Indonesia dalah sekoerang-koeraggnja 100 ton
Fa
menjangkoet kepentingan Nederland jang Diketika itoe orang dapat keSoekar
besar. Oleh kerena itoe. adalah sampai njak dengan oeroesan pengangkoetam:
penting boeat kita berhenti sebentar rang. Tempat membongkar-sekar:
1
kalian motie jang diterima baik, ditolak dalam ini, demikianlan kita ada batja dalem tidak baik letaknfPmebatoc telaah
dan ditarik kembali, jalah aken djadi pemandangan minggoean dari incassobank. ataweiga bbelan baroelah ada
tanl
menanja pada diri sendiri apa dalam ini
Sekarrang ini djoemlah capciteit dari koep soepaja dapat segera dimo
Y
pernjataan Volksraad ada tetjantoem ta” raffinaderij dari Curacaosche Petroleum ngan exploitafie,
sesoenggoehja prihal apa jang hidoep Industrie ” Maatschappij, satoe- dochter
dalam pergaoelan hidoep jang kita wakili
sebaliknja darj itoe.
Siapa jang memandang dengan sabar
sekalian panen dari poetoesan-poetoesan
diwan, siapa oempamanja memandangse-

soeka pergi kesana lagi.
6. Pada boelan Maart bakal diadakan m.
Congres-Provinciaal di Celebes bertempat
Inilah ada satoe antara tjonto-tjonto
-diatas, bahwa penghitoengen ,,wak dikota Makassar, dengan pimpinan oleh jang banjak jang haroes diboeat pikiran, |
magang” tidak boleh dihitoeng kebe- toean-toean H.O.S. Tjokroaminoto, H.A.
Tetapi sebaliknya dari itoe terdapatlah
4 Yakang (terugwerkende kracht), maka ajat Salim, A. M. Sangadji dan Kjai H. M. hal jang lain, jang berfaedah, jaitoe
| kesebelas - diadakan .satoe perdjandjian Anwaroedin.
penerangan dan kefaedahan jang terdapet
“
TO—
"bagi mereka jang dapat menoendjoekkan
dengan memadjoekan dan
mendjawab
Menoeroenkan perestige orang
Soerat soerat boekti atau keterangan-kepertannjaan-pertanjaan.
koelit poetih.
terangan jang perloe selama dalam taDi sitoelah ternjata, bahbea di fihak
Atasperentah Parket telah ditahan pre- anggota-anggota diwan orang berichtiar
hoen 1929.
ventief :
akan mewartakan, satoe daja akan me"Karena
sekarang
tahoen 1929 telah
Croese, recidivist, karena mentjoeri njapai hal jang amat baik dadam watas
lampau, - maka peratoeran itoe telah ha- peda. tempo jang ditetapkan, jaitoe satoe ichtiar
poes dan seteroesnja herziening (pemeVan der Heyden, recidivist, klerk land- kewatas jang betoel, keperatoeran
jang
Tiksa'an: kembali) hanja bisa berlakoe raad “Batavia, karena menggelapkan soerat tjotjok, soepaja persidangan ini mentjapai
moelai tanggal satoe hari boelan dimana soerat pengadilan dan f 150.— ongkos apa jang ditoedjoei.
dapat ditoendjoekkan Soerat-soerat boekti gyzeling.
Ichtiar ini adalah soeatoe keoentoengan
atau keterai
keterangan. Penoetoep| Mallon, bekas employe satoe peroesaKarena soewal dari Volksraad adalah
dapat disini
diberi tahockan, bahwa haan auto di Bandoeng karena mengge- di satoe fihak akan menjamakan diri deoentoek penghitoengan ,,waktoe magang” lapkan £ 4.000.
ngan perobahan-perobahan jang tjepat
-0(dan voor practijk beralasan dengan ini
dalam negeri ini dan di' fihak lain akan
- dan sirkoelir-sitkoelir jang doeloe, maka
Mr, Iskag,
memegang tinggi peratoeran-peratoeran
tidak
perloe lagi didahoeloei
de
perMr. Iskag, advocaat pada Hooggerecht- Gan traditie sendiri. Saja sendiri berkejaP mocfakatan dengan Betoidigingekanibor, shof, dengan kediaman di Bandoeng, te- kinan, bahwa dalam persidangan
jang
ket
j djika mengenai perkara-perkara lah memadjoekan permintahan akan dile- sederhana -ini, tersalah itoe dengannjata.
jang
amat locarebiasa.
pas dengan hormat. (,J.B.")
Inilah jang mernberikan pengharapan pada
aa
Ad
hari kemoedian.
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Pada Lea hari biasa, dalam boelan poeasa 'bocat lebara
perdjamoean, Ealalok Anggoer
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obat tjap Boelan menarik orang

poenja perhatian.
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Tariknja dalam boelan Maart 1930 atau
habis.
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Boeat orang sehat, orang sakit, perampoean baroe bersalin dan orang
banjak tenaga lagi, Anggoer obat tjap Boelan selaloe misti di pergoenakan.

toea jang tiada

Harga botol besar f 2.25 dan ketjil f 1.25
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No. 789, Postbox
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Persediaan besar “dari batik,- batik haloes dan kosa keloas

- Dispensary

Kesawan

Pekalongan, Djokja en Solo.
Djoega bermatjam- matjam, kain -kain, seperti Petekar, Sama.
rinda, Koepiah Terboes, Tjapal Soengkiet dan lain -lain. '
x
Sanggoep mengirim dengan Rembours, kelogar. kota.
.

No. 61, Medan.
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bagoes, moelai: dari

setiap
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Beli sampai berriboe harga di toeroenkan dengan

Kertas post berrol pakai blok, harga seblok: f 0,80 dan f 0,95, vloeipapier poetih bagoes dan tebal,
harga selembar: f 0.15 dan f 0.25 Carbonpapier dari kwaliteit paling bagoes, harga sedoos dari 100

.

vel folio £ 7,—: selembar

10 sen, warnanja hitam dan merah toea.
-

Bermatjam yoepa, kertas toeliss kertas toelis berrol dan tidak pakai rol, kertas tijp mesin, doorslas
|“ poetih dan berwarna: kertas tebal boeat gambar, kertas karton beroepa warna.
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hoeroef
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Mendjilit boekoe - boekoe dengan bagoes, rapi dan lekas.
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Dasi dan sapoetangan, serban oentoek Hadji, sar

kemenangan. memoekoci |

'Zoroaster, satoe agama de-|
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harga per lot.
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Samarinda, saroeng Batoe Bahra, saroeng Doa”
Pajoeng soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak

(3

matjam jang lain.

Menoenggoe dengan hormat,
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Adres soerat-soerat dan pesanan:

Telegram adres:

H. ISHAK ISMAIL.

ISHAK ISMAIL Medan.

5,

Oudemarkstraat 2 Medan.

2

Rembours tidak dikirim.

Mode paling baroe.

Harga moerah, barang bagoes.

Kirimlah postwissel dengan selekas-lekasnja,
ini hari djoega, soepaja djangan kehabisan.
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Ala mena benicah Seken Naas
roenja bangsa-bangsa | wi
tempat
djadi
ing 1930 Melajoe dan Djawa bergambar-gambar dan segala
: Kimanak
2 Na hideep
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“Bur
aan Peradaban 'jang tegoeh, se-| Hama pembesar B. B. ada dalamnja, djdega memakai Loterij selain membeli almanak ada harapan dapat prijs f. 1000.-— harga biasa f. 1.25, reclame f. 1.— sadja.
Dan sedia. Volksalmanak 1930 serta boekoe-boekoe kefoearan B. Poestaka dan

soedah lenjap- dan diganti dengan
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keheranan dalam' ini, Tatah sedjak | Iain-lainnja. Harga lebih moerah dari di Java. Lekas pesan of datang beli sendiri.

Mintalah prijscourant gratis.
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'anti dengan setjara Arab. Di-
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Djika memesan djangan salah adresnja:
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TELEFOON

k''kocat dalam Nasional Arab itoe.
hal ini, kita rasa tentoe oleh se-

"terbai

dari kata

ihadapan

kita bagi

i
jap! masa soedah dapat mempengaroeh

Kwaliteitnja
bagi kaoem

'soeatoe -pengaroeh dari segala pengaroeh
jang Yaa aa Mete kita
Da
Arab itoe miI.. Kekokohan Nasional
sih'sahadja sebagai keadaan jang segar

@ebagai

perkakas

roe dan tjuckoep besar
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toe.
jonal Arab
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moelai

jang

penga-

mendjadi
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Firma
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Pembelian sbafijak boleh berdamai harganja,

AKIP

Nos: 8 en 81 Bindjei,
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Ada

menjediakan

dan

batoek, dada, napas sesak, asthma, mentjantikkan moeka, bermatjam matjam obat sakit peroet,"
darah berhenti, sakit mata, kentjing nanah,
dja Singa, ambeian, demam, sakit koelit (
gatal), loeka loeka, sakit gigi, panau, obat
awet, dan segala matjam roepa penjakit. :

daging jang masih baroe dan menerima abonnement dengan

kebon - kebon.
Hormat,

MACHMOEL
bin MATSEH
Mohamad Islam bin 'H. M. Siddik

Ahmad bin Akip

.

Djika

toenggoe

. Segera

sedia

Sedia.

bermatjam - matjam

Kaoem sport!!

- Kwaliteit baik
'Pekerdjaan

netjis

'Toekang

dari

—.

Cylon.

Pakailah

“tidak setoedjoe dengan
barang jang disoeroeh

kaoes

voetbal

dan

kniedekker

Menoenggoe dengan hormat
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apabila tocan pakai,
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dan

merk MAG-

Ipat keadaannja-

Edison, Bell, kita ada sedia, Roepa-roepa

takaran

“serta oekoeran. Persediaan besar

timba-

:

DELI

Tjarilah , kita poenja 'aiiesi

w

HAN SENG & Co.

Oudemarktstraat 53,

.

soerat

soerat pgedjian, smempoenjai soerat

boehkan dari penjakitnja jang berbahaja, jang berada "1
diantara

hajat dan mati.

«
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Oleh sebab itoe, djika toean, atau familie tocan, '

dari perkakas

segala motor dan pendjoeal arlodji merk Roskoph jang toelen.

Masoekkanlah advertentie toean

mempoenjai

ringan, ladjoe dan potorigan bagoes jang terda“

GRAMAPHOON,

“SINAR

“

soerat boekti, beberapa banjak orang jang telah -disemangin

NEET, tentoe tidak merasa tjape

-— - MEDAN

pada:

Tabib "jang dapat memberi 2.3
sogatoe: tang8.
goengan kepada toean.
:

merk

dan MATCH-

toean soedah eketahoei

kebagoesamnja.
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S. R. B. RAM”,

TOKO

piteinsweg No: 43

mentjari tabib jang dapat mem-

jang kita sediakan

Toengganglah

NEW

PAN

adalah

oentoek toean
- toean,

bikin, yang sik knbadk

2

bes

TABIB BRITISH INDIA..
S. R: B” RAM

Batjalah!!

Tendanglah VOETBAL merk CHAMPION dan MATCH@ LESS en T. dan lain-lain jang ada sedia
dalam kita poenja takor---

“ PERDJANDJIAN:

-

itoe sampai" mendjadi

beri pertolongan bagi togan..

permata.

-

penjakit

toean

1 djoega jang soedah siap. —

sai

.

toean dihinggapi oleh sematjam penjakit,

"tocan

DJADI

MODERN.

oepab,

OBAT

Slachterij Bindjei, Telefoon No. 10.

BRILLIANT dan INTAN
DENGAN

23

teroes bisa di pake,

Simpang Oelim, Tamiang.
djoega:
Oka
MACHMOEL en M. KASIM
Rindisi
4

-orang poenja. boedel sebagai pawang
doenia jang telah masjhoer namanja daee “jemp. Hikajat Doenia.
Er.ot

'DIKAT

batoe besi dan Tembaga.

Dan ada mempersewakan Sleepbooten (kapal penarik) S.S. Panci,

“dioempai

bekal

rika merk Fairbanks, 200, 259, dan 300 kilo. Batoe-

jang -selamanja ada persediaan besar dari Papan Meranti, Damar
Laoet keloearan dari Singapore, Tiang Tengar, dan Batoe Bata.

lam langkah kemadjoeannja bangsa.
'Arab-itoe” ada tetap semangat Nasional
dan Islam jang menjala njala, bahwa kalau misih sahadja Gialannja sebagai Ka
tentoelal
adaam jang ada sekarang ini, kembali
ta

Bana

dari

Telefoon

Libnon tanah Arab Asli, Palestina, Irak,
Nadjed, Jaman, Hadramaout,
Hedjaz,
Syria dn lain lainnja.

.

Tjartting - minjak, Tjanting -soesoe, Timbangan Ame-

BOEMIPOETERA

poela meman-

jarkan tjahajanja jang hebat moelai

dari

kita pesan teroes

djoega:

poenja

'kenfftdjoean itoc misih gjalan teroes de“ladjoenja

Timbangan - medja, Timbangan-maas, Oekoeran meter, pengoekoer kaen, Gantang beras ketjil dan besar.

menoendjoekkan lobang keoentoengan bagi toean
dan bagi kemadjoean dagang.

dan oesang Batan: Makin lama makin
t
djaega, inilah jang amat penting
tegoeh
terkapdoeng dalam adjaran Islam.

Tigan

Timbangan -kajoe besar dari 125, 150, 175,200 kg.

Didjoeal baniak dan sedikit.

dengan
Saudagar kain dan petjah belah! selakanlah berhoeboengan
akan
Jana
Firm
soeatoe
,
Fiema BOEMIPOETERA

|"

tidak ada kelemahan

orang

sebab

“saudagar,

Fabriek diloear negeri.

al -Arab, adat lembaga, bahasara
njaidan toelisannja. Tidakkah hal ini ada |

poen, ia

-

KARET dan lain-lain barang
SEPATOE
selamanja baik, memberi keoentoengan

da benoed Atika
diatas tanah'ini Roch

Sekarang ini

-

BADJOE KAOES
TJITA-TJITA
KO
PIRING MANG EK PORCELEIN

dan tanam
Islamdan didik: poela kehidoepan setja-
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Bombay - Besar)

toko

erdagang:

,

labannja. “Tiada .tjoekoep samp
sitoe sahadja, dengan moedah poela ia

-adanja,

(Dibelakang

,

ss

sa
“separoth dari Asia atas bang
h
koko
amat
poen
lagi
besar
'jang
ygsa
ai dibir
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Poetra . Medan.

Topekongstraat Medan. Tel. 35 No.
Edition 6. Telegr. Adres:

Nasional Arab,
Hat maa
psoenggoeh soen.goeh dengan seke-

dan baroe

BOEMIPOETRA

an ara tali FIRMA

Sa

soesoen

baiknja

STRAAT

' Timbangan -piring dari kajoe, 10, 15, dan 25 kilo.

ngaroehnja Islam djoea, teroetama

karena

di PACHT

—

No. 998

Telefoon

LIE

HAP

merk

Selamanja ada sedia roepa - roepa:

soeatoe pengaroeh

senak

TOKOTIMBANGAN

'Telefoon 755 Medan.
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menanti dengan hormat.

«

3

3

