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hari ketjoeali hari jang dimoeliakan oleh: N. V. B' legtrische Drukkerij &

setiap

Tahoen

nam

Berbagai

tjerita

ke

dari Europa.

berikoet:

bgrpoe-

(Oleh Medewerker SINAR

Menoeroet warta 'peys, pada beberapa

minggoe jang laloe communist Soekabat

DELI")

loeh tahoen jang laloe diperkatakan, bah- jang telah ditoctoep dlam pendjara GloKoelit hitam dipeman- dengan mempergoenak: uk
kedoedoekan seperti itoc koerang dok telah boenoeh-4dirjnja sendiri.
wa
dangan doenia.
.
senapang mesin dan bin
Apa pemerintah beg8
ia memberi kemenjenangkan.
Manoe
sia
bangsa koelit hitam, terpan- doeng gas, itoelah banjak
baitoe pada Volkst erangan locas tentaj
Dalam Handelingen Volksraad, kita
Bahwa pekerdjaan Bestuur jang berat, |!
dang kedoedoekannja sangat rendah dari hoeroe hai ra.
Ng pegato Jengkap dari tocan Soangkoc- tiada memberi kepoea8an-oentoek meme-l aad ?
pada, post north, Sebab
“-Menotroet”
atesbesat
kabar,
lainra
Moskouwmengand
Ceri
pon, ketika sidang Volksraad” batoe ini,
Kehakiman.
didalam
pada baroe ini dari kampoeng -kedoea rena bangsa-bangsa jang bi
poela
lit
djabatan
hi
gang
tang
anna
kene
adan
Pi
perihal perbandingan antara Pengadilan Seorang Hakim mesti poela berkewadjiban di Digoel ada sedjoemlah orang boea- itoe kebanjakan
asia diadab,
Ma
seperti
.
doetidoer
Zelfangs
n
di
Habsji
bangsa
pengadila
dengan
Afrika,
Gowvernemeat
bangsa Papoea
ngan jang telah melarikan diri dan sampai
didalam pekerdjaan Bestuur, sama tertinja
Gerakan Communisme dimana
di i Nieuw Guinea, Neger di Amerika.
Australie.
Sibilangan
|
atanja.
d
bestuur.
ang
pi
ebilah pisau
de engan: sebilah
memberi
bersedia
'
Apa ” pemerintah
jang doca matanja.
Soenggoehpoen demikian, djika diseli- mendapat tantangan dari pemerintah,
3
keterangan loeas
tentang 6 ito padda diki dalam-dalam, banjak djoega kepan- pi meskipoen demikian, , semakin"
Antara lain lain tocan Soangkoepon
bagaimana tocan Soangkoepon | Werangi 1
daian dan 'adat kebiasaan basa Keelit semakin. locas
Dan
berdjangkitnja menjeboctkan :
akan berkata: ,,Bagi saja, saja lebih soeka
hitam jang menarik hati dan dapat diam- kaoem itoe. Segenap pemerintah m
—0—
bil tjontoh bagi orang-orang jang soedah bahaja communistisch. Dalam boelasij
Ik voor mij geep de voorkeur aan de adat- poetoesan Kerapatan dari pada poctoesan
Sebelas ratoe penahanan!
laloe, dikabarkan dari Londen, bab
tinggi kesopanannja.
spraak
entsrecht
gouvernem
de
rechtspraak boven
Pengadilan Governement !"'
Aid. mewartakan, selama tahoen jang
Baroe-baroe ini ahli-ahli menari (dan- merintah dari“Palestina,
Syria
Djika (kita mesti melangkah dari djoe- soedah politic di Betawi telah menahan sers) bangsa
Neger dari Amerika, telah akan memboeat Naa
, P:
(Bagi saja, saja lebih socka kepada kepoetoesan Kerapatan dari pada kepoctoesan pe toesan ini, akan merobah soesoenan kera- t otaal 1123 orang, djoembelah mana me- mempertoendjoekkan kepandaiannja . da- an peratoeran peratoeran wentoek: Ad
patan, tidak boleh tidak, kita boekan sadja 1 ainkan ada sepoeloeh procent dari an- lam hal tari menari (Neger dansers) di- tjegah bahaja communist itoe
ngadilan Gouvernement),
mesti merobah pengadilan Kerapatan dari t cra djoemlah orang jang ditjari oleh asapan publiek jang sangat ramai di Mereka teroetama chawatir,
onden,
politie, jaitoe kira 12,000.
Muziek tjara neger diperdengar- hat rasa kebatinan dan roh 1
'Toean Soangkoepon merasa koerang practijk, poen dari theorie.
Arab di Jeruzalem ada te
k
kan
djoega
Bahoea
sepoeloeh
procent
antara
djoemketika itoe, sa
Boeka dengan kepoctoesan Pengadi'
Kita harap, bila tidak sekali goes, dengan ah itoe soedah dapat ditangkap politie
Sega
commurist di' Palesti.
Ahli-ahl
i
sport
dapat
memoedj
ikan
keGowvernement, karena pengadilan Gi
berangsoer-angsoer akan diadakan pero- di Betawi, itoelah boleh dinamakan satoe mana fa'atan tari itoe goena kesehatan
karang njatalah tangan
senikoerang
jang
vernement, banjak
bahan. Seperti jang kita dengar, sekarang record hasil ini telah didapat dengan badan. Muzieknja meskipoen kebanjakan sangat pandjang, . hingga
poerna. Dioendjoekkannja satoc oempami, sedang dipertimbangkan oentoek mengang- adanja kaart systeem jang sedjak beloem kaki memekakkan
telinga, tetapi satoe- mendjangkau kemana manas.
didaama
telah
didjalankan.
satoe
matjam lagoe, ada djoega jang gerinja njatalah Moskou besar
"kalau didalam acte van verwijzing
kat ahli-ahli Wet mendjadi Voorzitter
nja, tetapi didalam negerinja
Sampai
sekian
djavehnja
mendjadi
sahati,
meraw
ankan
pati kesalahan kesalahan penoedochan, dari Kerapatan.
begitoe terpoedji.
toe
kebiasaan,
bahwa
dikantoor-kantoor
Charl
eston
dan
Black
Botto
m
hingga mendjadi sebab kebebasan bagi
Pemerintah Stalin ada tar
t elah disediakan satoe daftar dari nama terkenal namanja dalam doenia artist di
seorang jang terda' wa.
orang-orang jang lenjap dan tersangka, Europah, kedoeanja toekang menari tjata aja akan lemah pegang stuur'p
.
daftar-daftar mana telah diletakkan di Neger dari Amerika jang beroentoeng han. Semoea berasal dari tjara
noentoetan, penghoekoeman dan
Makanja tocan Soangkoepon lebih socka
kantoor-kantoor bestuur, soepaja orang mendapat banjak poedjian di Londen.
ihat. Akan tetapi systeem ini dirasa koeLain dari pada kedoea toean-toean ter- pasan penglepasan jang tiada
sense
dengan Kerapatan, adalah, tiap tiap pocrang baik, lagi berongkos besar, jaitoe seboet, telah banjak toekang-toekang mu- Teroetama jang mengkeloetkan
toesan pengadilan, hendaklah terikat dcBagaimana djadi saudagar.
setiap tahoen, tiap afdeeling memakai ziek, toekang menjanji dan toekang me- pemerintah, ialah atas pengoesiran
ngan golongan jang njata, dan wet itoe
»Pertjatoeran mengoetip soecatoe
ongkos expeditie ribocan roepiah oen- nari bangsa koelit hitam jang memperlan- charin, seorang politicus dari
penoetoeran dari King Po."
didjaga menoeroet pergavelan ramai.
serta Rykof' dari
tock Iyst demikian.
djoetkan kepandaiannja pada beberapa
»King Po mentjeriterakan.
Maka di Betawi laloe diadaken kaart- negeri besar di Europah dengan beroleh voorzitter dari Raad 'van Voll
sarisen. Ia ini mendapat
Itoelah gebabnja, toean Soangkoepon
Kita kenal di Weltevreden satoe toean systeem dan sekarang dari tidak koerang persetoedjoean dari publiek.
Stolin,
disebabkan ia memy
39 pihak kepada politie di Betawi
Memperhatikan kunst dari bangsa koenjata njata dihadapan Volksraad berseiggghoa cigenaar toko jang besar. Pada dari
gan
baik dengan Boecharin,
telah
diberi
tjatetan
tentang
nama
oranglit hitam itoe, baroe ini Mr. Ro!
ea
Sena, pegawe verkoopafroe: “bagi saja, saja lebih soeka kepada
9 tidak diberi ampo

Kerapatan.

pe

Sumatra.

en
orang janggda ,oergesaw dengarpolitie." Miss Annette Mills telah memerloekan
ke
kepoetoesan Kerapatan daripada kepoe- deelingterpak sapoelang lantaran iboenja Sekalian itoe doea ditjatet dan ditaroeh memboeat temasa (studiereis) berboelan
Pihak kaoem saudagar dam
sakit.e Dengan gembira itoe toean gantitoesan pengadilan Gouvernement".
atas kaart dan dengan tjara begini orang boelan lamanja kenegeri-negeri jang ditem- poela mendapat kesoesahars

kan pekerdjaan

gegewenja

beli satoe kraag pa

dan orang

miskin jang tidak

Amat sedap perkatain ini dioetjapkan| lebih harga f0,50 ia ladenin dengan manis
oleh tocan Soangkoepon, karena beliau boedi. Terlihat dimoekanja tidak lantaran

seorang lid Volksraad, seorang jang men
djadi pendoedoek dari soeatoe Geemente,

terima f0,50 ia merasa girangnja,

djadi dapat mengogmpoel barang jang
bergcena dam berharga dan sewaktoe-

tapi dari

lantaran sipembeli merasa girang, merasa

tertoeloeng dan diladenin.
“Tidak heran
tetapi boekan raiat dari soeatoe Zeli- iapoenja toko selaloe madjoe teroes!
.
bestuur.
Pegang pekerdjaan jang mengandoeng
Dan, kalau dapat perkara, tentoe tiada dasar menoeloeng atau ladenin orang ada
perboeatan baik. Sesceatoe pekerdjaan
akan beroeroesan dengan Kerapatan.
pertoeloengan
kendati ketjil sekalipoen
tocan
Soang- asal dilakoekan dengan manis boedi ada
'Tjoba. . ..cempamanja
koepon boekan lid Volksraad. boekan lebih besar harganja bagi jang ditoeloen
pekerdjaan besar tapi sembari merengoet.
Gemeente,: tjoba....tocan
pendoedoek
Soangkoepon mendjadi pendoedoek Kammenambah tjerita
»Pertjatoeran

waktoe

dipergoenakan

dengan

berhasil.

pati koelit hitam di Afrika.
Dalam perdjalanan,
kedoeanja

memperhatikan

tintah.

Beriboe-riboe

kaoem

dapat man-Wolga jang meninggalkan
'adat isti'adat dan kege- tangganja sebab mendapat
koelit hitam dibeberapa rangkat kepintoe gerbang kota

Kekelirocan-kekeliroean jang tertampak maran bangsa
senantiasa diperbaiki, sedang lain dari soedoet doenia, hampir bersamaan.
pada itoe ,systeem terseboct poen dapat
Pakaian menari (kostuum) jang dipakai
dilocaskan. Tempo hari (telah kedjadian, oleh
charleston dan Block Bottom di
bahwa daiam satoe hari orang telah per- Londen
kelihatan dipakai djoega oleh
goenakan 25 kali dengan berhasil kaart- bangsa
koelit hitam di Afrika Selatan.
register itoe."
Demikian djoega langkah-langkah danlagoe
Ada baik, kalau methode terseboet lagoenja tarinja banjak bersamaan.
poen didjalankan ditempat-tempat lain.
Dari sini dapat kita tarik pikiran, bahAdjuncthoofdcommissaris F. H.A. Dietz,
ng djoega terkenal di Bandoeng adalah wa kepandaian tari-menari, menjanji dan
jang diwadjiben mengoeroes register itoe. bermuziek itoe roepanja tidak ketinggalan
pada segenap golongan bangsa diboemi
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dengan maksoed minta kasikan da
merintah soepaja - mereka boleh:
dari keradjaan Sovjet-Negeri'kes
itoe, dan

ditoendjoekkan

kepada

oentoek mereka boleh mendap
doepan doenia.
&
, Demikian lagi, labour"tegeering

ris (Ramsay Mac Donald) soedatrm

kan voorstel oentoek memperbail

hoeboengan diplomatiek
Mengan:
Dimaksoedkan. soepaja ' djadj:
geris djangan dikembangkan
'propai
ini. Sekalipoen ia dari bangsa jang sangat oentoe revoluti
poeng jang dibawah perintah Zelbestuur, itoe "4
k
e.
biadap ada mempoenjai kegemaran pada
Dari kabar setengah ofi
Djalanan di Tanah Sumatra.
tentom beliau akan berkata lain sedikit
kepandaian terseboet. Tambahan poela, bahwa perdjan
Kita
djoega
ada
kenal
seorang
jang
djian tefita:
e
.
Hoofdingenieur
E.
Fels
dari
aldeeling
.
sekarang
dari
doeloenja ada berdagang ketjil mendjoeal wegen pada Departement B. O. W. telah kunst dari bangsa jang terpandang rendah akan dapat terdjadi, si
pro
dan hina itoe banjak jang menggemarkan
meToean Soangkoepon sendiri ada
kemedja
perkara
ngemoekakan beberapa
Regeering
dan kehadapan Volksraad,
jaitoe beberapa perkara jang meroegikan
raiat, dimana mehdjadi soeatoe boekti,
bagaimana Kerapatan kita lihat didalam!
practijk.

Toean Soangkoepon teslampay
memandang

dari theorie,

banjak

tetapi koerang

memJhndang dari pihak practijk.
K5
nh

Kita setoedjoe “dengan pertimbangan
jang achir dari toean Soangkoepon, bah
wa Kerapatan itoe Iendaklah diperbaiki,

$-

hingga ia mendjadi soeatoe badan jang
disenangi.
Djalan oentoek memperbaiki ini, terdetama haroes ditimbang dari hakim-hakim

|

jang.

|

pada

masa

roepa-roepa barang rombengan tapi sebab mengatoer satoe rentjana pekerdjaan boegutoek revolutie sedoenia teraes
hati bangsa jang soedah bersopan (ont-|9
ia merendah diri dan bisa menjenangkan at 5 tahoen mendatangkan goena pakein
perdjalan. Dalam Lagerhuis, Hi
wikkeld).
gioega soedah menerangkan hal
hati pembeli, sekarang soedah mempoenjai asphalt pada djalan djalanan ditanah seti
toko jang ditempatnja itoe boleh dikata berang. Apabila ini rentjana diterima bakarena perhos
Communist mengembang- bisa akan kedjadiap,
ia ada berada.
kan
sajapnja
kesgenap ngan antara Inggeris dengan Rusland
ik oleh pemerintah, di Sumatra sadja akan
oem tetap betoel kalau perhoeboet
Tapi kita kenal djoega seorang dagang ada 2,000 K, M. djalanan jang akan disoedoet
doenia.
Bangsa
jang doeloenja kaja sekarang djadi seba- pakaikan asphalt.
Koelit hitam Afrika ingin Soedah baik, maka soerat-soerat otot
Sokolnikof segera diserahkan dan bag
liknja sebab selain ia banggakan diri kakemerdekaan.
Djalanan djalananedi Atjeh dan Zuider
lah sesoeatoe perdjandjian akan 'be
repa dagangnja jang begitoe madjoe ia en Oosterafdeeling Borneo. karena maPerang doenia 1914-19 19 membawa
tiada bisa meladeni orang dengan sepa- sih terlaloee baroe, tidak akan ,.dikerdja- peroebahan besar kesegenap pendjoeroe koeatan.
toetnja.
Conferentie angkat
kan" doeloe dan baroc akan dipakaikan doenia. Peroebahan itoe mengambil djoeDjadi njata bahwa orang pedagang asphalt belakangan.
laoet di-Loanden,
ga ketempat-tempat jang beloem meningkat
jang pandai akan merasa senang kalau
kesopanan
j.
sederhana.
Boelan
Januari
jl. sedianja
Menoeroet rentjana itoe dalam tahoen
ia bisa menjenangkan pembelinja!
Pada waktoe jang achir sekali ini, seba- diadakan di Londen Conferentieai
1931
orang
nistjaja
akan
goenakan
1
.
millioen roepiah oentoek pekerdjaan itoe. gian pendoedoek asli di-Natol (Afrika laoet dari keradjaan sedoenia.
————mw—w—
Maksoed teroerama dari Confergut
Itoe pemadaian asphalt akan dilakoekan selatan) telah bergerak meminta merdeka.
dibagian atas dari djalanan sadja dan ti- Boeat ini terpaksa pembesar-pembesar akan membitjarakan tentang “Peni
”3
dak pakai sheetlaag, sematjam tjara jang bangsa koelit poetih kerdja keras menga- ngan angkatan laoet.

in doedoek, didalam

sia

berongkos lebih ringan.

Pernikahan
Dalam

congres

poelan Isteri

tida sah.

,,Perserikatan Pekoem-

Indonesia”, dalam perseri-

B”)
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Oewang

palsoe

(Perniagaan) Ai d., dari Warta veldpo“ Kerapatan, ialah
katan mana ada bersatoe 26 pekoempoe- litie Tjiandjoer telah dapat bisikan bahoza
dan
Zelfbestuur,
| -ambtenaar-ambtenaar
lan kaoem-perempoean Indonesia telah sedjoemlah pembikin oewang palsoe di
sebenarnja Zelfbestuurder sendiri jang mengambil poetoesan jang berikoet, me- 'Tjipeujeum, district Tjirandjang, diblakang
njangkoet
dengan
oeroesan mentjegah roemah loerah,
doedoek menghoekoem.
sedang
pakerdjahannja
perfikahan
tida
sah.
Poetoesan ini soedah tengah membikin oewang pitjisan dan
kita
pertama
ini,
““Dari kedoedoekan
dalam congres jang achir.
talenan palsoe.
eliktat - oeroesan Bestuur telah disatoc- diambil
Motie jang “ diterima baik berboenji
Politie ada mempoenjai harapan akan
ka 1 dengan oeroesan pengadilan.
terserah

didalam tangan

sebagei berikoet :
P.P.L.I. telah ambil

mankannja.

Sajang, Conferentie ini tidak 4

Dengan amat teliti, dapat diketahoei seperti bermoela telah dimaksoedk:
oleh politie, bahwa timboelnja gerakan itoe, tantjis dengan Itali lagi. moei
disebabkan terdii inja berbagai-bagai orga- ngan
beloem
mendapat
hoef:
nisatie
jang masing-masing berhaloean Engeland dengan Perantjis, begii e: djoe ».
Communistisch. Mereka memboeat hoeroe- ga Engeland dengan Italt, idem,
hara dengan sebab mendapat perintah dari i Amerika serikat dengan Japanii
Derde Internationale di Moskou.
la
Gerakan ini ditindas sekeras-kerasnja,
'Itali8 maoe kekoeatannja “dilag
kalau tidak tentoe bakal terdjadi pembe- dengan kekocatan Perantjis,. tel
rontakan-pemberontakan jang lebih hebat. rantjis mesti mempertahankan
Meski
begitoe, ahli-ahli politiek di i pantai. Laoet tengah dan Lao
Eropah banjak jang menjatakan pendapa: tika, sedang - boeat ' kolonie
tannja bahasa dalam masi jang beloem djaoeh-djaoeh letaknja dia

poctoesan pada bisa bekoek pada mereka, sebab ada
tter
Voorzi
e
selako
ek
doedo
jang
Bita
tanggal WI December 1929 di Weltevre- terdapat pengoendjoekan ke djoeroesan dapat ditentoekan, pemberontakan sedoenia | mempoenjai pertengkapan.
La
Tjimahi.
dari andjoeran Communist akan terdjadi| | Perantjis tidak maoe mengaboell
Sulthan “sendiri,.sedang leden den, sesoedah mendengar keterangan dan
ngkoe
djoega.
mintaab Inggeris dengan Amerika oei
tentang pernikaan sah boeat
rang jang mengepalai District, pembitjara'n
Menoeroet oedjian Correspondent dari menghapoeskan sendjata-sendjata
minta.
padg
pemerintah
soepaja
satoe
“ke
Controleur poela, disitoe wet diadakan akan melarang pernikahan
»Manscheste-Guardian” di-Johannesburg, kapal selam, atau 'sekoerang- koeri
lihat seantero pengadi ilan itoe ter- tida sah, sebab melihat banjaknja kedja- TJATETAN.
jang menjebabkan ti boelnja perlawanan| mengetjil oekoeran
ton jang
didajam “tangan hakim-hakim dian seroepa itoe, ini merendahkan deraanak negeri di Afrika Selatan itoe, teroe- ketjilnja dengan perlahan.
Pekerdjaan jang semoedah-moedahnja, tama adalah dari kesalahan pemerintah.
Oetoesan japan di Washi
'kewadjiban “poelg.dida- djat kaoem perempocan Indonesia.
—f—
ialah: mentjari-tjari kesalahan orang @Jin. Perlawanan terhadap pada Boemipoetera soehi dengan Hoover dan

Bestuur, jang setiap hari

“Simon

io. $
soerat-soerat
sebagian besar ra'iat setoedjoe

“ha

Dalam

oed pemerintah.
Djika Japan membitjarakan tambahan pertama dari
“dapat meneroeskan kemaoennja ini begrooting Indonesia boeat tahoen 1930
Washington
dan di Londen, maka dan Aff, II, departement van Justitie (blz.
rentie itoe terpandang sementara 1965—1966/ toean Soangkoepon berpi“seperti tersia-sia,
dato tentang poetoesan
Karapatan (Adat
trechtspraak)
dalam
vergadering
Volksraad
Dictator Prima
tanggal
7
Febr.
1930,
begini
:
de
Rive ra bakal
Toean Voorzitter!
djatoh.
Medelid
kita jang terhormat, toean
(Prima de Rivera, dictator Spa- Laoh, telah memadjoekan keberatan ten-

nje, lain--paknja

ada

hara

akan

:makin berkoerang tenag:

'Ikaloe
Mernjat

jang diterima

kepada

ban

dari

sekali bahwa pimpinann

opsir kaoem

intellelet

kiistana.

satoe

opsir-

pihak

dari

desakan

poetoesan

a besturende

ictator semakin lemah, sekali ia senantiaga, dapgf:

dan

djoega

boekti

dari

an tenaganja goena

tan lagi akan ta'loek pada itoe
tidakkah
Inter sebagai diketahoei, dalam tahoen
adat instellinge jang hidoep, seperti wet jang laloe telah mereboet kampioenchap
wet, boleh dan dapat akan merobah atau dalam pertandingan oentoek Soematera
memperbaiki, asal sadja didasarkan at: Timoer.
moefakat
dari gemeenschap atau Kera—0—
djaan.
Kekelir
oean
corrector jang
—0—

Ke

menganggoe.

Bestuursconferentie.

'Tadi pagi, Gouverncur General Soematera Timoer,8L.

van

Sandick,

telah be-

tang penaloekan orang-yrang Minabasa tangkat dari Medan via Prapat, Padang,

se-

dari

kelem-

kannja, bekas premier Sanchecz Guerraparty kaoem kolot — jang telah mentjoba
'memboeat pemberontakan dengan sia-sia,

Kalau Indonesiei

Burgermeester,
"|
ngkirkan hal-hal jang tidak baik "Pada tanggal 23 boelan j. a. d. akan
'Tersiar kabar, dalam pedjabat G4
dari 'poetoesan dan pada perbaikan jang dilangsoengkan poela pertandingan ke- te akan diadakan perobahan.
v.
Henna
,
sedemikian
dari-poetoesan Kerapatan, hormatan,
Sekarang Burgermeester terdi d
“antara Inter dengan Bondssampai tidak tiada kebera- ciftal.
Handelingens Volksraad ketika hingga merika
sa Belanda. Selain dari itoe kela
npergo

Toean

Karapatan dalam zelf-

landschappen.
Laoh:

Boekan

sadja

orang-

orang Minahasa, tapi dari sekalian Boemipoetera di seloeroeh

kemoedian ke Palembang. Kemoedian
akan meneroeskan perdjalanan ke Djawa

entoek

jang

menghadiri

akan

Bestuurconterentie,

di'lansoengkan

di Weltevreden.

mi

Landschappen!

Dalam

advertentie

selamat

hart

Dibawah

nama

tocan Ami

tion, tertjitak Landbouw
lakoe pekerdjaannja.

consulent,

Sebeuarnja dimoeka Landbouw

»Binikoe”.

Toean Soangkoepon : Saja angBeberapa hari jang laloe, seorang Indo1p itoc ada satve hal jang dima'loemi, nesier
dari Kota Pinang, datang menghaebab dalam praktijk poctocsan Kerapatan

raja,

jang dimocatkan dalam socrat kabar kita
beberapa hari jang laloe didapati, socatoe kesalahan correctar, jang mengganggoe perasaan orang jang bersangkoetan.

lent itov, mesti ada: ,c/e“.
Pembatja kita tentoe tahoe

nja akan

| Percimpocan.
ii

Indonesier kembali

Doenia Indonesir menjamboet pe
ran ini, dengan berbagai-bagai penl
Ada pihak jang merasa, pangkat
pa itoe nonsen belaka.
Ada pocld

merasa, inilah socatoe alamat baik 4

pemerintah dengan anak negeri.
S. dalem

inamanja

tinggal di
“menoentoet
Abanjakan
dateng di
ipereyipgean

K3:

Siansens Djoe begi-

saorang

Tionghoa

totok

dilan Gouveraement
de voorkeur

(,lk voor mij £cef

“an de

adatrechtspraak

bo-

se-

Consu-

sebab mereka
matjam-matjam

bagaimana

jang

kepoetocsar
kan denga»

Kerapatan, telah saja terangpandjang lebar dalam ber-

Indonesier,

itoe kalau soedai

boeat didjadikan

mengoempoelkan

poerna,

ba- ment

injak doeit lantas inget kembali ketanah

tetapi

pada

pokoknja

adat

itoe

ada

poelang ke

Tiongkok

dengan

iapoenja perempocan (Njai) diadjak ke
Negerinja lantaran siperempoean ditinghalkan di Indonesia tidak maoe, jang
'meskipoen ia seorang Indonesier toelen.
Disebabkan satoe kesetia'an pada soeaminja, biarpoen kidoenia mana sadja
ia akan mengikoetkan, ini toeladan haroes

g

ditiroe. Kemoedian

kembali

Pena

ke

perempoean terseboet

dengan

banjak

bahoewa
ia
Indonesier,
kerna
ja

boekan
pandai

mengatakan

Indonesia

kegoembira'an,

menoendjoekkan

koerang

sampoerna

seperti peratoeran pe-

tas mendjadi

pembatalan

dari socatoe

karena kesalahan dalam
doehan

dalam

acte

menjebabkan

seorang

van

terdjadi

terdakwa,

toedoehan

vonnis

verwijzing.

toe

jang

lebih

djaoeh

poetoe-

toesan pengadilan adalah menoeroet pendapatan saja terikat
kepada satoe kala
ngan jang tertentoe. dimana wet didjaga

sesoeai

doepan

dengan

keadaan penghi-

dan

kewadjiban-kewa-

oemoem

Tionghoa jang ,ba-

, Bok Ajoe Njonja”. (W.W.)

5—

Menoeroet kabar adalah dalam
gan P. S. I. dikandoeng maksoed
endirikan satoe crediet bank de
fr cooperatief, dengan niatan
beri pertolongan oeang kepada
ka, jang mengoesahakan dagangan,

kalaakan

orang orang

moer

boor

F.

poean

sampai

penganten
kercemah orang

peremtoeanja,

ini lama

men ji
Gouverve

selesainja, ia tiada sabar,

Gouvgrneur.
ur al:

ini, terosta-sa:
tiada

jang tertentoedari rajat da-

lam oeroesan ini.

Toean Apituley: Keadaan telah berobah dengan kemadjoean.

Isa

sahkah kawin mei

perkara
ta atau

5

Perkara tjemboeroe.
Kemarin, kehadapan Landraai
dihadapkan

Jaloc

gi boeat
ngan

seorang

koeli

dari

Soengai Krio, sebab ditoedoeh memboe-

Siamtar

Toean

P.

sekarang

Gouvernements Veearts di Koeta
toean

H.R.G.

Apakah

dengan perkara tjemboeroe,
7 tahoen pendjara.
Penoetoep

pindah

pada

dang

bagi

penoctoep

hari

raja.

van

Landraad

den Lande

man

oewang, leden maoepoen boekan

land,

dan

orang

wadjib

menoeruet

wet

Kentang Berastagi, adalah soeatoe ken-

toekan

Tapi

akan

karena

orang

kampoeng

kelak

tid

nanti

bisa dioendjoek

:,J:

n orang berpikir pada ti

Burgemeester Indonesier, dj

ngan-djangan lantas

ada omelan:,,

ta soedah kasih kesempasan, tapi' kes
boektian kamoe-orang tidak tjakap

Djikalau itoe instelling baroe b

kebaikan toch itoe djisa masih ada

da Burgemeester

Belanda jang

di

dan leden Belanda, jang djoemi
ada lebih banjak!
Jang akan bisa diharap perbail

di

kalau

berhoeboeng dengan

Burgemester Indonesier
diadakan Gemeenteraad

pada djaksa

dioendjoek

-

toch poenja Burgemeester sendiri
Keada'an
begitoe kemoedian

ang

itoe
a
Indonesier'«

sebelah Gemeentaraad Belanda. Tapiit"

Tg. Balei. F. Julianus Siregar,

kelak

Keada'an

bisa salahkan pada orang-orang Belat

moestahil pemerintah loeloeskan. Des:
keadaan begitoe akan tidak bisa ber.»

Penjakit kentangdi Berastagi.
Toean Soangkoepon: Siapa sadja jang|
sekarang Mantri politie le kl. di Kisaran.
akan
Benoerid djadi Mantri politie pada Alg.
datang
dari
satoe
bilangan
jang
tertentoc,
|
Soedah
semendjak
beberapa
lamanja
meper- ocemoemnja mesti ta'loek kepada wet| dibilangan Berastagi bertjaboel penjakit politie Sjamsoeddin gelar Soetan Bagindo,
sekarang le. Schrijver pada kantoor Contkentang.
tanian dan nijverheid enz. enz. Kapitaal wet negeri.
Ocmpamanja orang datang di Duitschroleur di Laboehan Roekoe. dan ditenkari dikoempoel dari penjimpan-penjim-

2

"|

leden Indonesiers!

Darmin, posthuis-commandant le kl. pada
Veldpolitie di Bengkalis.
Diangkat djadi adjunct djaksa buiten

bezwaar

—0—

Boemipoetera.

karang kaku toch penamb
Hanja Burgemeester zgnder penamb

Dengan bertempat dalam gedoengnja Residentie Kediri moelai 5 Maart 1938
di Oranje Nassaustraat, J. LB. dan Na- berhenti dengan hormat dari pekerdjaannja
tipy akan mengadakan perdjamoean oentoek leden dan orang orang jang dioen-

2

dalam sesoeatoe

Gg tidak akan banjak ' bedan

Hoofdpo-

Veldpolitie

nantinja

Burgemeester

buitenlandsch verlof ke—E:ropa
1 tahoen, dan ditentoekan wak-

Karena

akar:

kalau dalam raad soeara Belanda masif

Diangkat djadi Mantri 36. kk-b/'diengt
der Zoutregie di Pasir Pengarajan' Moehamad, particulier disana. ”— , «

hari raja

&

akan lebih banjak seperti sekarang orang!
bisa merasa . .”. kasian dengan itoe'

1930.

na

membawsi

nanti

perintah jang terseboet doeloean? Djis

sendiri, jaitos berhoeboeng toe menjerahkan pekerdjaiin pada 8 Mei

noeh isterinja

betoel

praktijknja

ter, Belanda dan Indonesier, tapi,jang
terseboet belakan
haroes menoeroet”

litie opziener pgla Stadspolitie di Medan
beroleh
lamanja

baroe

meente djadi akan ada doea Burgem

Soeratman,

Hass

p:

gemeester ondergesghikt aan den Euro
peesche Burgemeester” soenggoeh bis
datangkan badan.
Ud

sakit,

Veearts
Kepada

contract

dalam

del

sampe

Tapi #oe perbataan ,,Inlandsche Bur:

dioendjoekkan mewakili pekerdjain Gouv
Radja.

Medan

Iljar

djabatan

oendjoek

Pegawai Negeri.
Gouvernements Veearts PemaToecan

ting

tenaga semasa

evolutie-nanti

keoentoengan,

1500

Siantar

djalan

itoe

memberikan keizinan, kira kira tiada akan

tang

persediaan

kemerdekaannja ini tanah.
Saban kedoedoekan baroe meri
anggap satoe keoentoengan: dan, aj

Controleur Loeboek Pakam, jang berhak

Selama

di in

pelan-pelan mereboet kedoedoekan

Ajah sigadis memboedjoek kedocanja, soe
Akan diminta djoega permisi kepada
paja poelang keroemahnja, dengan perka- Bestuur, soepaja diizinkan mengadakan
taan: jang soedah, soedahlah !
djoedi.
Kedoea penganten poclang keroemah

pembebasan pada

san jang ditetapkan dari hakim dalam
perkara-perkara civiel enz. Tiap tiappoe

banjak orang ialah

P.S.I. dan oeroesan bank.
-

terdjadi

djiban dalam golongan ini, dan berhoeboeng dengan hal ini menoeroet pikiran
sampai orang katakan lebih: pan- saja tidak boleh diketjoealikan goena

| Orang
engomong bahasa

'goes”

ajah sigadis.

koloniale-stelsel

tanah
Bagi kaoem cooperators ada sala
satoc hasil mereka poenja actie: mi

memberikan permisi, sebab tocan 'itoe,
ia tiada diizinkan lagi bericmoe dengan seorang jang tidak terlanipau soeka main
soecaminja
.
djoedi.
2:
Sisocami
telah
mengadoe
kepada
jang
—0—
banjak hal jang Dipertoean Kota Pinang. Karena oeroesan

airnja (Tiongkok). Seperti tiga tahoen ratoeran bagi Boemipoetera teroetama
«berselang jang laloe Sianseng terseboet adalah onverstaanbaar antaranja boleh

E

penganten

dengan

Ngadiloewih (Kerliri) dengan
penghidoepan
sederhana. Ke- bagai-bagai pedato saja didalam raad ini.
- adat itoe banjak
orang Tionghoa totok jang Sesoenggoehnja adat
orang toea
Indonesia pada memelihara mempoenjai hal-hal jang koerang scmTetapi, baroe sadja

sendiri, dapatlah moedah menjingkirkan
4 “sebagai” perempoeannja (Njai), inipoen hal-hal jang koerang sempoerna.
(Soedah djadi oemoem atawa ada satoe
Be
Poen poetoesan pengadilan Gouvernek 213perkara #doemrah. Teroetama si Kijai kijai

-poen

Bilik, kedoea

pes

pertjaja bahoca adanjd
raad itoe hanja oentoek

mengocatkan

r perbedaannja,
Tentoc sadja kepada jang bersanykoe-

Antara sipemoeda dengan sigadis, roe- bersih 2000 roepiah.

bertemoe

mempoenjai

Kabaran begitoe bagi kacemnon-coo.

panja telah lama mempoenjai perhoeboeOeang itoc akan di bagi bagi goena
yen de gouverrementsrechtsprzak”).
ngan.
Meceka
laloe
lari
kawir
ke
Medan
Sekolah
Lanschap banjaknja F.200' goena
Toean As ituley : Itoelah satoc soal Sesoedah kawin kembali te Nota Pinang
sekolah Tionghoa F. 300 dan goena soc
dari pendapatan masing-masing!
itoe

Po

perators sama sekali tidak ada artinjal

Di Galang diadakan soeatoe pasar malam,
Ketika
isterinja itoe masih perawan, oentoek lamanja 7 hari 7 malam.
dimintanja baik baik setjara adat, soepaja
Soedah dikira kirakan pasar malam ini
dikawin-an kepadanja
ada harapan akan beroleh keoentoengan

Toean
£
angkocpon:
Alasan baroe
alasan, seb:ija saja lebih soeka kepada

Keng

dapatan :

3 boelan jang la'oe

Di Laboean

dari Tiongkok.

»APerniagaan)

amat baik.
Bagi saj»,
saja lebih sseka poctoesan
Kerapatan
“-1i pada poetoesan penga-

poela seorang Ig

kan keperlocar? anak negeri.

dap Gowverncus Ae
mengadoekan, hah.
#beloem djoega dapat ditangkap dan se- tidak dapat wenjockoepi kehendak Boemi- wa bterinja, ditahan oleh mertoeanja, dan tan diatoerkan maaf.
—0—
karang masih senang werkeliling-werkeli- poetera kaowii intellektuweel, sedang bagi tiada diserahkan kepadanja.
Ying dikota - Madrid. Opsir-opsir tockang zelfbesturende landschappen adalah poeKeramaian di Galang.
Kedjadian ini asal moelanja semendjak
toesan
Kerapatan
boleh
djadi adalah

pemberontak itoe poen baroelah2 orang
£ jang. tertangkap, itoe poen disebabkan
telah berani memboeat pleidooi keritiek
atas penangkapan Cindat Real Menoeroet
:
,Nocion”
pada
i
rat. kabar Madira
x
ahabisan tahoen 1930, ditatuur itoe
g
Ae
:akan dihapoeskan.

angkat

djadi Burgermeester, oentoek meng

koe

dimana

pemisahan

rapa golongan
soesah sekali.
Kita

tempat

antara bebe:

pendoedoek

disini adi
.

koetipkan

pendapatan -Keng Po'

kedoedoekamnja.
boekan bererti kita setoedjoe sekaliannj8|
| tang jang kenamaiin, dan mendjadi pengmom
Melainkan gona mengetahoei pendii
e
asilan jang
tam djoega bagi anak
negeri disana. Selain rasanja enak, poen Djatoeh gila karena pertjintaan. berbagai pihak oentoek
n disesceaikan dengan pe- jang koerang sempoerna, akan tetapi bi
£ 'ratoeran. agama, ialah djadi tidak dipoe- orang berkehendak bisa gampang mele- boeahnja besar besar.
Soeatoe
peringatan
bayi iboe
Dari medja Administrafie.
Sekarang kentang Berastagi, telah django, 3tapi
keoentoengan akan dibagi njapkan dan oleh kerna demikian menoe-

“leden,-

dengan
Rente

mengeloearkan aandeel- wet negri itoe. Seperti baroe saja kataka'
dari ocang jang dipin- dalam poetoesan Kerapatan ada apa ap

antara agodeel

houders.

Dari srana ke- toet pendapatan

(Es 'oentoengan itoe bakal datang, bagi kita
la terang."

dapat sebab

poetoesan

saja masih beloem ter-|toeh benar
orang berhak akan mentjela|
Doeloe

pengadilan

itoe.

Kesal-han|dari kentang
penghasilan
poetoesan Kerapatan menoeroct pen- Tetapi kentang Takengeun,

foorstel itoe dimadjoekan oleh afcee- dari
“Ning Mataram (Djokja), seperti orang ta- Gapatan saja, adalah sebagian besar dadr. Soekiman Yelah dipilih mendjadi lam kekoerangan satoe codi ficatie (pedorzitter dari

Department

van

jen” (Bat. Nieuwsbiad).

Finan-

netapan dalam hoekoeman).
Boemipoetra jang tiada dapat kepocasan
dalam poetoesan Karapatan, ada kesempatan melepasken
dirinja
dengan me-

—0—
Doekoen sakti?
madjoekan permintaan gelijkstelling deng(Perniagain) Dibilangan Bogor, dekat an orang-orang koelit poetih.
edoenghalang sedjak beberapa tahoen
Siapa
sadja, jang dengan sendirinj
laloe, ada

tinggal seorang

doekoen

poean jang terkenal namanja, akan

isajang sekali diantara orang-orang
takoet

menoendjoekkan

diri diwak-

'siang hari. Itoe doekoen kesohor, bisa

eloeng loepoetkan |pendjahat-pendja-

Ari

tangannja

dlitie baroe

politie dan Justitie.

ini telah

5

Fe:

harganja.
hasil Berastagi,

taloek kepada privaatrecht orang koelit
poetih, adalah menoeruet sala pendapatan

jang achir telah

lebih

bagoes

“Takengeun.
pada waktoe

sebabnja

saja tida

setoedjoc

medelid jang terhormat tocan Mandagie,
ia mengatakan jang poetoesan

dapat dengar, kalau

pekerdjan
ngadji.

memberi

peladjaran

me-

Berhoeboeng dengan ini, pedjabatan
Landbauw telah beroesaha akan memperbaiki penanaman kentang di Berastagi
kembali.
.
Seorang specialist bangsa Amerika,

jang baroe sadja bekerdja pada pedjabatan Landbouw di Bogor, akan didatangkan

penghasilan bagoe

Akan diadakan soeatoc keboen kentang
Gouvernement di Berastagi, oentock mendjadi tjonto bagi anak negeri

djar

dalam

Pemoeda

soeatoe

pegoerocan

agama.

ini, tinggal di Perbaoengan.

Karena
doea
ada mempoenjai

bersaudara, sama-sama
gadis dan Pemoeda, di-

'Meong namanja,

a

itoe akan dikawinkan.
Antara kedoeanjapoen soedah setoedjoe.
Lebih-lebih sang pemoeda, amat tjinta ke-

pada sigadis. Merekapogn“soedab pernah

dipertemoekan,

bergaoel.

ten aaardah lama poela

8

Soerat

kabar

Kiauw Siang

Fa

diantjam.

Ygt Po, salah satoe

Tionghoa,

1

sering

eat, toedjoe perkara pentjoerian, teroe- ini orang menjia-njiakan poetoesan Kerapatan amat banjak dan oleh karena devyk wyk Europa. (B.N.
mikian

orang

| poetoesan

Kerapatan sebagai satoe instelling jang
koerang berharga ....

jang terbit harian

Soerabaja, telah dapat antjaman dari
pt. propaganda dari Pemerintah Central
perantaraan Consul di Soerabaja
menjoeroeh soerat kabar terseboet
Kajen
memaki kalang kaboet pada partij
mintang, hanja lebih betoel soerat
Ikabar itoe haroes boeroe boeroe insjfaf
dari perbocatangja jang keliroe (1).
ag O—

memandang

Nan
DARI PERGAOELAN

kirkan djandji

Dari

pihak

familie sigadis, ia hanja

beroleh pendjawaban, sebab tiada sabar
nanti-nantian, itoelah sebabnja sitoenangan

Doeloe: Kalau ada perempoean dari itoe dikawinkan sadja dengan orang.
roemah tangga Indonesia jang baik-bai
Tidak oesah ditjeritakan pandjang lebar

Toean-toean Mandagie dan Api- berani keloear pintoe pagar dengan meuley: Boekan koerang berharga, tapi memakai kebaja pendek, apalagi dengan
,Onderwaardig”.

dan

Sus!

sekerdja dari Oet

Pw. Deli: Toeaf”

poen ada Journalist.
Soedah tentoe toean toean poen

bagaimana

waktoe

perasaan

sipemoeda.

Pada

gila!

Kesalahan

soedah

,.Sinar

Deli"

tet

kem

INDONESIA.
-

-

Djoeroetoelis

Mang

menggelapkai

Soerabaja 6 Maart (Aneta). Djoer

foelis lelang, Mastoeki di Sampangttu
gelapkan oeang dari 'slands Kas banja
nja f 2344.—

.

Tg

Gentoek mesdjid jang roesak.
Jeruzalem 5 Maart (Aneta). Tidal
lama lagi akan berangkat beberapaorangnja ,,Supreme Moslem Council“ ke Indoss
nesia akan mengoemrpaelkan ocangboeatk/!
memperbaiki
mesdjid
Omar
mes
Agsa.
Zionistenbond
(perkoempo
.
mentjita-tjita keradjaan Jahoedi-Re
memberi ingat bahwa -Mosli
0
berhoeboeng dengan Mosxou
der

i

il

in

voorsitternja, bahwa

tidak

akan

nggeris,

dapati

waki

to

ketjoeali. di$

ngapoera. Perkoempoelan Zionisten H
nambahi
lagi, bahwa
Moslitn”
Co
taan jang dipergoenakan oentoek menja. sangat rapat perhoeboengahnja
0

ke

x

2

Siang malam, tiada laig jang mendjadi
boeah moeloetnja, ialah perkataan-perka-

seorang perempoetentoe dinamai: ,Si takan kasih dan sajang.
jang tidak menaroeh

dagblad.

mesti ada. Dalam
poen kita akoei.

ini, ia dalam pendjagaan orang g|rantaraan

tidak menoetoep kepala, orang disebelah toeanja di Perbaoengan, dan telah djatoeh
tentoe berbisik: ,.seperti djalang”.

Toean Soangkoepon:..,.
menoeroet pendapatan saja, koerang betoel. Jang
Sekarang: Kalau
tidak memoeaskan
.dalam poetoesannja am moeda Indonesia,
erapatan, adalah menoeroet pendapatan kebaja pendek, dia
saja boekan karena dalem adat itoe sen-| Kolot”.

toe

n

poetoeskanlah moefakat, bahwa kedoeanja

Pada boelan poeasa jang baroe laloe,
Kerapatan, jalah tentang tingkatan ontdengan tiada diketahoei apa jang mendjakali telah wikkeling, lebih rendah dari poetoesan
Lebih djaoeh kita mendengar, pedjaba- di sebabnja, sang gadis telah dikawinkan
ketoemahnja doekoen itoe. Lanta- Gouvernement.
tan Landbouw pernah memesan tampang sadja dengan orang lain.
tang itoe, lantas intip pada Meong
Tocan Mandagie:
Berapa matjam kentang dari negeri Belanda. Tetapi tamlai tempat itoe dan benar sadja berhasil.
Sipemoeda meminta keterangan, apa
poetoesan
Kerapatan
di
Indonesia
?
pang ini setelah ditanam di Berastagi, sebabnja diperboeat demikian, apa sebabjan terbbrgolia dibawa ke Betawi,
Toean Soangkoepon: Sekarang poen dihinggapi penjakit djoega.
nia orang dengan moedah sadja moeng“'dimana 'ia mesti beritoeng sama hakim
wa pentjoeri jang telah lari dari boei.

Temaneteman

iboe ada mempoenjai seorang gadis, jang matra

naik harganja. Dari saSiiboe, ada mempoenjai seorang sauna sekarang amat banjak di — lakoekan daranja
itoe, ada poela mempoenjai se- loem bagaimana keriboetan pekerdj
pengiriman ke Medan.
orang anak laki-laki, jang sedang bela- djika mendirikan gatoe Drukkerij dam

jang doengoe, dengan sendirinja terbe- kemari, oentoek menjelidiki penanaman
bas dari poetoesan pengadilan
Boemi- kentang, soepaja dapat didaja oepajakan
poetra.
Itoelah

dan bapa.
.
Kedjadian ini dikota Medan, Seorang

perdjalankan

besar
.

dari

politiek. Arab. Seba

oeang

jang, diko

“kaan
"ini.
Neg eri Loearan.
Demonstratie communist diseloeroeh doenia.

. Toko Katja Mata Jang Termasihoer.

Parijs 5 Maart (Aneta Reuter). Tardieu
memberi perintah kepada politie, besok
mendjaga djangan sampai terganggoc keamanan. Koempoel-koempoelan terboeka
dan pembitjaraan-pembitjaraan communist

Moelai
sa

dan
perempoean - perempoean
djangan
soepaja
ingat,
diberi
anak-anak
Djoega

Parijs 5 Maart (Aneta Radio). Politie
melarang demonstratie-demonstratie communist dari orang jang tiada mempoenji

Politis

tidak

akan

- n
pergadoeha
djalankan

terdiadi

membiarkan

pekerdjaan

men

sedang

pergadochan
ini,

Seorang socialist Roes, Raphael Abra

okitsj menerangkan, bahwa demonstra
demonst tie ini di Amerika dan di
a-mana berasal dari Stalin
akan

menambah

kita

djamin

memasang

tjotjok

degan

kepertjaja

kedutangan

.

No.

bagi

saudagar,

sebab

kaoem

Firma

mendjadi

No. 1297

jang

Djangan

Djangan

MEDAN,

toean berhati

soeatoe Firma jang

akan
0

agent

dari

Fima

MATSEH

&

AKIP

selamanja ada persediaan besar dari Papan Meranti, Damar
Sleepbooten (kapal penarik) S. S. Panei,

O.K.S.

Oelim, Tamiang.

1

djoega:

MACHMOEL

en M. KASIM

Slachterij Bindjei, Telefoon No.

Ada

menjediakan

10.

daging jang masih baroe dan menerima abon- '
nement dengan

kebon - kebon.

Hormat,
MACHMOEL
bin MATSEH
Mohamad Islam bin H. M. Siddik

2

iri melihat orang-orang melenggang @

Achmad bin Akip

:

tocen dengan, langkah j. gagah, memboesoengkan dada: karena

annja

itoc

diperoleh

lantaran

kegiatannja

sendiri,

Beloemkah

toean

@tahoc apa rahsia kesehatan itoe? Peroct tocan memoelas selaloe? Bocah
rang jang soedah berkoerang dilocar & pinggang merasa sakit? Kepala poesing
dan toelang-toelang merasa ngiloe?
and kepada kaoem merah”.
1, kami beri tocan satoc nasihat. Satoe advies j. soedah ditoeroet oleh
@ beberapa banjak orang dengan meedapat success jang amat besar. Makan- 6
lah
selamanja MADJOEN ALJAMANI: agar soepaja penjakit j. tiada di@ maoci itoe lemjap dengan segera dari dalam toeboeh. Isteri tocan. anak ga@ dis tocan

1

TI

Raja

Hari

Selamat

&

0000
&

Pangkalan

ajal

dan

alpa memberi memakai
senantiasa,

Toecan

beloem loe a nama MINJAK RADJA PENAWAR,
penjakit dikoelit, boekan??
obat s
KOS 0.255 £ 0.305 £ 0,355 f 0.45,
Harganja. tetap

Pemoeda jang masih djago bertanding, orang toea jang masih maoe mendjadi

pemoeda

ingat dan djangan loepakan sahabat karib toean: Satoef Hidjazi & F0.80

| & tanggal 22
rapi dan menje

rp.

rt

jang

akan

datang.

gkan hati ingatlah

Soepaja

mendapat

nama

kami.

0000006490 000044000000
|

SPECIAAL
Lanygkatstraat
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Keperloean

Medan

Medja

DIIKAT BENGAN
PERHIASAN

dan “sedia
- matjam

permata.

Kwaliteit bdik
Pekerdjaan

:

Boeat Toean
.

PENGOEROES.

Ny.

TOKO TIMBANGAN
merk
di

- Hidjau)

HAP

PACHT

Dasi,

Kaoes

dari Cylon.

kan

Kaki

NORVIC,

STRAAT 29 MEDAN
Bombay - Besar)

No.

(Dibelakang

998
toko

Oekoeran me-

ter, pengoekoer kaen, Gantang beras ketjil dan besar.

Imitatie)

.
Kemedja,

Pinggang,

dan
merk:

DIAMOND,

Tjanting - minjak, Tjanting -soesoe, Timbangan Amerika merk Fairbanks, 200, 250, dan 300 kilo. Batoe-

JARENDO.

batoe

Barang
“

baik harga
tetap di:

Medan's
Huttenbachstraat

1

Telefoon

Timbangan - medja, Timbangan-maas,

Kraag,

Tali:

SEPATOE

—

Menoenggoe dengan hormat

LIE

Timbangan -piring dari kajoe, 10, 15, dan 25 kilo.
Timbangan - kajoe besar dari 125, 150, 175, 200 kg.

tidak setoedjoe dengan
—

Bisa dipanggil dalam kantoor keboen-keboen.

000000000

Keperloean:

Singlet

bikin, wang dikembali-

Onkost

lain
- lain.

Topi,

disoeroeh

lain-lain.

sadja.

20

.

(Gading -

poenja

.

jang

Machine,

«

PERDJANDJIAN:
barang

lak dan

Reken

M. IDRIS,

26

'

netjis

Toekang

Stempel

machin

29

AM
LL»N—NNGLMLLML

moerah

Semoea

Warenhuis
MEDAN
Li

Telefeoon

|

besi dan

Tembaga.

ini soedah ditera (ditjap) djadi
teroes bisa di pake.

Pembelian
20.

pasca

1x

Menoenggoe dengan hormat,

.

Dan

jang soedah siap. —
bermatjam

(Poetih

Laken

Bola

MAS DJADI
MODERN.

Menerima gp€pah,
Sedia

moerah

dari

Selamanja ada sedia roepa - roepa:

Kioe

BRILIJANT dan INTAN

keroesakan

ygoep membocat, koentji kas besi,
direken

Bola :

Kain

— djoega

memperbaiki

licator dan lain-lain

DIADAKAN

Kapoer

1451.

Moelai pada 1 Juli 1929. kita soedah boeka satoe bengkel di
memakai merk seperti terseboet diatas.
Kita poenja bengkel sa nggoep memperbaiki keroesakan dari mac|-hin-machine: 1
Underweod, Remingt
!
, Corona dan lain-lain, djoega letternja bisa dirobah

hid Loebis
Stokvis Belawan

Abdoel W
c-o Lindeteve8

00014110

@

Company

MEDAN-DELI

No. 15 — —
Telefoon

MARMER
& MEUBEL
FABRIEK

manab
milie
makan
(

Repairing

Kapiteinsweg,

pendjagaannja @

dinamo

KN

Roemah
Arnhemia

Machine

@ Tihoen ini kapal hadii tang akan berangkat ketanah soetji hanja tinggalO
& satoe lagi,
jaitoc .POELAU ROEBIAH" jang tettjinta. Ichwanoel moeslimin
ang hen
K
hadji pada kapal penghabisan ini silalah dengan segera
» kami: karena kapal ini berangkatnja ta lama lagi ja'ni H
eroeroesa

Brandan.

Perbaocangan.

ADJAIB

ta' terganygoe.

1 blik ketjil. .. £ 0.50$

————————
@P. S. Awas dan perhatikan betoel!

.

MADJOEN

serta kesehatan

@ Harga per Wik besar... flL—

"Aidilfitrie.

Mohd. Latif
dan ablilbaith
c'o B,P.M. Darat

djangan

isi agar parasnja gilang-gemilang

00000000

nm

x|

BOEMIPOETERA

Simpang

toean menjesal dibelakang kalau ketinggalan didalam padang men-

tjapai kesehatan.

dari

sedikit.

Laoet keloearan dari Singapore, Tiang Tengar, dan Batoe Bata,

ALMANDILI

BOELANW

dan

djoega:

Dan ada mempersewakan

TOKO OBAT. & AGENT MECCA GANGERS
PADANG

banjak

'Teletoon Nos: 8 en 81 Bindjei,

Komang

NAWAWI

keoentoengan

kita pesan teroes

Didjoeal

BOEMIPOETERA,

FIRMA

neo reroso0oesevo00000000000000

S.M.

negeri.

memberi

menoendjoekkan lobang keoentoengan bagi toean
dan bagi kemadjoean dagang,

Gigi.

TELEFOON
N.

DA

baik,

Saudagar kain dan petjah belah! selakanlah berhoeboengan dengan
terang,

& Co.

en Toekang

24

selamanja

tocan-toean

SENG

Mata

Kwaliteitnja

Fabriek diloear

kita vrijkan

KN

0 OOOOOLOOL

tidak mempoenjai pekerdiaan ini

onkost

ME

jang

orang

dari

tetap

TJITA-TJITA
BADJOE KAOES
PIRING MANGKOEK PORCELEIN
SEPATOE KARET dan lain-lain barang

00000000

bermaksoed akan membseat protes-protes
orang jang tidak mempoenjai pekerdjaan
akan dimoelai besok. Sekalian koempocl
akan bertemoe di Chiakan dipesbintjangkan soal
organisatie

Katja

LUITENANSWEG

telah mentjeritakan

Communist-communist

pereksa

terang seperti sedia kala.

nanti perkara

Toko

-lezing:

lezing

melarang

akan

tidak

penglihatan

bisa

KIE HOEI

Kepala politie New York memberi perin
tah,

perkakas boeat

dengan hormat.

(Aneta Reuter)

5 Maart

York

terang

Menoenggoe

pekerdjaan melanggar oendang-oendang
ini mendapat hoekoeman berat.
New

terima

Siapa-siapa tocan-tocan jang penglihatannja koerang
socka tolong pereksa dengan tiadg memoengoet onkost

politie ini.

peratoeran-peratoeran

baroe

kocrang

oekai, djoega

communist. Tordieu sendiri memegang le
ding

jang

janja, sehirgga

terdjadi demonstratie-demonstratie

sampai

kita

Dan djoega moelai 1 Maart sampai 31 Augustus 1930
siapa-siapa toean-tocan jang beli katja mata dari kita akan kita
kasi persen satoe pasang katja, matjam mana jang toean-tocan

membocat staking.

mereka

mata

k

soepit-soepir motor akan di-

kalau

tjaboet

hari

mata jang model baroe. Perkakas ini kalau dipakai 'boeat perek-

dilarang.

Rijbewijs

'ini

banjak boleh

berdamai

harganja.

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
KESAWAN

De Koningin der schoonheid

—

£ 0.70

Editus ad Peltrhud 4g: Maradja Jayuli Lois

Merpati bedak wangi dalam envelop

P.S.P. Poepoer seri penawar bedak receipt Dr. R. M. Saleh
Paras Sari, bedak wangi roepa-roepa

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

s Pil obat poeroe, terisi 30 pil ditanggoeng moedjarab

KOKOO

HAIR, obat aer ramboet bikinan France

-Minjak Ramboet dewi lenggang kentjana
Sirop Mengi, obat batoek anak-anak
Obat Isak (songe) dr. Hair's

Anti Dijcentrie, obat medjan berak darah dan nanah
Dan

lain-lvin obat selamanja

Mintaklah

prijs

courant

Postage Stamps dealer

kirim graties.

(mendjoeal franco jang soedah

Toko obat, Sjech Djemaab

2

Pokok

& Commissie

dari

pake).

roepa-roepa

itoe patoet disokong.

Harga langganan.
F. 250
Di Indonesia 3 boelan
Loear

,,

"

"

4—

Ngasem
15

Wang sekolah, wang makan dan beli pa-

kaian

kerdja

tjoema

dapat rijbewijs.

f 160,

LX set tn eutai
jalah
pikoel,
—
'Tocan

OFFIE

Tempat

LIWATKAN !!

hatta sampai keseloeroeh tanah Atjeh, tidak meloepakan kita poenja adres
perhoeboengan

dengan kita, bererti. memberi ke-

'oentoengan satoe. sama lain

Hi

Kita

ada

satoe kongsi jang teroes mengimport

fabriek di negri Djepan.

sangat

kain-kain teroes ke-

Sedia

Otdemarkstraat No. 12
Telegram adres:

|

Jacoeb

SI BOL

GA

me-

berhias.

djoegas tempat

:

Telefoon 785 Medan
MARAIMPOEN.

lekas kaja

- OUDEMARKT
AH MAD
7
MEDAN

Eiikeseid

“ Batavia c.
besarnja
—,

TOKO

KOEPIAH

£ 200.000.—'

—

NOERAIN

Kesawan
Sekarang

—
berada

kita

Hoofdprijs
£. 150.

Medan.
pada tahoen

dan 1073 prijs

1930, tentoe kemaocan dan kegemaran
poen membawa pendoedoeknja pada
kemaoean

tahoen

ain-lain djoemlah

£ 1000.000.—

1930.

Banjak pakaian ditahoen 1920 pada

tahoen

1930

ini

suit de mode”
petji

pada

soedah

harga per lot

terpandang

1. 1135.—

demikian djoega petjitahoen

ini,

banjak jang

soedah berobah potongannja.
Sekarang orang soekai, potongan
pendek, orang bilang pesen SOEKARpoenja

harga, orang

soedah

tanah Atjeh.

Pesanan banjak dan sedikit kita ki-

Kirimlah postwissel dengan selekas-lekasnja.
ini hari djoega, soepaja djangan kehabisan:

PERSEDIAAN

Mintalah

5

23

dengan hormat.

BESAR :

7
Almanak Puning '1930 Melajoe dan Djawa bergambarnama pembesar B. B. ada dalamnja, djoega memakai Loterij
1
nak ada harapan dapat prijs f. 1000.—
biasa f. 1.25, Pecat, fr
Dan sedia
Volksalmanak 1930 serta boekoe-boekoe keloearan B.
Poegt
lain-lainnja. Harga lebih moerah dari di Java. Lekas pesan of datang

rim dengan rembours.
Menoenggoe

franco

Rembours tidak dikirim.

.

toko tersedia

sampai kenal, moelai dari Oostkust
sampai ke Tapanoeli hingga seloeroeh

& Co.

Kalau hendak

oentoek

perempoean,

potongan lain.
Kita poenja

Keoentoengan diambil tipis sadja
KANAEKAN

datang

oentoek

sekalian potongan itoe, demikian djoega

Pee

H. MIj. RASJID

segera!!!

bersih dan teratoer, toe-

NO namanja.
Dalam
kita

Harga- harga

|

hati.

Oudemarktstraat 20
Medan. Telef. 1552

Saudagar- saudagar barang kodian didalam dan dilocar kota Medan,
memboeat

/

kang pilihan din bekerdja hati-

M.

“nagd firma.
2
Karena

jang

pembeli.

dengan

Gany

Ledikantenhandel

toean

ngoendjoengi

4

DJANGAN

Abdul

Java.

Dipersilakan

aa

pada

pesanan

model

disoekai

COIFFEUR

hasil Berastagi negeri dingin, kita djocal perKwaliteit baik, rasa enak, baoe haroem,
— sebabrpilihan belaka.
—
—
ada perkara? Ada pihoctang jang soesah me-

EKENING
ea
BARCELONA

jang

mana

sampai

ja'ni tepoeng jang berasal dari goenoeng berapi. kita
—

/wavel Poeder—

Mjaosh

oentoek

membikin

lain,

Y,

Vertegenwoordiger Voor Noord ! Sumatr4:

Redactie & Administratic
Straat
Djokjakarta,

Kantoor

oekoeran.

Sanggoep

Atoerlah

(Saban terbit moeat
gambar-gambar penting ).

(School tot opleiding voor Ind. chauffeur), jaitoc sekolah oentoek beladjar hal automobiel. sampai pandai
membongkar dan memasang mesin, hingga mendapat
riibewiis dan verklaring.

,,J AH) At

Membikin dan mendjocal segala roepa tempat tidoer besi boeat orang
besar dan anak-anak. Selaloe sedia voorraad segala matjam model, sepe
model Soerabaja, model Batavia dan model Padang, dan sedia

mah tangga kaoem Islam,
Sebab

"

PADANG

toet di batja di saban-saban roe-

MEDAN.

Indo ne

Jaitoe :

Eee

Doenia

266

Indonesia
Kapitaal Indonesia
Werkkracht

Ledikantenfabriek

Ia ada Lectuur Islam jang pa-

agent

,

jang penting,

kalangan

.

Apa itoe?

Tidak perloe dipoedji lagi.

H. A. R. ABDULHAMID,
6t Mesdjid Lama

pergerakan

istimewa
Islam.

kita ada sedia.

kita

TELEFOON

Peroesahaan

Ratoenja ketjantikan.

Ada sematjam bedak (Mij darling) wangi tjantik serta obat

88 MEDAN

prijscourant gratis.

MOSKEESTRAAT

il

42

'

tlah

No. 5" Djoem'at 7 Maart

1930 — 6 Sjawal 1348

Lembar

Tahoen

Nasional

esia

jang ter-

beberapa bangsa ketjil akan tetake I, bahagi
pi dalam pergerakan nampaknja benar ia
orang soedah roekoen, karena Islam adanja.
Makin benar orang disini memaham
Islam tentoe makin jakinlah kepada me-

TV

Pertempoeran.

' Shanghai,-21

Feb. (K.S.Y.P.).

Ada

tersiar kabar bahwa tentara .Shek Yu
dan Liu Shih telah dimaloemkan
reka akan harganja dan 'goenanja Nasi- Shan

kedoea.

onal

Islam dan: kebangsaan.

jang

dengan

besar.

Islam

bermatjam

'soedah

matjam

dajakan

atoeran soepa-

pertempoeran

jang seroedi

I-siian

semoeanja

merasa dingin

kira-

kira boeat berapa djam lamanja,

Ada

jang

dat ng

dari

jang

era Ka

bertanja: ,,ini

-

£

alamat

Lain warta ada mengatakan bahwa tenDemikian kami di Medan,
tara
“telah moendoer ke
“sebelah
apa kabarnja ditempat toean?
jang lainnja bisa beringat. ingatan, ' ma- Barat Shek
dari Shantung.
apakah tidak ..ada hoedjan?
ka kita
lihat poela dalam
Roekoen
Tentang
moendoernja
tentara 'Shck,
bisa melenggang ditengah djalan?
Islam jang Lima terletak Hadji, jaitoe
Pres.
Chiang
Kai
Shek
telah
mengelocarCongress
ke
Arafat,
Dari pandangan riwajat dan 'ilmoe pengetahoean.
kan titah bocat perintah Chen Tiao Yuan,
Wah, hoedjan sekarang lain sekali,
sgenap Nasionaliteit jang empat Islam
soedah tedoeh toeroen lagi.
as doenia datang kesana boeat ber- dan Hsi Chih memboeat pendjagaan jang
keras pada tempat jang penting.
sore tidak, hoedjan pagi,
Ditoelis speciaal oentoek Sinar Del oleh: MARADJA SAYUTI LOEBIS
kenal
an, dan” melo
an persauSama-sama djalan,
hingga bandjir air dikali.
iinnja dan tocmboehkan satoe ketjin— Pu TzoI mengikoeti wakiljang penting diantara beberapa nege
Fres. Chiang Kai Shek alah Yang Tiao
'Togan keboen tentoe bergirang,”
ri dengan jang lain. Adapoen Hadji dalam
Tai
pergi ke Shansi berdjoempa dengan
soeboer tembakaunja boekan ' alangIslam satoe locangan dari
bab adanja
Islam dari lain Jain
Kitab Islam jang terscboet njatakan sa- Nasional dalam 1
lam. Kalau sekiranja Yen Hsi Shan. mengadakan pembitjaraan.
tocan besar bisa melenggang,
Islam hanja sebaga agama jang chas boeSampai keHsuchouw.
intolia, Moesoel, dan
tapi toekang "air batoe .menjoempz
at
satoe
Bangsa
(Arab)
tidak
perloe
sada
—Tentara
belakang
dari
Liu
Shih
telah
u manoesia tidak ingat
hagian Timoer dari Toerkey
nja Hadji jang dilakoekan oleh seantara beroentoeng sampai di Hsuchouw.
unja (Nasionalnja) socdah tenPociau Cyproes
bangsa bangsa jang dibawah benderanja
ren tid
tahoe akan Islam.
Kasian!
Islam.
t
Islam itselah Agan
—Yen Hsi Shan telah mengeloearkan
Syria dan, Palesuna
Bo-engnja Chen T:
Lihatlah
kembali
ajat
diatas,
dimana
pada orang se
u Arah, Hedjaz,
Tang,
“Idinjatakan dalam soerat 49 ajat 13, bah- titah kepada sekalian kepala peminpin
nja. Dalam in
Yaman, Adem, Hazarmauth,
'Iwa Allah sendiri mengakoe bahwa dia dan desa-desa oentoek memaksa sekalian
Shanghai, 22 Feb. (J.D.T.)
Bahirein, Nadjed dan Omiman
soedah djadikan manoesia bersoekoe soe- rajat masoek djadi tentara jang dengan malam 20 Feb. jang laloe Chen Tzi T:
“Ikoe dan berbangsa bangsa. Dan dilain begitoe oentoek membela pada provincie telah menitahkan doca pasoekan tenf
Bohhara, Chiv:
““ tempat lihat oerat 68, ajat 52, mengata- Shansi.
jang ada dibawah perintah dari Fai
lam ajat ito
Pinggir Amoa dan
kan bahwa Islam itoe ialah pemberian
KeCanton.
Sing
dan Chang Chin Ying bersiap
12,565,260 lau dikommi
rat dari Saiberia
sa banysa.
ingat bagi
noedjoc ke bagian depan dari Lo:
7,800,600
Dalam Ouran ada djoega tersedia ke- kembali poela keSelatan jalah Canton.
Ada tersiar kabar sebagian tentara
angsa,
811,000
terangan dan perkataan kebangsaan itoe,
Chung
Hsi telah sampai di Loh-mu-i
kan apa
jang perloe bagi
Bergerak.
India (Hindoes
—Kaoem perobahan organisatie telah sementara Chen Tzi Tang laloe.mei
n|diib madjoe deng:
tidak
da batasnja. dalam hal ini soedah ada boekti jang ba.
ik boat diperhatikan oleh orang Islam, memboeat pergerakan di bagian Hsu- loearkan titah menjoeroeh tentara Lik
Wadjib tegoeh del
Indian Tiong Kok
setoedjoennja
Islam
kepada chang.
Yang Ching memboeat pendjagaan'ja
rannja.
Orang ora g jang hidoep dalam tentang
Nasional.
tegoeh dan mentjegah moesoeh n
Ke
gsaannja wadjib bekerdja dan berNaoe (Tiong
Wet jangkeras.
Dihari ini orang orang Islam sedang
k
goena
kepentingan
Kebangsaan
itoe,
4,780,020
—Wet jang keras telah dimaaloemkan
n 1 |repot sekali boeat atoer atoer gerakannja,
Chang Hsueh Lia
413,000 chingga Kebangsaanuja diang:
di Hankou.
dan
masih
bimbang
poela
apakah
Islam
pegangrolpen
4,220,000 dan terhina. Apa bila rendah dan terhina itos boleh dibikin djadi gerakan Nasional.
— Fang Muk Yen &
telah boekan
Islam
poenja
salah,
akan
tetapi
Maoeapa
lagi.
1,098,722
Dalam pendapatan saja, melihat adanja
di Sheng - yang berdjoempa dan
ada
kesalahannja
ocmmat
jang
peloek.
Shanghai
22
Feb.
(K.S.Y.P)
32,027,753
adanja bebe pa ajat jang sebahagian kaSebab itoc Islsm adalah bergandinyan
Kemarin wakil Liu Hin Pang telah sam rong Hsueh Liang memboeat pel
28,139
mi soedah salinkan dalam ini kitab, kami pai di Peiping dari mana wakil itoe jataygan
dengan
tangan
pada
118,604,390
ikoet bahwa Islam itoe adalah soeatoe lah Sheng Hsuen Wu laloe pergi ke Tai- teroes pada Pamerintah Centraal.
dan Amerika
88,399 Doea doea ada selaras.
Lebih djaoeh Chiang Kai Shek
agama jang inginkan djoega boeat ber- yuan berdjoempa dengan Yen Hsi Shan
Lihat berapa banjak bangsa-bangsa di- gerak bagi Nasional masing masing.
tahkan Liu Kwang pergike Feng-ti
ntara djoem!lahnja kaoem , isboeat membitjarakan soeal-soea! keadaan
doenia jarg anoet Islam, tentoe keIslam toch asal moelanja hanja kepada sekarang.
doenja ada 340,000, 000 (Tiga atas
8
Djadi kepala:
bangsaannja
masing-masing
Nasional Arab, kepada !pendoedoek Mekratges empat poeloeh milioen).
.
mimpin divisiekal
dihilangkannja,
selama
ia
masih
mempoekah dan Madina, dan dama Ouran poen
Diatas kita soedah lihat berapa baris
Sakit.
— Besok pagi
Hsu Yuan Chuan:
banjaknja bang- sang soedih memeloek njai njawa. Biar bangsa hoetan sekali- adalah ajat jang mengakoei bahwa ia te—Yen Hsi Shan karena Yang Tiao Tai mendjabat pangkat sebdgai
Islam dan berbagai bagai tempat dan poen, tentoe ia chormati akan Nasiona! lah ditoeroenkan dengan bahnsa dan ga- dapat sakit lalse mengoendang dokter pin divisie sebelas.
Apa lagi bangsa jang besar, jang lam Arabijah. Nabi Moehammad, s. a. w. akan memberi obat padanja.
negeri, Timoer dan Barat, Sel: an dan nja.
terkenal,
jang banjak anggotanja, soedah poen lakoenja pimpinannja tidak lantas
Loetjoetkan sendjat
Ooetara, soed:
tentoe Islam disini ada tentoe Kebangsaan
— Tentara Hsu Yuan Chuan dan
Betoel bagoes akal itoe.
baik bersama
sama dengan dengan tinggi sekali itoe idioendjoengnja kepada seantara dengan menghilangkan
—Ho Chien terhadap pada Pres. Chi- Chin Yu telah memboeat perl
djenisnja Nasional Nasional orang dilain
Kebangsaan di masing masing tempat"temDalam
salah
satoe
ajat
dalam
Ouran
ang
laloe menjatakan jang Ho bela teroes pada tentara Wan Chang Siu
tempat.
pat itoe. Kalau sekiranja Islam tidak bisa poen ada djoega mengatakan bahwa
pada
Gouvernement Nanking tapi Ho te- meloetjoetkan sendjata mereka.
rasoek atau @ber: toedjoe dengan keingiIa poen lebih dahoeloe bekerdja me- lah titah
Guran
itoe
telah
ditoeroenkan
wakil, Wong I Auw, pergi ke
nanebangsa disitoe, soedah tentoe Islam
Nasionalnja sesoedah rapi baalam Arabijah. Disini ada terselip satoe ngoeroes
Tai-yuan
berdjoempa
pada Yen Hsi Shan.
tidak akan bisa tertanam dalam tempat
roe
mengadjak kerdja bersama-sama deMasoekkanlah advertentie 7
tempat itoe. Islam satoe agama jang be- Bochejang penting, bahwa asal moelanja ngan lain-lain Nasional, dan ia soedah
Oeroesan
apa.
gitoe moeda oesianja, dibelakan dari ini Guran,toeroen adalah ditengah-tergahnja mempoenjai pendapatan jang tadjam seka— Lie Kung Wang. wakil Chu Hsao
bangsa jang memakai bahasa Arab. Dipada:
Islam tidak ada lagi datang agama, toch jtoe
li dan locas poela, bahwa Islam akan mis- Liang telah pergi ke Changsha bercijoemwaktoe
bangsa
soedah
loepa
akan
dengan lekas ia dapat masoek keserta
ti dipeloek oleh
bertmatjam-matjam Kedengan Ho
Chien memboeat pertempat jang penting penting dalam ini Kebangsaannja jang masjhoer sedjak dari bangsain, agar mereka itoe dapat poela pa
moefakatar. apa-apa.
Nabi
Ibrahim
Bangsa
jang
masjhoer
i
doenia, dan dipeloek oleh berdjenis bang- oleh sebab kebodohan
nanti berbantoe-bantoean dan berkenalsa bangsa dari berbagai bagai mati
kenalan diantara satoe pihak dengan jang
mendjadi satoe banggsa jang tidak berhar:
(Km
it dan bahasa, adat peradapan, koel.
ia dirikan adanja Roekoen Hadji
ga
lagi.
Sebab
itoe
Guran
koeltoer dan kemadjoean. Ini soedah njajang
terkenal
dimana ia bertenaga mesatoe perkara jang besar,
jang dikosatkannja poela dengan ajat seperti
manoesia
dari segala peloksen
tadinja orang tidak dioega begitoe, ke- diatas dibawah Islam ialah pemberian | manggil
ber Congress ke Mekkah (Arafat) atas
ja diantara

Nasional

jang

lain

dengan

—Cang Hvi Chang dari Nanking telah

SINAR

mana

itoe

ingat bagi Bangsa-bangsa. Dengan begini| ongkos mas
bangsa Arab bisa beroentoeng boeat

satse

agamm jang bersetoedjoe dengan kemaoean zamannja Ke

Bangsain

pendjagaan

(Nasional).

tinggi, dan dengan Islam ia orang boleh
madjoekan Nasionanl itoe
Demikianlah
satoe pemandangan dalam hal ini.

Al-@uran, kata:
»Dan

itoe (Islam) tidak

lain

ia orang poenja bendera lebih

melainkan

satoe pemberian ingat bagi bangsa-bangsa"
Ada djoega diantara Islam sendiri jang
(zie soerat 68, ajat 52).
maoe bertengkar dengan kerasnja bahwa
Lagi Ouran,
menoer
kejakinannja Islam itoe tidak
Kata: O, manoesia sek
! Saja ada ada Kebangsaan didalamnja, dan
pesoeroth dari Allah kepada kamoe se-|tidak memaoei Nasional, malahan mence| moeanja, pada Allah adanja sefhoea kera- roet anggapannja Islam itoe ialah soedah
“ djaan dilangit dan diatas boemi".
bangsa dan seteroesnja. Pikiran orang Islam jang demikian amat pendek (sekali dan
(zie, soerat 7 ajat 158). salah ada kebotjoran dalam fahamnja.
Kemoedian dilain bahagian ada pocla
Bagaimana djoea Islam ialah satoe agama
jang penting, ialah seperti ini :jang mengandoeng didalamnja ideal Na“Hai Sekalian orang-orang! sesoeng- sional, tidak sadja setjara ideal akan tetapi
goehnja kami (Allah) soedah djadikan dengan sesoenggoehnja, dengan boekti
kamoe dari seorang lelaki dan perempoean, adanja. Dalam kalangan Nasional diantara
achirnja kamoe terdjadi beberapa soekoe satoe tempat dengan jang lain, maka” dedan bangsa-bangsa dan berkaoem-kaoem, ngarP Islam ia orang bisa berkenalan dan
.soepaja kamoe mengerti diantar# satoe begingat ingatan, apa mendjadi kebaikan
sama lain, sesoenggoehnja jang terlebih dan kemadjoean. Islam dalam ini ada seia diantara kamoe ialah jang berhati- bagai centralnja, atau pohonnja dimana
“iya
kewa
(zie, 49, semoeasbangsa bangsa jang soedah peloek

g-masing. Berapa molek per-

boeatan demikian, berapa penoeh kel
djaksanaan dalam dadanja Nabi Moehammad, s.a.w. jang andjoerkan dengan bagoes satoe djalan jang boleh diteladan
oleh tiap-tiap oreng dan bangsa diatas
doenia.

Orang-orang

Islam

SMAN MAKA NAMA

pada:

sebenarnja masih

penoch dengan hati jang bimbang tentang
ini Nasional jang bergerak, akan tetapi
siapa
masih bimbang tentoe akan men-

Lihatlah poetera-poetera Islam di Tur-

dja bergerak
man,

Pajoeng

-

lantas bersiap

organisatie Nasional.

Oudemarkstraat 2 Mellan

badjoe

anak-anak,

topi anak-

soetera,

alas kaki

dari boeloe kambing, banjak

:

Mode paling baroe.
Menoenggoe dengan hormat,
2
Telegram adres:
. Adres soerat-soerat dan pesanan:
ISHAK ISMAIL Medan.
H. ISHAK ISMAIL.

lebih tadjam dan awas matanja se-

dengan sekedjap

ISMAIL
.

matjam jang lain.
Harga mocrah, barang bagoes.

dengan Nasional. Ia orang

membangoenkan

HADJI

Dasi dan sapoetangan, serban oentoek Hadii, saroeng
Samarinda, saroeng Batoe Bahra, saroeng Djokdja,

lebih lekas melihat adanja perobahan za-

hingga

TOKO

Sedia: Petji tempahan,
anak. kemedja soetera.

djadi korbannja bimbang. Islam bagaimana
djoega ia akan djalan dengan Kebangsaan, akan bergerak dengan Nasional.

ky, di Egypt, di Afrika, di Irak, di Syria,
di Palestina, di Hindoestan, di mana sa-

EUROPA

Dari mode
sampai mode Timoer

UN

njatain

DEL
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Islam bisa roekoen. Bangsa bangsa (Na-

ALKISSAH

'PEMOEDA

Oedin berpik”daam

—

DELI 4
.

In-main?“
— Kata Clara—,,tidak!
gka karena seorang anak bangsa
“mana bisa kawin dengan seorang
U
Boemipoetera.
Tida,

Ikar itoe betoel.“
an:

,minjak

selamanja

er dengan air.“
boeat
ana, sampai

-itoe didjalankan menoean poelang

ja.

hatinja: ,Apatah

familie Stein.
Toean ini berbadan besar dan tinggi,
»Apatah benar ia tjinta padakoe ?“
Oemoernja soedah 32 tahoen.
Djika dikenangnja iaseorang chauffeur
melengkoeng,
Hidoengnja mantjocng
bangsa Boemipoetera bergadji hanja f 35- matanja besar dan moeloetnja lebar.
seboelan, masa boleh djadi, Clara seorang
a merdjabat pekerdjaap di socatoc
gadis Europa anak seorang hartawan Departemeng di Betawi.
Tjinta padanja.
Waktoe verlofnja itoc, menoempanglah
»Tentoe takboleh djadi“ — katanja da- ia diroemah Stein, sebab toean ini berlam hatinja — ,teta, pi, apatah arti perboe- sobat keras dengan Stein.
atan itoe”.
Toean ini namanja van Hemel.
Walgupoen
bageimana
Oedin henTiada
.tahoe apa
sebabnja maka ia
dak melinjapkan
nona itoe dari inga- beloem kawin. Stein dan njonjanja hortannja ta'koendjoeng hilang, semangkin mat benar pada van Hemel, tetapi Clara
didjaoehkannja, semgngkin dekat rasanja. ibentji sangat memandang roepa tocan
Ketika Oedin mengenang-genangkan itoe. Djika van Hemel hendak bertjakapDena, Clara jang
aa
itoe, tjakap dengan Clara teroes dipendektiba-ti'
Naa lah
mendengar kannja sahadja perkataan itoe.
soeara njonnja rara
»Oedin, siapkan
Tetapi roepanja van Hemel tidak tahoe
ke4Belawan,.. mes bahwa. ia dibentjihi olet nona: Clara,
auto, Kita akan
ngambil toean “dari.
kapal jang barce
Waktoe mereka itoe sampai dimoeka
datang dari Betawi.”
roemah toe, diboekakan van -Hemel
Tiada berapa
lamanja njonja Stein pintoe auto itoe dan dikormatinja Clara
|beserta Clara naiklah kedalam auto, jang
Tetapi gadis ini menerima penghor
telah disia kan itoe menogdjoe. Belawan. matan itoe dengan dingin sahadja.
Sctiba di “Be lawan, berdjoempa, dengan
Tiada berapa lama Clara doedoek
maba tamoe
bersama-sama yan Hemel
jak:
jaka

gerangan

sperbocatan

nona

ia poen masoeklah

kekalam bit

sebab

kepalanja

Van

Hemel

pening

dibcri

katanja.

tempat

bermalam

di bijgeboow. Malam itoe setelah soedat:
habis makan, familie Stein bersama-sama
van Hemel bertjakap-tjakaplah.
Van Hemel bertanja pada Clara: ,Apa
nona soeka
tinggal di Betawi, soeatoe
kota jang lebih

bagoes

dan

ramai

dari

Medan”.
Djawab Clara: ,Saja takoet sekali tocan,
boat melihat kota jang besar-besar dan
ramai,

boleh

lihatnja”.
»Tida

ada

djadi

orang

sakit

saja

djatoch

nanti

me-

,orang

diri

kota

menerima koernia pembelaan

karena

besar!,

dari seor.

jang datang dari kota jang besar“ Van
Hemel dan orang toea Clara menjangkaN
bahwa gadis itoe “hendak berolak-ol

sahadja, mereka itoc poenlaloe

tergelak

gelahlah mendengar oetjapan Clara if
Tiada berapa lamanja
mareka
masoek biliknja masing
- masing
tidoer.
yan Hemel telah lama benar bermalam”
di roemah Stein, sebab ia ingin be
hendak

sakit

kota jang ramai
melihat kebagoesan
nona“ -kata van Hemel dengan bernafs,
»Sedang orang dari New Jork memoe
kebagoesan kota Betawi”.
»Orang dari New Jork!“ — Clara menjindit —

Clara mendjawab: ,Seorang anak'd
desa seperti saja, tiada pantas be

koean

memperhatikan

Clara padanja.

Tetapi

melihat

Clara

segala

sangatlah

toean itoe.

hal

kela-

bentji hatinja -

saja

hanja seorang desa sahadja.“
sItoe tida”

mengapa

nona“—

kata van

Hemel.
»Terima kasih tocan van Hemel, saja
tiada bisa dibela orang laki-laki.
»Kau socka memendehkaa perkataan crang

(Ada Samboengan.
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“perdjamoean,

selaloe Anggoer

-obat

tjap

Boelan

£““2000-000.—

HOORDPRIJS

£150.000.—

TWBEDEPRIJS £ 100.000.—
DERDEPRIJS. ” F 75:000.—
VIERDEPRIJS — £ 50.000:—

menarik Wati

“Tjobalah bikin perhoeboengan d
ngan 'adres jang telah terkenal baik
diseloeroeh Indonesia, insja Allah tenpa menjenangkan toean-toean poenja
ti,

Tersedia

poenja perhatian. —...————

SATOE

MILLIOEN

ROEPIAH".

post f 0,35.— Wang harc
lebih doeloe, Rembours tidi

—

dikirim ter:

dari

bermatjam

Tersedia franco jang soedah berpakai dari seloeroeh doenia.

mendjadi

1
ja dalam boelan Maart 1930 atau
lekas lot-lot terdjocal habis.
HARGA 1 LOT f il.— Tambah porto

koepiah

baldoe haloes dan kasaran.

Dan banjak lagi lain-lain Prijs jang semoea ada 1074 Prijzen jang djoemlahnja

Menoenggoe

dengan

hormat,

B. A. LOEBIS
Kesawan
MEDAN.

H6

dikirim.
PERINGATAN.
Djangan banjak pikir,
toelislah
ini
hari djoega
Postwissel

£ 1435.— dan lantas kirim teroes kepada:

Berlangganan

Batikhandel &
Lotendebitant

M. K. KASIMAN

HI ,SINAR

“Iv. Gantoeng, Werkbureau: Datoestra:
8

dan

Advertentie
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masoekkanlah
toean

pada
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GRAMAPHOONI

Tara
senan
Tetapi lekas minoem Anggoer obat
Yap Sa
ana/ Fen, Sebentar

—

ma

orang

sehat,

orang

sakit, perampoean

baroe

bersalin dan

SANITUBE,

sematjam obat loear

(10

DENGAN

ANGSOERAN

Sementara

bertempat

orang toea jang tiada

BATIKHANDEL
merk HADJI

biasa kekoeatannja akan mentjegah

Kesawan

No

ABDUL

34

HAMID
— MANDAILING
Gang Padjak Gantoeng No: 5

en

MEDAN

MEDAN

Hoofddepot:

THAI

FOO

SENG KIE

Telefoon No. 789, Postbox No.

Persediaan besar dari batik, - batik haloes dan kasar keloearan

- Dispensary

114, Kesawan

di:

| Ambonstraat 12 MEDAN " Teklfoom no, 1154

sakit perampoean.

POO

Frmpa
t Tiborr
BARANG
MAS

—

| Tanja keterangan pada: MAARTH
& ACo.

Harga botol besar f 2.25 dan ketjil f 1.25
djoeal

DIDJOEAL

tanda mata

.

banjak tenaga lagi, Anggoer obat tjap Boelan selaloe misti di pergoenakan.

Ada

plaat sebagai

|

O
Boeat

Diberi

Pekalongan, Djokja en Solo.
Djoega bermatjam - matjam, kain-kain, seperti Pelekat, Samarinda, Koepidh Terboes, Tjapal Soengkiet dan lain
- lain.
Sanggoep mengirim dengan Rembours, keloear kota.-

No. 61, Medan.

Menoenggoe

dengan

hormat

.

Boeat keperloean toean - toean tersedia pada adres dibawah ini:
Bermatjam

roepa

boengkoes
£ 055

Sedia

Envelop dienst koening.

soerat atau Enveloppen

£ 075

f£ 0.85

—

dan

f 115

bagoes, moelai dari harga &

setiap

Beli sampai

seratoes:

berriboe harga di toeroenkan

.

dengan bagoes.

.

..

Kertas post berrol pakai blok, harga seblok : f 0,80 dan f 0,95, vioeipapier poetih bagoes dan tebal
harga selembar: f 0.15 dan f 0.25 Carbonpapier
dari kwaliteit paling bagoes, . harga sedoos dari 4100
1
cos

ai

vel folio f 7.— : selembar

"

10 sen, warnanja

hitam

dan

merah

«

toea.
-

—.

atjam

roepa kertas toeliss kertas toelis berrol dan tidak pakai rol, kertas tijp mesin, doorslag
poetih dan berwarna: kertas tebal boeat gambar, kertas karton beroepa warna.
Banjakroepa

—

kertas

beloem

Mentjitak hoeroef Belanda,

diseboet

Melajoe dan Arab.
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Mendjilit boekoe - boekoe dengan bagoes,-rapi dan lekas.
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