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Pembajaran

Pembajaran lebih docloe.

setiap hari ketjoeali hari jang dimoeliakan oleh: N. V. Ele
Kantoor Redactie en Administratie Moskeestraat 57 Me
Bangkattanweg
Noer,
H. M.
A Weltevreden.
N.V. Reclamebedrijf Al
AGENTEN

Diterbitkan

.

Ini hari

diterbitkan doca lembar

»Reclame” boesoek.
Kemarin dikawatkan

memandang seorang Eucopa. Apakala ada

Permintaiin hockoeman oentock be-

jakan beberapa orang, oentoek keperlocan
»kantongnja” sendiri.

7 tahoen baginja tiada akan

Hoekoeman

.menjebabkan ia menjesal. Hoekoeman itoe
sebanding dengan
dah dilakoekannja,
orang, dengan: 7
moesti didjalaninja

kesenangan” jangsucketika memperdajakan
tahoen pendjara jang
itoe.

se-

,inlander".
Dihadapan

pandjang lebar

Volksraad,

boedi

pekerti

Rentjana djalan kei

njak. Apa sebabnja Indonesier jang seka-

rang bockan anak negeri jang doeloe.
Orang djangan semata mata mentjari tjari
| dari dalam ,boengkoesan" politiek. Orang
sadja mendjatoehkan
cl
djangan lekrs lekas
kesalahan kepada Propagandisten jang dikatakan menjebar bibit jang tiada sehat.
Kedjadian kedjadian didalam kalangan
orang Europa sendiri. Didalam pergaoelan
Perboeatan perboeatan orang
lapisan.

Civielen Dienstvakken dari S. S.
k Antara

lain

lain dikoetib seperti beri-

oet :

Oemoemnja

orang

wa di Java pada

berpendapatan

bah-

anak negeri.

seperti pergaoeian
ngan-ketjoera-

5

oieh Notangan seperti jang dilak
kepada
tertarik
djadi
lekas
ris itoe amat
kebangsaan.

tjoekoep banjak djalan kereta api, atau
boleh dikatakan djoega Java soedah padat
oleh spoor dan tram. Oleh sebab itoe,
pengelogasan djalan kereta api pada hari
kemoedian, teroetama mesti dilakoekan di

Tanah Seberang,

terlebih poela di Soe-|

matera jang dengan tjepat,

sedang

akan

takan:

dari

Va'k

tadi,

kita ka-!

sogatoe
Europa

moer seperti Java. Inilah meskipoen dacerah dari Soematera nanti tidak akan
dapat mempoenjai pendoedoek
seperti di -Java.

Daerah

jang padat

rata dari Soematera Tengah j.

lebarnja dari 100 sampai 200 kilometer
jalah daerah jang terletak disebelah Timoer.
tidak akan pernah mendapat arti dari!
daerah rendah di Java (oempama daerah
dari Cheribon, Pekalongan Banjoemas),

pada

waktoe ini. “Bgpoel djoega

Soematera

daerah

ali bogat pe-

reclame

rossahaan karet, samboek

dan minjak palm,

mengehen-

perloe memakai kapitaal besar, bocat mana
orang lebih doeloe haroes mempetjahkan
soeal perhoeboengan djalan

oleh

boeroek.
Djika orang orang

tergantoeng pada intialief Barat dan ka-

pitaal itoe nanti akan dapat begitoe mak-

Tengah baik

jang dilakoekan

perbocatan

Roelolis

awal

Satoe perbandingan dengan Java mengoendjoekan bahwa Soematera Tengah
tiada mempoenjai pendoedoek jang padat
seperti di Java, sebabnja kirena keadaan
sekali
alamnja, tapi Soematera Tengah

tapi boeat pemboekaan peroesahaan orang

daki soepaja mereka tetap terpandang,
Rentjana jang pertama oentoek pemboeBoekan sadja dimata anak negeri, tetapi- socatoe djalan bagi mereka ialah: pe r- kaandjalan kereta api di Soematera Tengah,
poen dimata orang Europa.
soedah ada semendjak tahoen 1870.
lihatkan reclame jang baik.
memtelah
Europa.
st
Journali
Seorang
Pada tahoen 1908 oleh Ligtvoet telahj

perlihatkan kedjadian itoc. ketika terdiadi kedjadian jang berikoet.

Dibilangan

oleh

Bestuur,

itoe mendjadi
jang

“Didalam perkara jnilah tergantoeng
pengaroch jang dinamakan: perobakan
boedi pekerti anak negeri.

Sumatera.
Journalistiek dan

chalajah

@oetoer

telinga tocan Zintgreaff
Handelsblad.

dari

Ia menoelis socatoe artikel pandjang.
oedjoednja soepaja hati-hati terhadap ke-

pada Zelfbestuur jang

diPertjajakam pa-

danja perkara oeang.
Achir-achirnja mendjadi soeatoe soal
mentaliteit antara anak negeri dan

kaoeri iboe.

Mej. Noerani ke Balai Poestaka.

ini ke-

Soer.

Correspondent ,,Sinar Deli" di Padang
menoelis:
Noerani,

Mej

seorang Onderwijzeres

pada Arabiahschool di Padang, telah beBalai

da

oentoek

ke Betawi,

rangkat

Poestaka,

bekerdja

selakoe

pa-

Redactrice.

Mej. Noegani, bersekolah di Frobel
oeang.
Didalam pergaoelan perkara itoe#didja- Kweekschool di Bandoeng, telah beberapa

dikan oekoeran
kepertjajaan.
Boekan tidak
nja, kepertjajaan
Indonesia djadi

tentang anak

negeri dan

boleh djadi, oleh karenaterhadap kepada bangsa
.
amat tipis.

Demikian jang ditanggoeng oleh anak
negeri, demikian jang ditanggoeng oleh
bangsa Europa.,
Tagkala terpetjat rahsia van Rossen,

tahoen lamanja, bekerdjaselakoe Onderwijzeres pada Arabiahschool di Padang.
Ia djoega pernah mendjadi Redactrice

soerat
gaan

boelanan

ASHRAA,

soeatoe or-

dari perkoempoelan-perkoempoelan

kaoem iboe di Soematera Barat.

Berangkatnja Mej. Noerani meninggal-

kan Padang, bagi kaoem iboe jang terpeladjae di Soematera Barat, bererti kehilar dalam kalangan
bekas Hoofd Commissaris van Politie di ngan seorang pengandjoe
ng
ia ,,main- komidie” dida- pergerakan, karena ia terkenal seora

"Betawi, bahwa

oentoe keperloean
| lam djabatannja, pada masa itoe perasaan jang soeka bekerdja
ia pengemoeka
itoe,
dari
bersama. Selain
(didalam djadi aneh sekali.
Hidangan
asi
koper
&
Orang pandang kedjadian itoe, seakan- dari perkoempoelan

|

berdjalan baik.
soeatoe .,velame" jang terlampau Sarie, jang sekarang
dalam kalangantjabang atas.
Soenggoehpoen demikian, keberangka. Achirnja, Generaal Swaart sendiri perdiharap soepaja akan menoedjoe
tannja,
mengoetjapkan : Orang. Europa senlapangan Journalistiek, jang kelak akan
jang menjebabkan anak negeri djadi

koerang

perentah

pada Nivel boeat

mengerdjakan satoe rentjana kereta api
baroe boat Soematera Tengah dan dengan doca maksoed:
Il. Mengadakan
satoe djalan kereta

api jang

jang akan

melintang di Soematera Tengah
menjamboeng

djalan keretaapi

jang sekarang di Soematera Barat, dengen

ramai.

Achirnja sampai poela perkara

bocat Soematera Tengah. Lama rentjana
ini dianggap ada jang amat baik.
memberikan

hingga ketjoerangan

bocah

diperboeat satoe rentjana djalan keretaapi
Tapi sementara hoofdinspecteur Damme:

Pematang Siantar, ada sc-

orang Radja jang telah bermain komidi
dengan orang jang dipertjajakan padanja.
Oeang "ini terpakai oleh beliau, tetapi)
tiada dapat beliau ganti, hingga diketa-

hoei

,SINARDELI"

dres
,De Globe”
Medan

Singel

95

Amsi

Tahoen

1348.

)

ke $.

Islam dan kebangsaan.

—

Dari pandangan

riwajat dan

Ditoelis speciaal oentock Sinar Deli

'ilmoe pengetahocan.

oleh: MARADJA

SAYUITI LOEBIS.

vi
Perdjandjian
ini diatoer tidak dengan
sepengetahocan

oleh

Moestafa

Kemal,

djoed

serta

djongkok

dirinja ' melainkan

.dan merendahkan

keffka

Allah,-den

membawa

kemadjoean dan

pandangan terhadap 'kepadanja. kaoem iboe bangsa Indonesia.

penerangan

satos pelaboehan Timoer.
2. Menghoeboengkan djalanan kereta
api jang melintang dengan djalanan kereta
api dari Soematera Selatan:
Rentjana

rantjis:ysementara tangannja jMoestata Ke-

langan manoesia hak deradjat sama

mal nampak

ka, dalam persamaan, beginilah te “ahir
dalam hikajat Islam, beberapa orang jang

bocat

bermain

di

Mesopotamia

tentang Inggeris.

persatuean ditanah Arab, asalnja dari kelas biasa, golongan re dah,
waktoe ini soedah ada boekanlah semoca dengan pengarochnja akan terapi bisa djadi Ketoea, Pre-ident

Java jang nomor doea. Kemajang akan mendjadi tjonto, mesti diakoei, mendjadi
economisch soenggoch-soenggoeh
djocan
berpengaroeh besar didalam pergaoelan menerbitkan perhatian.

Itoe sebabnja,

kita di Indonesia, kerioei

aa

Hoofdingenieur Ir. R. M. Weitzenbock,

itoe.

Perboeatan jang boeroek, jang soedah
kerap kali ditentoekan dihadapan boemipoetera, dan jang mendjadi »lakoenja”
.
3
orang orang jang tidak berpangkat, tidak
baik.
tiada
jang
ame”
»tecl
boleh djadi akan bertoekar.... pekerti?
Inilah ,.reciame" jang kebeberapa kali
Djika bertambah tindyi pangkat, dan
jadian dalam golongan lapisan hasoenglapnja, apaes, hingga mendjadi socatos pengaroeh bertambah tinggi poela
orang jang
aroehi
mempeng
boekan
san
itoe
kah
g tiada baik bagi golengan lapi
rendah
ah
Bertamb
7
berpangkat rendah
sar.
ah besarpoeia ia
'Sdedah mendjadi faham: djika orang- pangkatnja, akan bertamb
Perperngarosh oleh perbocaran jang
orafig besar bermain tjcerang. orang-ora
dilakpepan
oleh seatasannja
pel
ketjil tiada akan "akoet berboeat
.
djaan jang lebih lagi dari tjoerang !

pergaselan,

pa

29

"1

lebih doeloe.

Aa
an
dengan”
djoega tidak dengan kemaoeannja Feisul. tidak boleh ada pertjampoeran
Tentang perobahan bocdi pekerti ini, kepala dari Opnamedienst dari S. S. Tr. Tetapi Arab socdah berkelahi memban- segala sesneatoe.
pada tanggal 22 boelan j.I. telah mem- toe Turkey menentang Perantjis di Ci
Ajat terseboet disamboeng oleh kaoem
bolehlah kita akosi.
bocat satoc lezing tentang hal terseboct e cia, bangsa Turkey dan Koerdis bersat
Nasi. ai dengan segala berbesar hati, kabocat vergadering tahoenan di Ban- dengan Syrian Arab bocat teroi
Djika hendak mengetahoci, apa sebabrena ada pedoman boeat ketahoei ke: ida1
ari perkoempoelan Ingenieurs pada orang poenja perlawanan menentang Pe- an jang sebenarnja, jang mana dalai
ba
berobah
djadi
nja boedi pekerti itoe

Terhadap kepada Notaris itoe sendiri,
ini sckararig suedah berachjr.
perkara
Tetapi terhadap “kepada ! 2 pisan haloes dari bangsa Europa, kedjadiartkedjadian seroepa ifoe, menjadi socatoc

Didalam

di Socmatera

Ka

Telegram

Hoogendorpstraat

—

jang

Multatulice

pero bahan

ditjriterakan — perkara

beratdes' orang

benar,

pekerti

boedi

berobahnja

karena

Bie

n selamanja
itoe
Kebenaran
jang
djocan
pergflos
et
diperoleh menoero
terbanjak. Selaloe kedjadif, seorang jang

“didalam

keboen. Maka

Assistent

ialah

dipotong selama
dengan
pendjara
dalam tahanan, dan tiada boleh mendjabat pekerdjaan Notaris 12 tahoen
lamanja.
Pembela meminta socpaja pesakitan dikasihani.
Notaris ini, soedah berboeatFa
nja.
bagai ketjoerangan didalam pekeri jaan
jang
g
ocan
Selainnja dari menggelapkan
dipertjajakan padarfa, iapoen memperda

menjerang

1174
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bas Notaris

koeli jang berani
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Apakala terdjadilah barang sesoeatoe
jang ..gandjil" dilakockan oleh anak ncgeri. Apakala ada seorang Indonesier jang

orang

dari Batavia:
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Arba'a
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itoe jang diperbocat

oleh Ni-

Terbitnja

politick Turkey. Moestafa Kemal djoega
soedah sampai kesebelah oetara dari sebelah Timoernja Tartar dari Transkaoekasoes dan Toerkomans dari Persian
Azarbaidjan.

Ini pengaroeh jang

didapat oleh: Tur-

key sebahngian dapat toendjangan dari
congres kerika dari Bolsewik Rocs, jang
kebetoelan sedang bertentangan
dengan
keradjaan Barat, dan. ia orang soedah
beroentoeng melihat Nasional Turkey
berkelahi mencutang
Keradjaan
Barat

dan

Kepala, karena ilmoenja belak:.

Memberi

Pertolongan,

”Sesoenggoehnja orang jang diseboet
moe'min (pertjaja benar benar), ialah

mereka jang pertjaja kepada Allah-dan

kepada sekalian pesoeroehnja, fiada
dengan sjak atau ragoe ragoe lagi, dan
mereka sockamengorbankan harta benda dan tenaganja didalam keperloean
perintah Allah. Mereka jang demikian
itoelah jang sesoenggoehnja moe'min”.
djocga.
(@uran-soerat Hoedjarat, ajat 15)
Bagaimana djoega njata benar bahwa
Nasional
Islam menoeroet perintahdaseloeroeh tanah-tanah Islam itoe soedah|
lam
@uran
mempcenjai
tanggoengan jang
bergerak dengan Nasionalnja masing-masing. Dari Egypt ke Algiers, dari Nadjed amat besar, ialah menjediakan korban
djiwa
ke Syria. Dari Turkey ke Indonesia, dari karta benda, badan, tenaga dan
Mesopatamia ke Yaman. Dari Persie ke sckalipoen goecna sesocatoe kebadjikan
Afganistan. Dari Hedjaz ke Hindoestan. oemoem, oentoek bangsa dan tanah airnja,
Seantero doenia Islam soedah mendjadi begitoe poen oentoek Nasional dipehak
bangoen dalam satoe sebab, dan berbaris jang lain, djika perloe misti dibantoe.
dalam satoe barisan jang tegoeh. Berge- Dengan keterangan dari ajat soetji Guran,
ahoci bahwa kaoem Islam atau
rak sebab maoe berlepas diri dari kekoeaua! Islam tidak berwatas
centodi
saan
jang asing jang memerintah atas
mereka poenja bangsa dan tanah air. memberi korban pensiongan itoe.
Bersatoe dalam barisan karena mengingat: -1Boekan sadja oentoek kaoem Islam akan
pi bagimachloek Allah diloear Islam
kan agama jang ia orang peloek. Dalam
n wadjih Ujoega tangan Islam djika
satoz kepentingan pcela, diingatkan lag
denyan kebesarannia
ia orang poenja kocasa memberi pertolongan jang sama
pengaroeh dizaman beberapa abad jang poela sebagai korbanan jangg dimintak
liwat, tatkala tiada ada satoe keradjaan kepada dirinja goena pehaknja sendiri.
daapa sadja jang pernah memerintah atas Ajat jang diatas ada sebahagian
ri pada
perintah perintah itoe, maka
mereka itoe, dengan angan-angan
bocat tjonto baiklah djoega- orang soedi
tegoeh, pengaroeh jang lengkap. ia
memperhatikan kepada sedjarah doenia
dalam
sevala
apa
toch misti bersatoe
imana nanti bisa did-pat kebuektianja
boeat toebroek moesoeh-moesoehnja sam$
man Emas atau zaman Kebepai kelocar dari atas tanah airnja.
Boeat ini masing-masing golongan dari sarannja Nasional Islam itoe.
Pembatja tentoe masih ingat adanja hioemmat Islam, haroes bergerak denga:
kemadjocan
Sarasen (Arab Isia
tjara Nasionalnja, karena inilah jang ber:
pengaroeh menarik perasaan berani kare- Ik 12). Pembatja misih dengar riwajat
dizaman Abbasi dan
na ketjintaan membela bangsa, tanah air, jang benar itoc.
ja misih dengar keteiboe dan bapak, jang dalam bahaja. Islam Ocmmaya. Per
dan Nasionalisme bekerdja bersama-sam: afrangan jang berbekas diatas boemi, apa
dalam mempengarochi kekoeatan hatinja a |jang Islam seedah oendjoek kep.da Spatiap-tiap orang dan bangsa, bocat mendo- njol dalam doca belas abad jang laloe.
Kedatangannja pemerintahan Islam ke
tong madjoe kemoeka goena menijapa il
Spanjol boekaniah karena perkosa atau
kechormatannja.
Pergerakan baroe jang kedjadian d (karena ingin mempoenjai kolonie, tidak.
nerintahan Islam jang datang kenegekan dalam
Afganistan jang ramai dibit
Ti orang lain bangsa dan lain agama boesoerat-soerat kabar, djoega ada dari penga
kan «arena berdasar imperialisme, tidak.
at. Persie,
roehnja Nasional, jang
4
7
toe negeri jang dikasih oendjock oleh za Apakah sebabnja kaoem Islam datang
atoeberterang-terang akan faedahnja kenegeri orang lain mendjalankan
man

vel bermaksoed pembikinan djalan kereta
orang poenj: “Irannja, sebagai pcrnah dilakoekan oleh
api melintang dari Moearakelaban se- Nasional itoe. Lihatlah ia toeroenan
Islam dari Moor keatas tanah Spanjol
da
boekanlah
sekarang
Radja
pandjang Kwantar ke Tembilahan di Inkaoem, bangsawa . akan tetapi dari kaoem itoe ?

dragiri.

2. satoc

djalan

kereta

api dari Padang

biasa, akan tetapi 1a haroes terima kendali

Pertanjaan

Pemarintahan karena Kebangsaanna, ka- didjawab

ini akan

lebih terang nanti

oleh historie atau babat doe-

Tarab meliwatkan Rantau Ikil ke Mocaratidak kenal nia. Diwattoe itoe adalah atoeran peZama
boengo, jang pada hari kemoedian dapat rena Nasionalnja.
bawahan .Imerintahan di Spanjol amat kedjam,
dengan
disamboeng dengan djalanan kereta api perbedaan bangsawan
be- amat bovas, satoe pemerintahan jang tiat'per
memboc
ada
tidak
dari Socmatera Selatan via Bangko dan begitoe Islam
Diitoe
kemanoesiaan.
darah bangsawan dengan ada memandang
diantara
daan
Sarolangoen.
tindasan.
dalam
anggap
pendoedoeknja
Islam
waktoe
sekalipoen.
3. Satoe tjabang djalan kereta api dari darah boedak
nja, ketjoeal ilKaocm tengah dan kacem bawahan diRantau-lkil via Loeboek Gedang ke Soe- manoesia itoc sama deradiat
padjak-padjak
karena perboeatannia sendiri. Demikian beri pikocian membajar
ngei Penoch (Koerintji).
membajar,
bisa
tidak
Bila
dalam
berat.
jang
Toch
.
Ketika rentjananja dikerdjakan, dalam poen ada dalam Nasional dikenal perdihoekocm
dan
disik:
ada
tidak
l
Nasiona
boelan Ootober “26 toean Nivel mening- gerakan
an tjabang
benda dan keboennja dirampas.
al, dan pekerdjaan itoe diteroeskan oleh bedaan bangsawan atau toeroen
Dengan
bawah.
Beiasting dan padjak dalam negeri itoe
om jang memadjoekan satoe rentjana atas dengan jang paling
maBahasa
dengan
hanja diwadjibkan kepada kaoem pertesaan
Kebang
jang dirobah, berhoeboeng dengan satoe namanja
Kaoem
bawahan.
dan kaoem
toenggal haloean .Ingahan
dalam
l
koempoe
noesia
dan lain pemeriksaan.
“dadibebaskan
apa
hartawan
dan
kedjar
kedjarbangsawan
Boeat sementara ia dianggap penjam- toenggal barisan boeat
belasting,
atau
padjak
mereka
membajar
kepada
pada
ri
oengan
keoent
djadi
boengan dari djalan kereta api dari Soe- jang
Dalam hal itoc senantiasa kedjadian
matera Tengah dengan
djalan
ke- itoe.
ngeri dan kedjam. Seperti
Dengan bersama sama mewbatja ajat perbocatan jang
retaapi dari Soematera Barat jing'makan
kaoem Jahoedi. Lekepada
penindasan
terlaloe
bznjak
ongkos tidak terlaloe soetji :
dibikin djadi boedak dam'
lakinja «
"Sesoenggoehnj3 Allah ada saja poenj: dipaksa
perloe.
ni perempoean Keristen,
sebab itoe
Tom memadjoekan voorstel boeat op- Allah dan kamoe poenja Allah,
Keadilan
dan
kemanoesiaan
tidak terkenal
djalan
ada
name dan pembikinan dari lijn lijn diba- sembahlah Dia sendiri: inilah
sama
sekali
di
Spanjol
itoe.
Berapa ba50)
benar”. (Ouran : 3
wah ini:
njak
pendoedoek
negeri
jang
lari
dari sikDengan ini ajat slam hilanglah pera1. Hoofdliin Pekan baroe-Teloek-Moeajaitoe
saan
keseberang
tanah
iSpanjo!,
mahati
engan
kando
saan moelia dalam
raboengo.
,|Afrika
daerah
Marokko,
dimana
ac
a
djocg
mana
bagai
hilang
2. Tjabang djalan kereta api ,Rantau- noesia, mesti
dalam Islam hanja Inedoek Pemerintahan Islam j
ja karena semoea orar

Ikil—Loeboekgadang dengan pandjangn

atau
400 kilometer. Berhoeboeng dengan hal seh-gai ra'iat, tidak perdoeli radja
soedan
takloek
sempea
apa,
ini, pada tahoen '27 opname dari Kwantan bangsawan

N

nal. Beroelang-oclang, Seri: s-sering ada

5 pelarian jang mengadoekan halnja

azab sengsaranja kepada

kaoem Is:

mM, mohon pertolongan dari kaoem, Is:
lam bocat melepaskan manoesia jang terndas dan teraniaja dinegeri Spanjol
itoc, Siapa jang bakal ditolong oleh
Kuma! Islam ini? Jang bakal ditolong

BATOE

Sekarang oecang dendaan itoe telah
naikkan mendjadi f160.- jaitoe 160.-bocat
isa

tetapi bangsa Jahoedi dan Spanjol dan
agamanja Jahoedi dan Keristen. Dalam

itoe kabarkan, bahwa

satoe

telah

perkara

terdjadi

dalam

keloetjocan

tangkap

orang berzina, jang diseboet disana napertolongan dengan ichlas hati itoc se- manja “tangkap hiboer.
Akip,anaknja scorang bernama Rodjak
bagai kehendaknja ini agama Islam tidak

titah

Allah

dari Guran,

pandang

bahwa

bangsa atau agama.

beri pertolongan

memberi

Bocat mem-

tidak boleh

sajang

kc-

koeman.

dah

Sekarang:
kita dapati

kedalam

lampoe listri

kamar

100 memakai

listrik.

liarta

benda,

tenaga

dan

of Spain"

“History

of

oleh

U. R.

European

Burke. (3)

Morals"

“William E. H- Lecky. (4) “History
Intellectual

Development

of

oleh

of

Europe”

oleh “J. W, Draper. (5) “Chemistry to
the time of Dalton" oleh Eric J. Holmyard.

(6).Akbar

the Great

Mogul"

oleh

Vincent A. Smith..(7) “The Arab Civi-

lization" oleh Prof. Khuda Baksh. (8)
“Common Law" oleh W. Blake Odgers.
(9)“International Law" oleh "L. Oppen
heim. (10)"The Law of the Constitution"
oleh A. V. Dicey. (II) ..The Holy Gutan” oleh Maulvi Muhammad Ali. (12)
“Life of Muhammadan” Law” (14) “A
Short

History

Chabar

Kota

Abdul

Aziz

Teloek

Moeara didjalan kereta api Sumatora Ba-

rat divenda, dan orang moelai melakoekan cs

dari Siak-liin, ialah perhoe-

boengan antara Pakanbaroe via Teloek
ke Selatan.
Kemoedian orang dapat kenjataan bahwa ongkos-ongkos pembikinan dan pengharapan-pengharapan economisch pada
hari kemoedian

anggap perloe selai".

Joenoes

Nst.

akan ditoentoct

ampai di. Loebuek Oudang sadja.
Weitzenhock melihat keadaan cconumie

di

Soematera

Tengah

sedemikian,

hingga dalam tempo 10 atau 15 tahocn
lagi didoega dari sana. akan dikelocarkan banjak hasil pertanian.
Djalan biasa sadja meneeroct pendapatannja

dihari

kemocdian

tida

akan

ane-

njoekoepi keperlacan. Perbandingan-perbandingan dari perhitocngan telah mengoendjoekkan djoega, hahwa pengakoc
an dari hasil onderneni
Uengan djalan kereta

lainnja
taricf

api kec

atera

lebih tjepat
kereta

api

Abdul Aziz bekas Directeur Administrateur
Sjarikat Tapanoeli,
sekarang Directeur
,Sinar Deli".
Pembela pesakitan Mr. Dieksterhuijs.

tang

Timoer,

Nst. Granie pada Fabriek limonode Fraser,

disini, jang mengakoe

dari

lakoc

mendjadi

handeel-

FO

Tapanoeli

ditoedoeh menggelapkan.

Pada soeatoe ketika, toean Abd. Aziz,
mengeloearkan satoe tjek Sjarikat Tapanocli oentoek keperloean privenja sebesar
(750.

Pemeriksaan
Presiden.
President

menerangkan,

bahwa

telah

—0—

Dendaan bagi orang berzinah.
Di Soengsang, bahagian Palembang,
roepanja soedah ada peratoeran, s
Orang laki-laki jang kedapatan berzina
dengan perempoean: dihoekoem denda,
biasanja f80.- Tetapi pihak perempoean
dalam hal ini dipebaskan. Begitoelah kita
batja dalam Han Po, menoeroet kabar

jang ditoelis oleh Correspondentnja ,Basmi“

wang

pesakitan

Atas

nerangkan,

mendjadi
noeli.

bahwa

saksi

wang

Oleh sebah, pembela
pes. dibebaskan.

telah

Tidak

10 tahocn

Sjarikat

ada

angdiperbogatnja.
Sebab itoe

Fapa-

menerangkan,
mendengar

doehkan

pada

bahwa

jang

saksi ada

pesakitan

waktoe itoe saksi dalam perdialanan di
Djawa.

Sekembalinja,

saksi

jang

kes

pergataran

dau

semowanja

kocrang

kupasia

tocan

tocan
M. Jocnoes

Nst,

jang menociis

soe-

M.D

1 salah satve soera-soeri £ kidma
1
r dikota ini, akan diteroeskan

soeatoe

Dipanggil dan disoempah

kepada

tosan-tocan

jadi tocan M Jocnocs
kenai doca perkara.

Moethatit.|

Nst, akan

di-

e

Doeloe dan sekarang commissaris Si
Tapanoeli
Saksi menerangkan, bahwa ia ada me
meriksa

.

teentoctan

Abdul

1

Bocat

bahasa

patsnt

Ter

ra pesakitan

baroe.

tiada

pembdeangan

ditiadakan?

orang-orang

communistes

Bolehkah

djadi

bocangan

itoe

memasang

pertimbangan

dari

soal Jang sangat penting ini, haroes orang
Dari tocan Abd. Aziz sendiri kita meti- djangan loepa atas tiga perkara jang
dengar. babsa
Selckasuja beliau akan penting:
Pertama: Apakah Regeering pada
memaseckkan pengedocan terhadap toean inasa ini
soedah
tjockoep kejakinan,
Mob. jones NSt, kareia memasnekkan

ditoedoeh-roe-

keperlocannza, tetapi tidak
djoekkan, pesakitan berdosa
Ketika timbang terima

itoe,

akan dikembalikan ke Indonesia ini?

kesalahan

ja dibebaskan.

Saksi

tempat

semoganja

penggelapan,

Swcatuc

telah

..

bulletin

Aziz tidak betocl te- itse akal

saksi mu

jang

Dengan membatja kawat Aneta terseboet, kita rasa publiek akan sama bergontjang otaknja
memikirkan,
apakah
benar boleh djadi Oeloe Digoel, ja
terkenag dengan nama tanah Merah,

ne ninta soepaja

nah

Abdut
tah melakockan

oentoek

x

Sekian

Sjarikat

takan kepoctoesan:

Kinajan

hari lagi

pekerdjaan memoce-

mereka

ke Digoel

Sesoedah Raad kamer, Landraad menja-

Presidevi,

aandeclhouder

'

memakai

sendiri

Digoel

Aneta
mendengar
lebih djaoeh,
bahwa sedikit hari lagi akan kelocar
besluit Pemerintah, dengan mana Edeleer Hillen disoeroeh bepergian dienst

Tapanoeli.

jarikat Tapanocli

pertanjaan

telah

sedikit

ke

ditoko

ngan jang lain, tdak ada memboektikan

memeriksa

apa-apa jang kocrang.

Pembebasan padjek sendjata-api.
pi
Pada
Kepala-kepala dari Gewestelijk

bockow-boekoe semocanja tiotick

koerang.
t
a pikiran saksi, djika

negeri

ini tidak

berikoet

akan

toesoeh,

djika kaoem-kaocm communist jang memang tclah berdosa memboeat asoetan
soepaja melawan, hingga menghilangkan
djiwa beratoes-ratves pendoedoek?

Kedoea:

Apakah brang-orang boea-

ngah itoe semocanja soedah tobat kepada
pemerintah, hingga soedah dijakini tidak
lagi akan soeka melakoekan perlawanan

jang

tjoema

membawa

keroegian pada

pendoedoek ?
K
Ketiga:
Apakah
soedah dijakini
bahwa pendjagaan politie dan militer se-

karang

soedah

dipertjaja, hingga soedal

dapat akan menghambat Sekalian hir
namanya directeur B. B. hara jang bakal ditimboelkan oleh osang
dikirim oleh kepala dai orang jang soeka memboeat roesoeh..

ada dikirimkan circulaire seperti

atas

pesakitan

berlakoe

tjoerang,

tentes

Jan

Selaloc s:
Direetcur Sjaril at

5

Ye

ocang

tjotjok

disoempah:

Abdullah
sekarang

Loebis
mendjadi

5 Februari sampai 12
berkoerangan sogatoc.

lam masa 20 tahoen ia bekerdja, berdjalan baik dan
tidak
ada apa-apa."

Dipanggil dan digoempah.
Hadji
buddin.

betoel

Abdur

Rachman

Sjah-

Commissaris Sjarikat Tapanoeli

Saksi ini menerangkan, bahwa ia tanja
mendengar dengar tadja dari orang orang
bahwa Abd. Aziz foedoeh toedoeh.
,

Dipangail

menghadap dam disoempali

Mochd

JocnocsNst

jang

soekkan pengadocan sebagai
der Sj. Tapanoeli terhadap
Abdul Azur.
Saksi (Mochd
telah

mama

selhuu

pesakitan

Toenoes) menocdaeh pes

memakai

tiek

Si. Tapanocli

terha

dap pesakitan Abdul Aziz.
Saksi (Mohd. Joenoes) menocdoch. pes.
telah

memakai

tjek Sj. Tapanoeli oentock

1d ada discboetkan tanah pemboeangan di Digoel
pala orang-orang de- dihapoeskan.

(1 Febr, tahoen

jang silam, pes. bertelefoon dengan saksi,
pesakitan menerangkan : ,.hetoel tjek toe
saja

pakai,

tetapi

wangnja soedah saja stort”
Tetapi — kata
pesakitan boleh

terlebih

doeloe

saksi lebih
djaoch —
berkata demikian, apa

betoelkah wang itoe ada disiwst oleh pesakitan, dimoeka tjek itoe ditoclis?

President

menerangkan

pada

saksi

,ibazkoe-borkoc semocanja soedah diperik-

sa. Saldo dibank, poen soedah diperiksa
Semoeanja tjotjok dengan boekoe,” saks
»Tetapi boekoenja, bagaimana
sident.”

tocan Pre-

ini."

kehadapan

Pres:

..boleh periksa sendiri boekoc

President

menjadjikan

saksi salinan kasbock, jang menoendjock
kan semoeanja berdjalan baik,

Saksi: ,,Kalau pes mengelocarkan

artinja

wang

dibank

soedah

tek

koerang

Apakah boektinja, « ang itoc distort oleh
pes.

kedalam

nolisencel locar biasa
kedaan padjek sendjata.

ang
.
2. Penerimah

berikan keterangan
sasdah tentoe antara
eyini. Peter
1 orang orang jang diwadjibkan dengan
f
diaan kesolisian ada banjak jang
binal perios
sendjara-api. Poetoesan tenang

perkac

tidaknja,

sendjata api'itoe

seemoemnja boleh diserahkan
yan Plharselik Besuuur, Akan
hal focar biasa perloelah
torsan bemowon, dam Ini messi

pada Hoofd
tetapi bocat
sutoc kepoediambil oleh

Direetow

bermocfakat

BB.

edahnja

yan kepala kepala

diensriersangkoct.

Maksoed peratosran baroe ini bockan-

Saksi berijeritera»
Adalah pada tanggal
ada

Mengingatkan bahwa pemerintah itoz
selamanja wadjib menanggoeng keamaran
dinegeri ini, maka boeat dimasa ini beain-lain pada lid ratlah hati kita, akan membenarkan kabar
iri Zegelveror- jang mengatakan orang-orang boeangan
ihkon nomor ke 8. Di- itoe akan dikembalikan semoeanja dan

A

cempamani

doeloe boekow hovkoe diroesakkarnja.

Boekoe
Dipanggil

ia Directeur dan Addi Martapoera dan sekitarnja soedah nja. sebab
didaHIS. Gouvernement tidak ministrateur. Apalagi
anak-

sering

diperiksa saldo kas dibank dau Gotjok tapi boekoe betoel,
4
dengan buekoe. (Socatoe boekti tidak
Lagi poela, ketika aandeelhomteisver
ada penggelapan.—Versl.)
gadering semocania baik

lam
hal pemboxkaan percesahiaan, Selainnja daerah-daerah disitse akan da- Semocanja tjotjok tiap post.
Dipanggil dan disoempah:
pat terboeka bocat mengadakan roparoepa peroesahaan pertanian, poen
paSaksi H. M. Kasim doeloe Comda hari kemoedian ozang akan dapat missaris dar sekarang Adviscur Sjarikat
menimbang -nimbang akan mentjari ha- Tapanoeli,
sil tambang disitoe.
Saksi menerangkan, bahwaia tiada pcrnah
memeriksa
kas. Ja hanja menanja
—0—
sadja pada pesakitan tentang keadaan
H.IL.S. hasil volksraad
kas.
Boekoe-boekoe,
poen tiada diperiksa
Toeroet katanja P. Se I. pada beberapa
tahoen jang liwat di Martapoera digerak- oleh saksi, sebab saksi sendiri tiada fakan satoe actie akan mendirikan I.I.S., ham dalam perkara boekoc. Diserahkantetapi tidak berhasil. Belakangan diper.. nja sadja pekerdjaan itoe kepada Comsembahkan permoehoenan kepada Pemerin- missaris jang lain.
Diadakan soerat timbang terima, ketitah, tetapi banjak hal jang menjebabkan
tidak terkaboel. Lantas dibitjarakan dalam ka pesakitan berhenti, saksi tocroet djoega
Volksraad dan dibitjarakan poela dengan bertanda tangan.
Directeur Onderwijs oleh toean Mochtar,
President: ,,saksi pertjaja pada pesalid: Volksraad
Sekarang, dengan besluit Directeur kitan ?”
Saksi:,, Ja, saja pertjaja padaOnderwijs tanggal 24 Februari ditetapkan
mensekolahkan

boekoe

Hillen

berangkat

langkan kembali
diasingkan itoe.

Dioeya saksi saksi, atau pengoendjoe-

boekoe-hoekoe Sjarikat Tapanocii,
ke
pesakitan djadi Dirceteur dan Adminis
trateur. Tetapi saksi beloem mendapat

djoega

karena

Edeleer

memimpin

kalu: mengelocarkan (jek
Pesakitan memandang tjek itoe sama

Tapa

k

dari tanggal
Mei
1930. tiada

djaoch

Ia

itoe,

akan

'Tocan Abd. Aziz, dalam pemeriksaan
Saksi merasa tidak perloe akan meme
irculsire int
pertama tanggal 17 Jan. 1930 menerangkan riksa sebab Bestuur
Sjarikat
“ad 2g. Pali:
betoel tiek itoe dipakainja, setapi terle- panoeli pertiaja pada pesaki
|. Pada ordonnantis dalem Srgld. 1929
bih doeloe distortnja pada Sjarikat Tapa- tan. Didalam selama 18 tahoen pes. ie
m0.
Hirada diperlocaskan ptmbebasan
nceli sebesar-tjek jang dikelocarkan
kerdja, tidak adu barang sesocatoe jang!
2 tegal bogar h
dari perdaftarag

tama dalam hal pembvekaan pertania da- tai

terlaloe
anaknja.

Sjarika?”

sident, saksi mcne-

bahwa

Sjarikat

apanocli
sampai i 20 pertahewn djoega ada lebih
Mas
pertanjaan
Pres..
sak:
ini mencmoerah dari ke Scematera Barat.
rangkan,
ketika
ditocdoch-tocdoehi
M.
Selainnja
melahirkan
pengangke tan
Jownoes Nst. bahasa pes. menggelapkan,
hasil dari Mocara Lahocti dan Kori
ksi beloem mendjadi bestuur Sjarikat
maksoednja djalan kereta api tadragiri
Tapanocli.
djoega
boat
membocka
daerah ja
Sesoedah ia terpilih mendjadi Dirceamat
makmoer disebelah Octara Goe-j
Iteur,
pada tanggal 12 Mei 1920, ia ada
noeng Toedjoc Wan lebih djaoeh dacrahmemeriksa
kas, diambilnja sekali afschrift
daerah dari Batanghari dan Boven Indragiri, djalan
kecta api disitae
semata- Ikasbosk.
Dari sitoc kenjataan, keadaan kas moemata akan melakoekan pekerdjaan pur-

. mempoenjai

rangkan,”

Aziz se-

Directeur-Administrateur

«

dan selamet dengan|
mermaal

roepa rapport ada niat akan meniadakan tempat pemboeangan di Digoel

dan
dibank
satoe,
iloelah
sebabnja
(da ncrloe lagi ditoeliskan didalam boekow

dengan wang kertas
pertaaMga

dengan
vur
Doedoek perkara. merasa senany,
Atas pengadoean tocan Mohd Joenoes apa

"ur Siak-liin, di- houder Sj. Tapanoeli, toean Abd.

adakan perhoeboengan dialan kerepa api
kjoega ke Indragiri dengan T
lahan
sebagai satoe tempat diacbir itoe,
Kemoedian
orang dapa"
anggapan
djoega, bahwa kalau itve peroesahaan
kereta api itoe akau didjakuikan dengan
mengoentoengh 1 orang mesti mengadakan perhocboengan dengan Korintji djoeca, dan tida tjoekoep jang liin itoe hanja

Atas

Conffnissaris

Uteh

Ismail

Soctan

memasoekkan pengadoean palsoe.
Tadi pagi, dengan dipimpin oleh Mr.
Dunbar,
Landraad
Medan bersidang
ricneroeskan memeriksa perkara toean

dari Siak-lijn tidak akan

menjenangkan,
hingga
orang anggap
perloe selainnja itoe Siak-lijn diadakan
tidak. akan menjsnanakan, hingga orang

Bekas
noeli,

bebas.

Sebab

dari

,

Doeloe commi

—

penjamboenyan

Hadji

-

Toeroet socrat kabar Het Nieuws,
Pemerintah berhoeboeng dengan roepa

tidak pernah

wtapi terlebih sedjoemlah tjek itoe soedah

| as torunja

oa

medja kita. Bulletin itoe memoeat kawat
dari Aneta sebagai kita koetipkan dibawah ini:

Kepasi pembela (Mr.
Dieksterhup)
diberi kesempatan membocat perlawanan.
Pembeli berpendapatan, bahwa betoel
socdah memakai tjek Sjarikat
'apanoeli owntoek keperlocannja sendiri,

Dipanggil dan disocmpah.

kitab jang tiga moelai dari nomor 12 sampai 14 ada toelisannja Sayid Amir Ali| Mohd.

lijn ialah

saksi

boeangan dipoelangkan? ”

Poekoel 12 siang hari int terlaja
helai Bulletin pewanta ha

Tapa-

bidalan — aardeelhders

lapanocli,

Atima.

Pada satoc kali Pasirah soedah gertak
pada Rodjak, hingga ,bertarik sampai
kehadapan Controleur, tetapi Rodjak tctap tidak maoc membajar. Sampai kini
tinggal diam sadja perkara itoc.
Soerat kabar
tersebuet
berdjandji
akan menjiarkan bagaimana kesocdahannja
perkara itoe.

of the Saracens"", ini kitab

jang terkenal.”

Sj.

Orang

badan,

Spain” oleh Stanly Lane Poole. (2) “His- dengan
tory

mandovelhouder

in:

tciah tertangkap hiboer dengan seorang
perempocan bernama Atima. Menoeroet

President : ,/8pakah saksi ada memeriksa
poetocsan Marga Socngsang, Akip dikas?"
,meskipoen djiwa sekali wadjib semoea denda tjoema f62.50. Tetapi sebelocmSaksi: ,Tidak-Tetapi
saja pcrbersedia dan tersedia goena memberi per- nja denda itoe dibayar oleh Akip, iapoen
tjajapada PMesakitan. Dengan
tolongan itoe. Pekerdjaan jang mdelia ini telah meninggal doenia.
Rodjak diwadjibkan membajar denda tjoema f(750 sadja pesakitan ti
soedah dioendjoek oleh kaoem Islam zaman dahoeloe kala dan hal ini dibenar- anaknja jangsoedah meninggal itoc. Ten- dak akan maoe meroesakkan nakah oleh ahli ahli babad dari bangsa Ba- toc sadja Rudjak keberatan, sebab ia manja
rat djoega, seperti: (1) "The Moors in tidak pernah tertangkap salah berzina
Dipanggil dan disoempah
pada

mendjadi

Tanah merah maoe ditiadakan?

nocli?” s
a mocla dapat menerangkan.
Kemoedian — dengan
Socara
"| perlah
okira kira 3 tahoen?”,

Tiap-tia

OEDJIAN

menerangkan ?"

Doeloe: kalau orang kelocar roemah,
Saksi: Tidak
maloe,
,
mesti memakai 'soeloch, jaitoe daoen
:
keTetapi kabarnja orang jang berhak me- lapa jang kering diikat, kemoedian dibaPres: .,saksi saksi semoeanja .menenerima ocang penoetoep maloe itoe, sam- kar oedjoengnja,
rangkan, bahwa tidak ada barang seloe boekan bangsa Moor, boekan poela pai sekarang beloem pernah terima.
Kalau ada jatg berani kelocar dengan socatoe jang kekocrangan,"
orang-orang jang beragama Islam, akan
Lebih djaoeh pembantoe soerat kabar tidak memakai soeloeh, mendapat hoePembela Per: berapa lama saksi soekas Marga dan selainnja bocat penoetoep

kas ditcko ?"

lah.

bahwa

directeur

R. B.rerlebih doeloe

menecpkan pei reeran jang terikat tentang bal ina Soepaactidak
dilakoekan
pekerdjaam iang tidak perloc, maka dira-

sn perloe alan segura menoendjoek orang
orang
watas

dengan kekovassan politioneel berjang soedah bisa
ditentockan ada

perloc
yan
kan

mempocnja

sendjata

api.

Hoofd

Piaarseliik besuur banja memoctogssadis keadaan ada begitos roepa,

hingga

betoel, jang teroendiock ada per-

loe sendjata apr.
Akan

“

tetapi, semzntara itoe masih

dibocat beroep

bisa

pada kepafa Departement.
-aa

Moesim Panas di P. Brandan.
Soedah lama sekali hocdjan ta” toeroen
di P. Brandan, Secmeesowitoer dikampoeng kampoeng semusa
kering. Orang
kampoen:

kemara
djadia
kedja

:at

merasai secsahh

dengan

ali ini. Beloun pernah
kedi Brandan kemarau sebagai jang
ng. Air oentock minoe-

Pres: ,,Boekti itoc siapa tahoe. Tetapi man dikampocng kampoeng, terpaksa
kalau wang dibank dikelocarkan, dan di- lebih deeloe disaring dengan kaim, dan
ganti kedalam

kas

toko,

menoeroet

atoe-

ran pesakitan, tidak perloe ditoelis.

Saksi: OBagaimana boleh begitoc!”

diheningkan,

barse

ngan saringan

batov

soenggoch

Pres: Boleh! Lagi begitoe jang menjenangkan bagi pesakitan Tetapi apakah
saksi pernah memeriksa
Sjarikat Tapanoeli?

Kemarin

Saksi: ,,tidak pernah.”

Pres: menerangkan Iagaimana perdjalanan oeang keloear masoek dari Sjarikai

Tapanoeli, dan keterangan dari bank?

Saksi: .iboektinja, bahasa betoel ocang

itoe ada distort oleh
dikelocarkan pes. ?"

pes.

dimoeka

tjek

ng

pocla

Kemarau

sekali ini,

soenggoch.
—0—
Film

boekoe-boekoe

disaring

telah

de-

Tetapi kita ada menaroeh kejakinan,
djika ketiga #perkara diatas ini soedah
bisa ditanggoeng, ada harapan mercka
itoe semoeanja akan dipoelangkan dan
pemboeangan di Digoel itoe dihapoeskan.
Tentang Edeleer Hillen akan dioetoes
pemerintah ke Digoel memimpin pekerboeangan
orang
memoelangkan
djaan

itoe, toeroet doegaan kita, boekanlah dimaksocd

sampai

ke Medan

akan

memoelakngan

lang dalap Sinar Deli No. 4 dan No. 7.

maka jang akan dipoelangkan itoe, ialah
mereka jang tempoh hari telah tersiar
akan dipoelangkan ketempatnja masingmasing, sebab ternjata menoeroet beberapa Rapport orang-orang ahli jang menje-

lidiki keadaan orang-orang di Digoel itoe,
banjak jang tidaf “berdosa dan tidak:
Communistisch,
tahoe satoe apa kan
Dr
ialah
Diantaranja — teroetama

Blankestein

van

bogat #rappert

jang

pandjang

soedah

mem-'

tentang

orang

orang di Digoel itoe dan memboeat cri-'
tiek terhadap pemerintah, sebab orang
jang tidak bgrdosa soedah merasai seng-

:

sgra ditanah Pembogangan.

seMemperhatikan keadaan-keadaan
karang, maka kita poen setoedjoe benar'
soepaja orang-orang jang ternjata tidak
berdosa jang
konon
beratoes-ratoes
crang banjaknja itoc dipoelangkan da-!

Selainnja hendakiah diperhatikan

hoeloe.

.
benar ketiga perkara diatas ini.
saMaka djika perkara ketigaitoe
dj@ sdtdah dapat ditanggoeng, tidak perloe lagi diadakan
pembocangan ke Digoel itoe. Tentang inilah bisa djadi Digoel itoe dapat dihapoeskan, “djika Regeering telah berkejakinan, bahwa an
manan akan ditanggoeng
baik, sel
pendjagaan telah tjoekoep koeat.

Di

-

sekarang

orang” boeangan itoe semoeanja. Tetapi
sebagai kita soedah toelis beroelang-oe-

menjedihkan.
jang
toko

bitjara.

Djaga malam partikoelier.
“0
kota ini, didirikan socatoe N.
mengoesahakan pendjagaan.
dan roemah-roemah pada

se- hari.

Ingenicur dari Westen Electric cy,
K
memasang perkakas film bitjara
di Deli Bioscoop.
Perkakas oentoek film itoe, semocanja
terdiri dari 33 peti.
Tiada lama Yagi kita akan mendengar
disini film bitjara.

itoe alan

FA

Pekerdjaan ini, soedah dibitjarakan
uur, dan didjandjikan akan
sar
Oo

em,

bekerdja,

oentoek

ke
3

Directeur N.V. itoe, ialah tosan Muller
Massis, bekas planter, jang
enal ke-

atoan disini, berkantoor di Oude Markt7,

telah semendjak beberapa lama-

itoe

kongsi

kepoenjaan

jang ada

sekarang, dan diperhentikan berniaga. Kedai itoe telah ditoetoep.
tahuc siapa jang mendjadi
Beluen
karena Kabarnja beluem diteur,
diguida
.
poetoeskan.
Pertama-tama kita haroes merasa sajang
kepoenjaan bangsa
jang socatoe kedai
Indonesia,

jang tempo hari rangkan, ia memoekocl itue bockan ber-

dacteur Persatoean,

njiarkan perkataan perkataan :

Moelai dari
toelis,

pangkat

hingga

ke

Dalam

opas, djoeroe-

Assistent

Demang.

tetaph

roepanja

moeloet atau de-

orang banjak dengan
ngan

soerat, membentjanakan sesocatoc

atau

di Hindia Nederland, atau sesoe-

koeasa,

jang

diadakan

di Nederland

atoe madjelis oemoem jang diadakan
disana, dihockoem pendjara selama laanja 1 tahoen enam boelan, atau den-

da'sebanjak banjaknjaf

300.—

kesoesahan

jang achir menempoeh

Ketjelahaan jang terdjadi sekarang ini,

kelak
bila

mendjadi

mendirikan

peladi:

kongsi

kepada

baroc,

menjingkirkan sebab-sebab
sekarang

ini

tentoc

dengan

makanja

kita

bosan.

mengetahoci

memperbaikinja.

kita

tertarocn

sampai

Djangan lekas

soeatoe kepoetoesan dengan adat.

s

Pekan P. Brandan semakin indah
Sesocdah

—0—

jang

sekarang,

pekan P.

Brandan tampaknja semakin indah. W.
terleiding diperlocas, djalanan diaspi
padjak-padjak sajoer dan padjak daging
diatoer dengan mendjaga kebersihannja
masing-masing. Pendeknja Brandan scdjaoch

lebih

bagocs

dari

dinjatakan« bertjaboelnja

pest di Basrah.

| z0rery WANG BESAR
SES
LESMENIA £ f 2009000.—
TICHTING”

belastingnja?

Persediaan Londen

laloe ada 66418 tons.
5—
betoel

pada Minggoe

Pendirian roemah

jang

£ 150.000. —
£ 100.000. —

pertikaian, se- toek

dang sibeheerder tontonan tentoe kebera- School.

tempat

ntendirikan

roemah

Ini.

Meogroet soerat itoe, sebab perkara
tan membajar doea kali belasting. Ia tjoeima harap soepaja Gemeente dan Zelf- ini ada kepentingan oemoem, dan sesoeka berdamai dengan memba- beloemnja boelan Juli mesti disiapkan,
maka sepandjang pendapat D. Crt. tidak
doea akan belasting itoe

' “Tiba-tiba hari Senin sore, atas perintah
'&oean Controleur. pendirian, tanda-tanda
dari tontonan itoe disoeroeh perhentikan.
" Tentoe beheerder Cox& Harder Show
nama carffival itoe akan berkesal soeng-

goeh,

£
£

DE

Dan banjak
ada 1074

75.000.—
50.000.
riis jan

ing djoemlahnja

mes

IOEN

Maart 1930 atau|
cbegitoe
HARGA

lekas
| LOT

post f 0,35.—

terdjocal habis."
f 1—
Tambah porto

Wang

NGATAN
M.K.

Di

haroes

dikirim ter

tidak dikirim

Kk pikir
wissel

KASIMAN

oesah lagi

ditoenggoe

pemberian

eigendom dari Pemerintah, tetapi
diserahkan kepada Gemeente

hak

baiklah
dengan

Voorstel soepaja diambil kepoetoesannja.

Tanah

jang Idimaksoed

terletak di

Nieuw Polonia, jaitoc tanah jang tadinja

dapat pertoekaran

M.

TOKO

Kesawan

Harisons & Crosfield.

1

lot

oe, Rembours

KOEPIAH

NOERAIN
—
Medan.

Sekarang kita berada pada tahoen
1930? tentoe kemaoean dan kegemaran
poen membawa pendoedoeknja pada

Banjak pakaian ditahoen 1929 pada
tahoen 1930 ini soedah terpandang
»uit de mode” demikian djoega petjipetji pada tahoen ini, banjak jang
soedah berobah potongannja.
Sekarang orang soekai, potongan
pendek, orang bilang pesen SOEKAR-

namanja.

Dalam
kita poenja toko tersedia
sekalian potongan itoe, demikian djoega
potongan lain.
:

MA
S5.

SE
samarinda,

terboesj, tjapal, enz:

dengan

senang hati.

000000040 00000000000000000000 »

TOKO OBAT & AGENT MECCA GANGERS
S.M NAWAWI ALMANDILI

55

PADANG

BOELANWEG,

MEDAN,

O.K.S.

Djangan tocan menjesal dibelakang kalau ketinggalan didalam padang mentiapai kesehatan. Djangan toean berhati iri melihat orang-orang melenggang
» dihadapan
tocan dengan langkah j. gagah, memboesoengkan dada: karena
kesehatannja itoe diperoleh lantaran kegiatannja sendiri. Beloemkah toean
tahoe apa rahsia kesehatan itoe? Peroet toean memoelas selaloe? Bocah
@ pinggang merasa sakit? Kepala poesing dan toelang-toelang merasa ngiloe?
Nou, kami beri toean satoe nasihat. Satoe advies j. soedah ditoeroet oleh
& beberapa banjak orang dengan meedapat success jang amat besar. Makan& lah selamanja MADJOEN ALJAMANI: agar soepaja peniakit j. tiada dimaoei ito lenjap dengan segera dari dalam toeboeh. Isteri toean. anak ga@ dis tocan djangan ajal dan alpa memberi memakai MADJOEN ADJAIB
@ ini agar parasnja gilang-gemilang senantiasa, serta kesehatan ta' terganggoe.

$ Harga per blik besar... £l—

1 blik ketjil ... £ 0.50

&

RADJA

Toean

beloem

@

loepa

obat
tetap

Harganja

»

nama

MINJAK

f£ 0.45,

?

@P.

S. Awas

Tihoen

dan

ini kapal

perhatikan
hadji

jang

akan

betoel!
berangkat ketanah

»

Pd

.
»
.

PENAWAR,

segala penjakit dikoelit, boekan??
f 0.15:
£ 0.25:
f 0.30:
f 0,35:

@ Pemoeda jang masih djago bertanding, orang toca jang masih maoe mendjadi
$@ pemoeda ingat dan djangan loepakan sahabat karib tocan : Safoef Hidjazi a £0.80

Kita poenja harga, orang soedah &
sampai kenal, moelai dari Oostkust @
sampai ke Tapanoeli hingga seloeroeh
tanah Atjeh.
@
Pesanan banjak dan sedikit kita ki- P3

rim dengan! rembours.
5
Mendenggoe dengan hormat.

seperti saroeng

Pesenan banjak dan sedikit, kami terima

ROEPIAH

kemaoean tahoen 1930.
Inl. School.

Eerstaanwezend Waterstaatsambtenaar
terlingkoeng dalam watas tanah Gemeente.
Dengan begitoe Gemeente ada hak poela mengirim soerat kepada Burgemcester
memoengoet belastingnja, begitoe djoega tanggal 24 Febr. meminta soepaja dibe'Zelfbestuur ada hak jang penoeh atasnja. rikan tanah kepada Gouvernement oenterdjadi

BATAVIA.

Doeloe ,soedah djoega terdjadi satoe
bahaja pada seckor koeda pada djembatan pasar Lama. Kita harap soepaja

Tanah
tempat
tontonan ini,
masoek haknja Zelfbestuur, tetapi soedah

Itoelah sebab

Cs.

oentoek mejar perloe
disebahagian

djangafi kedjadian lagi.
—0—
tetapi
Pasar Rubber.
ia minta bajar belasting tontonan 20pCt
Harisons& Grosfield Singapoera 25 ",,
Zelfbestuur djoega minta belasting boeat
Londen 79/16 markt lebih moerah.
Landschap.
8
mengoetip

penjakit

penjahoetan,

jang 'berhak

plekat,

Peniakit Pest.
Oleh Hoofdinspecteur van den Dienst
den Volksgezonheid moelai ddo. 8 Maart

EIK)

20

Lain barang

Djoemlah
pendoedoek
Medan
jang
meninggal semendjak
tanggal 2 sampai
tanggal 8 boelan ini ada 27 orang, (15 Indonesiers, 1! Tionghoa, 1 Voor Indier).
Jang dihinggapi dijsenteric 5, Tijphus
1, meninggal 1.
—fi—

1930

No

Medan.

Pendoedoek Medan jang
diantarkan kekoeboer.

lapangan tanah Zelfbestuur
Gemeente telah membenarkan,

sesoenggoehnja

Tel.

keizinan djoedi

B,
lol & 8
Batikhandel
otendebitant
P,
Gantoeng,
Werkbureau
:
Datoestraat
4kebagoesan kota, semakin
bagoes, dan
MEDAN
bahaja-bahaja jang dichawatiri, bisa ter- 8
NA DR
AA PENA IN MANA MANTAN TEMAN
TNI
hindar.

Yoendjoekan kemari. Ia terima djawaban
tidak keberatan. Demikianpoen dari

2

ada lantaran djoedi?

dahve-

loe,
Negory Fonds beroesaha betoc! men:Siapakah jang berkata?
perbaiki kota. Kabarnja sedikit hari lagi,
Zelfbestuur atau Gemeenec. penerangan electris djoega akan ditambahi.
Dalam D. Crt. dapat kita batja satoe
Sedikit pemandangan
jang koerang
perkabaran tentang perselisihan
antara enakkarena
djembatan-djembatan, jang
Gemeentebestuur dertyan Zelibestuur Deli besar, jang sebagai perhiasan Brandan
Perselisihan terdjadi pasal belasting jaitoe 1 didjalan Pasar Lama dan si
tontonan jang terdiri diatas tanah Zelf- didjaian Lim Sam Hap, dan 1 lagi di
bestuur.
lan Pangeran, soedah tocan betocl.
Doedoeknja pefkara kria-kira seperti njak sekali bertempcl-tempel dengan p:
berikoet:
pan jang mana
semoca ada begitoc
Satoe boelan jang laloe, beheerder dari membahajakan
pada kenderaan sado dan
satoe carnival telah mengirim kawat kes kereta angin. Kita harap
Negory
mari, apakah diizinkan da merpbawa per Fonds, soeka mementingkan sadja
ini, soepaja

Siapakah

tetapi

ialah pasal berlakoenja pendjoedian di-

padoeka tocan Gediplomeerd

Gwaghebber

karang

pihak Zelfbestuur mendapat
tidak keberatan
Sibeheerder datang kemari
ngatoer segala pegaliaan
dengan
mengambil tempat

jang perloe kita mesti perhatikan,

ADVERTENTIE

—0—

doea tahoen

semendjak

perkara ini, boekanlah perkara

Didalam vonnis diterangkan erti oen- bertindak menghapoeskan
dang oendang itoe, jalah: menghina dan itoe dikeboen-keboen?

Barang siapa deflgan sengadja dimoeka

Lekaslah atoer
Pesanan

djalannja hakim mengambil kepoetoesan

nginap dipendjara

bir).

Dari sini ternjata, oendang ocndang
menanggoeng roegi. Semendjak beberopa hoekoem
pemerintah" diseiringkan didalam
imember
ada
itoe
kedai
,
tahoen lamanja

kan keoentoeengan kepada aandeelhouder,

3

hendak memboenoch, tjocma
dihockoem oleh Kerapatan Taroetoeng maksoed
memockoel
enteng sahadja.
f 40. denda atau 21 hari hechtenis.
Ia dipersalahkan menoelis dalam Pe rHal ini kita serahkan kepada hakim
satocan, antara lain lain dengan me- sahadja.

karena

pintoe,

toetoep

haroes

CONTANT.

lain, artinja pem-

boenochan itoe boekan berniat lebih dahoeloc. Atau boleh djadi sikoeli mene-

3d

Hoofdre-

dalam hal ini, ada

MAL

kim

210p

wa

dipakai dalam

Kerapatan.
Toean S.M. Simandjoentah,

Potong

sangat berat, kalau tidak poeloeh tahocn
tentoc scoemoer hidoep atau dihockoem
mati. Tetapi boleh djadi pendapat ha-

van

nja kedai itoe didalam kesoesahan, karena
dan karena banjak pihoetang memboesoekkan Inl. Ambtenaar dan Eukeroegian
a, laloe diadakan soea- rop, Bestuur.Ambtenaar jang ada di Tamenerim
tiada
jang
panoeli.
.
toe aandeeihoudersvergadering.
Karena
itoe,
dipasangkan
artikel 207
liakan
mengad
Achirnja dipoctoeskan
guadatie, dihitseng laba dan roegi, dihi- Wetboek van Strafrekht, jang boenjinja:
toeng

SEKARANG

00000

Karena

Bagaimana

D0 r LOE
harganja
F 70.—
& F 85.—

£

roemah

dan Wetboek
strafrecht.

kita poenja

DECCA
gramofoon sekarang tinggal sedikit lagi,

Hockoeman
orang jang berniat mcmboenoch lebih dahoeloe, biasanja tentoc

Kalau begitoe, bilakah pemerintah akan

makanan,

barang

barang

dan keperlocan

—0—

minoez

Kedai Sepakat Petisah.
Di Petisah ada didirikan semendjak belamanja socatoe | ai sepakat
berapa
jang bercepa Cenperatie. Kedai ini men-

Madjoenja

djaoeh

sehari-hari.

Liguidatie.

man

ini lebih

Demang dan sampai-sampai pada Eur- keboen- keboen. Banjak soedah korban
Bestuursambtenaar, baleh diseboetkan korban djoedi itoe terdjadi. Boekan sahabanjak jangsiang dan malam mimpinja dja bahaja perampokan, tetapi bahaja djita" lain kesisip sadja
wa seperti terseboet memang boekan djarang terdengar dinegeri ini.
Perkataan-perkataan ini oleh kerapatan
Taroetoeng
ditimbang
melanggar adat
Siapakah tidak mengakoei, bahwa keBatak jang dinamakan: manihasi hamatiannja
perempoean itoe boekan-boesahala on (mempirenah daulat). Menoekan
berasal
dari djoedi? Siapakah tidak
itoe
roet hoekoem Batak, jang bersalah
membenarkan
bahasa sikoeli terpaksa mebi(potong
bibir
gatip
dihoekoem

—0—

djocal

perkara

ME PORTAI SC SONONE

0000020:

pin jang bekerdja keras, dan sesoedah
meninggal sekarang. beliau mendjadi pemimpin batin.

Doedoeknja

a

—

Semasa hidoepnja dia mendjadi pemim

1

mM

Tionghoa. «

Tiongkok dan

marah

Adres:

Yat Sen, Pahlawan

Dr. Su

Tiongkok jang gagah perkasa dan gagah
berani itoe.
gembangki kan semangat
Dialah jang

berani

kasaran.

hidjau matahari
Inilah socatoe hari jang dimoeliakan
oleh orang Tionghoa, goena memperingati

itoe

dan

" tinggal, disitoe kita dapati bendera merah

perempoean

kepada sikoeli, iapoen mendjadi
panas
hati, laloe poekoel isterinja itoe dengan
kajoe sampai membawa
kepada maoctnja.

batik haloesan

dera Tiongkok. Dimana orang Tionghoa

hari wafat

?

Adat

Hari raja Tionghoa.
Seloeroch kota hari ini, berkibaran ben-

mentjoba mentjari keoentoe-

Karena

ada dikabarkan oleh D. Crt., bahwa pada
ia sesoedah kena marah 'isteriTentang pengenaan belasling itoe, tadi- besoknja
nja, iapoen menoenggoe ketika jang baik
nja zelfbestuur djoega soedah pernah laoentoek — memoekocl — sampai — mati.
kockan demikian, itoelah sebabnja sekaBanjak saksi jang melihat kelakocannja
rang, iapoen meminta poela! Patoet, apa mengintip
demikian, — dan — dengan
lagi karena wang itoc keperlocan oemoem, begitoe
ternjata — pemboenuehan Jitoe
djoega jaitoe oentoek kas Landschap.
dilekoekannja — dengan
niat lebih daBagaimana kesoedahannja pertikaian ini, hoeloc.
beloem dapat diketahoci.

ngan.

Yat Sen

Sun

Merajakan Dr.

seorang jang

Seorang koeli di Soengei Krio, mendapat marah dari isterinja, sebab ocang
oepalija
soedak habis didjoedikannja.

kain

kelak

Kantoor Consul jang baroe ini
di Kesawan dekat Toko Tokra.

Cox

matjam

bekerdja.

moelai

dari

ribocan

akan

beheerder

menjediakan

Consul Tiongkok jang baroe.
Medan akan beroleh seorang Consul
Tiongkok jang baroe, jang didatangkan
dari Tiongkok.
Terlebih doeloc tocan Consul ini akan
singgah di Betawi, berbitjara dengan Consul Generaal. Dalam boclan April baroe

dirinja

ada

sama-sama dengan Mr. Soenarjo.
Di Soerabaja tocan ini terkenal dalam
kalangan pergerakan kebangsaan, teroetama ocntoek mendirikan Nationale Bank
Indonesia.

menjatakan

& Harder Shouwe Ia minta dengan beberapa alasan, soepaja diberi kelapangan
padanja dan permintaannja berhasil.
Tetapi berapa heran, sesoedah kemoedian Controleur terima tamoe lagi orang
lain dan mengakoe poela dirinja behcerder dari Cox & Harder.
Ternjata orang bermoela itoe, adalah

tahoen

pendjara,

jang

selakoe advocaat, ber-

Toedjoeh

batikhandel

bekerdja

Korban djoedi.

Toean Controleur dan beberapa pembesar lain mendapat seorang tetamoc jang

adres

Mr. Mohd. Joesoef.
Kemarin telah sampai ke Medan Mr,
Mohd. Joesoef dari Soerabaja. Disini tocan
itoe akan

5.

Satoe keloctjoean lagi soedah terdjadi:

Batikhandel merk H. ABDULHAMID Mandailing
Kesawan No. 34 en Padjakgantoeng No. 5
MEDAN DELI

www

datang.

Inilah

ur

Selamat

00000000

AT

“
»
“

soetji hanja tinggal

satoe lagi, jaitoe .POELAU ROEBIAH" jang tertjinta. Ichw snoe! moeslimin

jang hendak naik hadji pada kapal penghabisan ini silalah dengan segera
beroeroesan dengan kami: karena kapal ini berangkatnia ta" lama lagi ja'ni
tanggal 22 Maart jang akan datang. Soepa'a mendapat pendiayaannja
rapi dan menjenangkan hati ingatlah nama kami.
26

£
“

000000000000000000000000000040

Goentingan atau potongan

jang paling: bagoes dan

netjis, tjoema didapat pada:

Kleedermakerijj
Kleermakerij.
jaitoe: satoe toko pakean jang3 paling toea dan terkenal
seloeroeh SUMATRA
TIMOER.
— dan ATJEH

Pekerdiaan rapi dan bagoes.
Ditanggoeng pekerdjaan kita
- menjenangkan publik. Persediaan besar dari:

Jas Hoedjan (waterproof), Kraag dan dassie leher, Helmhoed dan lain-lain.

m——

CORNFIELD'S MAGAZIJN:KESAWAN

88 MEDAN

TELEFOON

266

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

|

Bermatjam

roepa

boengkoes
£ 0.55

Sedia

Envelop

soerat atau Enveloppen

£ 0.75

dienst koening.

f 0.85

—

Kertas post berrol pakai blok,

dan

f 115

Beli sampai

harga seblok: f 0,80 dan

bagoes, moelai dari harga:

setiap

seratoes:

berriboe harga

Bermatjam

roepa

kertas

toeliss

kertas

toelis

selembar

.

berrol

10 sen, warnanja

dan

dengan

bagoes.

f 0,95, vloeipapier poetih bagoes dan tebal,

harga selembar: f 0.15 dan f 0.25 Carbonpapier dari kwaliteit paling bagoes,
vel folio f 7.—:

di toesoenkan

tidak

hitam dan

harga sedoos dari 100

merah

pakai

toea.

rol, kertas tijp mesin, .doorslag
.

.

n

poetih dan berwarna: kertas tebal boeat gambar, kertas karton beroepa warna.
Banjak

—

roepa

kertas

beloem

Mentjitak hoeroef Belanda,

diseboet
!!!

Melajoe dan Arab.

.

—

1

Mendjilit boekoe - boekoe dengan bagoes, rapi dan lekas.

!

Toko

en Electr. Drukkerij:
Telefoon

No.

1174.

SINAR
MEDAN

i

DELI.

|

SINAR DELI

TIONGKOK.
Extremisten
Hanoi,

'Tahoen

Arba'a 12 Maart 1930 — 11 Sjawal 1348

Kebakaran dikapal.

Makasser, 11 Maart. Pada kapal Tji
Pondok, kepoenjaan Java-China-Japanlijn
jang dalam perdjalanan dari Makasser
menoedjoe ke Japan telah terdjadi kebakaran dalam kamar soerat-soerat mail,
Mail itoe banjak telah habis terbakar,
dan banjak keroegian. Kapal itoe beroleh
keroesakan besar.

moesoeh

Radio.|

Batoe peringatan van Heutz.
Ada dimaksoed akan memperbocat batoc peringatan bagi Gouverneur Generaal
Van Heutz di Apolloplein.

boleh membeli

barang Rusland.
Rotterdam, 9 Maart. Cooperaticve Inkoopcentrale kepoenjaan
Nederlandsch
Landbouwcomite memoetoeskan,
bahwa
barang-barang perkakas tani tidak boleh

dibeli dari Rusland, sebab ocang jang
mestinja
oentoek keoentoengan kaoemtocan
ini
Pagi
Soerabaja, 11 Maari.
dokter Teng Sieh le jang dalam perdja- kaoem peladang Rus dipakaikan ocntoek
ongkos-ongkos menjebarkan hocroe hara
lanan dengan autonja ke Pasoerocan telah
goena melogaskan pemberontakan.
terlanggar
dapat bahaja, sebab autonja
kepada sepohon kajoe. Isterinja mendapat
Gemeente Ontvager jang 'tjoerang.
loeka berat dikepalanja dan tele dibawa

Dr.

Teng

ke C.BZ.

bahaja auto.

Sich Ie dapat

Den Haag 1! Maart. Gemeente-Ontva-

—'

oentoek dirawat.

Hoedjan lebat di Soekavoemi.
Soekaboemi, 1| Maart. Tengah malam
ini terdjadi hoedjan lebat dioeloe Sindangsarisehingga diantara onderneming Sin-

dangsarie dengan Baros ada enam tempat
kedjadian tanah-tanah petjah. Perdjalanan
kereta-kereta sementara tertahan. Didoega
hari ini perhoeboengan akan baik kembali.

Peroebahan Oendang-oendang
Hoekoem.
Buitenzorg, 11 Maart. Satoe commissic
soedah dibangoenkan oentoek memperboeat

peroebahan

memberi

Commissie

itoe di-

advies

Pemerintah atas perocbahari
aan-persediaan
ada sekarang,

Sesoedahnja

kepada

dan

persedi-

jang perloe artikeI2 jang
gocna
menjempoernakan

Pan

mocsti

mengingat

akan:

per-

tama, isinja Stbld 1930 nomor 31 jang
masoek Ordonnantie tanggal 21 Februri
1930,

tambahan

“ari W.v.S.

dengan

ke-

terangan maksoednja oentoek mentjegah
gerakan revolusionair.
Kedoca, soepaja dioetamakan ketetapan
pendjagaan keamanan dan Gezag, begitoc
djoega kepentingan pendjagaan pendjagaan pegawai ocntoek neroesan
tangga maatschapij soepaja bisa

toemah,
mentj

gah perkoempoelan perkoempoelan ja
memboeat actie politick dan economie.

Boeat djadi voorzitter telah diangkat
prof. mr. J.MJ. Sehepper, hoogleeraar
dalam Strafrecht. Djadi Secretarisi
mr. J.F. Cornelis, tijd. wnd. administrateur pada Departement van Justitic.

Leden

diangkat:

tijd. ambtr.

tb.

mr.

L.

Eindhoven,

van het hoofd

kantoor van Arbeid: mr.

van het

LA.

Roskott

ambtenaar terb. v.d. Proc. Generaal: dr.
H. D.J. Apitupy, lid Volksraad: Harjadi
onderwijzer di Magelang, Idih Prawiradipoetra, lid Volksraad: F. Laoh idem:
G.J. van Lonkhuijsen
idem: dr. G. |

ia dibebaskan

Amerikaansche Tournooi

Amsterdam,

11 Maart. Alg. Hbld. me-

dari

Mochammad Hoesin
.

Amerika sahadja.

Kampioen Voetbal 2e. klas.
Den Haag, 10 Maart. Dalam golongan
kelas doea jang dapat kampioen dari perhimpoenan-perhimpoenan
voetbal disini,

ialah: Bahagian satoe,,2a D.E. G. (Amsterdam): Bahagian doea 2a N. H. C,
dan 2b. Fortuma.
'

INDIA.
Penangkapan
New Delhi, 10

Vergadering
30 soeara

dimadjoekan

Vallabhai Patel
Maart. Wetgevende

menolak

akan

motie

dengan 53 lawan
nationalist,

oleh pemimpin

jang

nationalist

Pandx Malaviya oentoek membitjarakan
tentang penangkapan Vallabhai Patel.
Calcutta,

Staking.
10 Maart. 20000 orang

terbang

Semarang,

,ll Maart.

Spion

van

Japan

ditangkapi.

toe-

dari

Madras,

soedah

lakoekan

DJERMAN
Penerbangan kapal oedara.
Londen, 10 Maart. Martin Wronsky,
dirccteur Generaal dari Duitsche Lufthansa, menerangkan dalam redenja didi Lonmoeka Rojal 'Acronauti Socity
den tentang kemadjocan perhoeboengan
oedara di Djerman, hingga
sekarang
menimbang-nimbang
Lufthansa sedang
akan membogat perhocbocngan oedara
di Timoer Djaoch.
Telah dilakockar beberapa pertjobaan
penerbangan

techniek

Union jang mana pemberi tahogannja dite

rima oleh president dan secretaris jang
menjatakan
mereka berboeat salah m:
langgar Wetbock van Strafrecbt. Did!

lam bahagian Barrackpore ada 2000 orang
pekerdja jang staking.
.

ialah

ke Peking dan Irak. Keadaan

soedah

baik.

Jang menjoesah-

jang” berhocboeng

politiek,

dengan

disebabkan

penerb:

»yan itoe meliwati tanah-tanah
Djerman, Rus dan Tiongkok.

daerah

8

PEMOEDA

DELI

dikissahkag oleh
»SINJO DELI”.

dipersalahkan.

disana

ia

INDO CHINA..

»

Dengan lekas Stein
toelisnja akan mengambil
(ada njata benar kelihatan
| toelis oleh Oesman pada
! berkata dengan socara

dirinja !"

jang akan tinggal
tentang soerat
disahkan oleh

tidak

diambil

kan
deradjat
Indonesia.

kaoem

dalam

kampoeng

itoe

pekawinan jang sah jang:
Hoekoem Sjarak, artinja

perkawinan jang menoeroet tjara Igamanja.
Bila perkawinan jang tjoema ikoet-ikoetan bertemoe haroeslah Kepala Desa itoe

menikahkan sekali lagi soepaja sah perkawi-

Pernikahan tidak sah...

Seorang perempoean oempamanja, ng
hari dengan baik soeka mengikoet se-"
orang lelaki dikebon itoe djoega, tetapi “
besok entah kekoerangan rokok atau ma-

perempoean

. artinja dengan

kanan, lantas dengan moedah pergi kelelaki lain karena disana dapat
oeang”

tidak nikah jang sah seseorang perempoean

mengikoet kepada seorang lelaki, tjoema
ikoet sadja, dan besok loesa tidak senang
boleh berpisah .... tidak obahnja sebagai
seorang kaoem boeroeh, jang djika tidak
tjotjok dengan kaoem madjikan dalam
minit itoe djoega boleh keloear dari pintoe.
Di Java amat banjak jang main ikoet-

jang tjoekoep, hal ini soedah tentoes
mendjadikan silap kepada lelaki bermoela,'4
jang achirnja tentoe kepada bahaja djiwa..
Sekarang orang bolzh pikir, apakah

Disana seseorang lelaki jang mempoenjai mata ocang, jang mampoe boleh memelihara beberapa kaoem iboe jang tidak
kawin sah.

ia soedah ketahoei, bahwa dinikahi de:

sebabnja? Tidak lat karena main
ikoetan sadja, ertinja pertjampoeran harat

Communist

di New

negeri

tidak

York.

berapa

Karena inilah P, P. I. I. mengambil sikap hebat

ngarkan

socaranja

diseloeroeh
dirinja,

kepada

kaoem

Indonesia soepaja

soepaja

insjaf akan

ngoesahakan dirinja akan mengirdarkan teken contract ke Deli, di Kapal
perkawinan jang tidak sah itoe dari doenia moe dengan seorang Lelaki. Pertemo
pergaoelan kaoem iboe di Indonesia ini, jang sekedjap ini menoeroet mereka

soepaja deradjat kaoem iboe terpandang
baik dalam

mata doenia

pergaoelan

Indo-|

jang tidak

Inggcris.

jang

socdah

lepas

dari

»Roepanja pertjoema sahadja per cataan jang saja
hendak katakan itoe, tetapi djika saja katakan

nanti

kebenaran

saja,

barangkali

kamoe orang

hendaklah mendjilat telapak kaki saja jang kotor
ini" — aloe kelocarlah iakdari pekarangan roeinah
itoe. Waktoe ia tengah berdjalan ditengah djalan
walau poen 'kenalannja atau poen sahaba-sahabatnja berdjoempa

dengan

dia, hendak

melawan

bertjakap-tjaKap,
sekali-kali tiadalah disahoetinja.

dia

mendjadi

|

socami

isteri,

kasih meng:

Sampai di Belawan, mereka bertjerai
sebab jang seorang akan dikirim ke-:
Asahan dan siperempoean akan dikirim

sah ini, amat ba- ke-Langsa.
3
Socami isteri jang hanja beberapa hari'
Di Westkust- Tapanoeli dan Atieh dia- ikoet-ikoetan, bila sampai ditempat ked
ngan boeat begitoe hila kedjadian satoe amannja dikebon, kerap kali membawah
perkawinan jang tidak sah, ada harapan pelarian kepada silelaki dan bila tertang&

dia akan dapat diadoekan ramei-ramei sekampoeng dan diboycot oleh orang sekam
poeng jang achirnja insjaf sendiri,

jang

pen-

Karena hal ini, dinegeri-negeri
jang
terseboet djarang terdengar pada koeping

tidak sah

enz

Dibahagian Toba amat

kap'pernah mengatakan : ....
sebab

Kapal

soedah
tjibirkan, orang
soedah
tidak
atjochkan
meski ia soedah
dihoekoem
adat oempamanja.

berbitjara

lelaki jang ker'oea

Liki di Kapal, dalam penjelidikan saj
di Deli, seorang lelaki dari Java ji

toeroet masing masing me-

Telah banjak communist asal dari negeri locaran jang socdah dioesir, kebanjakan
diantaranja ialah orang-orang

jang

25 pCt.

kepada

Laki di Kapal dan Laki DOEL Ona

iboe

Di Tapanoeli djangan hendak kawin
tidak sah, kawin semarga sadjapoen orang

Tiocma

kelak

Ada lagi jang lebih gandjil di Seber

gah oleh wet, karenaitoelah P.P.I.I. mende-

dari mercka itoe

ikoet.

:

si-:
oentoek memadjoekan motie kepada Peme- Karena lelaki pertama tentoe melihat
rintah 'soepaja perkawinan diloear nikah perempoean bentji, dan achirnja bahaja:
is
itoe, perkawinan jang tidak sah itoe ditje- darah akan terdjadi.

tockang pengasoct di New York kita jang si Polan itoc kawin

Anak

oleh Radja.

njak di Java dan nomor doeanja di Deli.

New Yark, 10 Maart.
Hoofdcomniissaris van Politie, tocan Whalen, baroebaroe ini menerangkan dalam satoe bond
oentoek pendidikan politick, bahasa leden
dari
dia poenja dienst raha
ada berhoeboengan dengan gerakan parij communist.
Soedah ada 9567 kaoem communisten,
kebanjakan diantarania djadi propaganCity.

sah, dan ia tahoe bahwa peremj
jang dinikahi seorang lelaki, bila bertjampoer dengan lelaki lain, dapat dihoekoem,

Dengan main ikoe-ikoetan itoe, tentoe
Tetapi main ikoet-ikoetan sadja, ia ke-i
sampai ini hari dan... boleh djadi soe- tahoei, djika senang boleh ikoet, tidak.
dah banjak jang melahirkan beberapa porrek.
£
orang anak, jang asalnja dari loear nikah.
Tidakah timboel segala sesoeatoe
jang

dimasoekan

Ja... di Igama mana djoega amat
keras pentjegahan pernikahan jang tidak
tetapi controle

tidak

,benar saja laci “
isteri

saja

did di-

Demikian

djocga
selaloe

siperempoean,

rindoe,

teringat

dalam
waktoe

ikoetannja jang begitoe sajang padanja di
Kapal, dan bila ditanja mandoernja di Kebon: Kenapa kowe malas, ia mengatakan:
|... “ingat laki di Kapal.

Batjalah

djoega

beranak, karena hal ini seorang ta' dapat akan melepaskan hawa nafsoenja
sah itoe, akan

kepada

nama..... di Belawan kami berpi-

kebonnja

jang nikah

didaftar, demikian

sadia

kirim."

keras dilarang

koep dicontrole siapa-siapa

ingat

sah dan saja tidak tahoe kemana

oleh Igamanja perkawinan jang tidak sah
iloe, dalam penjelidikan saja, disana tjo-

Sinar - Deli

ada.

Walau poen bagaimana riboetnja djalan itoe Jang pada anak moeda itoc, tetapi setelah Ocsman
itoc tiada disengadja
» sebab hatinja telah panas memandang pada pemoeda
kata pada Oesman: ,.Benar, anak-anak orany tiada lagi didenga
Inlander baroe mengketahoei a. b. c. dan beladjar darah naik kemoka, seukan-akan seperti seorang jang ja, dengan seketika toe djoega mockanja manis
dan bertjahaja dari sebab kegirangan
memakai sepatoe dipasar jang telah rombeng 300 telah kehilangan akal
dah sombong benar, berani mengganggoc anak
(Marzoeki, sebagai seorang sahabat jang setia,
Ia pertja benar bahwa chauffeur itoe telah me:
anak gadis orang Europa."
larikan Clara sebab telah njata benar terlihat oleh akoe hendak met nta” pertocloengan Jari pada
,Sekali-kali saja tiada kenal padamoe" — Oes- nja. Tetapi bagaimana ia hendak menerangkan ke moe fasal perkara ini” —
djoedjoeran hatinja itoe? dan bagaimana ia hendak
man mendjawab dengan marahnja
.Itoelah berkata socatoe kewadjiban dari seorang
lagi ia ber

pergi menoedjoe kemedja
—,.Saja berani akan menggoeloeng lidah tocan
lembaran kertas dimana
jang
berkata sedemikan itoc atas diri saja dan saja
socatoe soerat jang diClara tempo hari Stein harap tocan djangan menarik-narik kebangsaan
jang amat keras pada saja pasal perkara ini !
Njonja Stein menjahoet dari dalam:
(5 Oraman : »Apakah soerat ini. boekannja tanganImoe jang menoelisnja, tangan jang seperti tangan
»Oesir sadja andjing jang menjalah itoe dari
sini, saja tiada bisa mendengarnja jang seperti itoe !"
«Soerat jang seperti itoc sekali-kali tiada boleh
Dengan perkataan jang penghabisan, Oesman
d
'mendjadi keterangan sebab soerat itoe mengoetjapkan
dengan — menoendjoek-noendjosk
sekolah, sekali kali saja tiada tangannja keatas, lebih-lebih pada njonja Stein:
soerat itoe kau njatakan benar bahwa
pada -anakkoe
itoe sampai dia berani

3

kepala Desa, soepaja didalam kampoengnja
memeriksaifkedatangan orang baroe, atau

nan itoe. Dengan controle ini, tidak akan'
dapat perkawinan jang tidak sah ditanah.
1929 di Wel- seberang dan tidak akan dapat nanti bibit /

tanggal 31 December

Perkawinan

hockocman

kannja tangannjA, dengan tiada sabar

Y

mengatoer perkawinan jang dipimpin baik, j
mengatoer controle kepada tiap-tiap kampoeng, memberikan perintah kepada kepala

jang diloear nikah.
1
tevreden, sesoedah mendengar kcDalam pemeriksaan Hakim selaloe kis:
terangan dan pembitjaraan tentang ta mendengar dari pemeriksaan perkara. '
pernikahan
sah bocat mintak pada pemboenoehan di Kebon. hal-halnjatidak?
pemerintah soepaja satoe wetnja ke- lain perkara perempoean jang ikoet-ikoet-4
3
&
djadian seroepa itoc, ini merendah- an sadja.

nesia ini.

staking

-

#

Radja dalam negeri itoe haroes mengamsikap jang rapi dan teratoer rapi,”

Opgu

Orang-orang jang ditangkapi ini akan
van de Opgu
dibawa kehadapan Raad
dan barangkali akan dihoekoem mati.

dibahagian Titaghur, jaitoe sebagai hasil
tindakan tjepat dari Bengal Jutenworksers

Burgemeester

Reuter).

(Aneta

Moskou,

djara.
Bandjir di Peranijis.
Justitie telah mendjatochkan hoekoeman
Sesocdahnja Whalen
berbitjara maka
kepada tocan A. Sissingh lamanja 1 seteSaigon, 10 Maart. Tanggal 9 dan 10 Kamer van Koophandel moclai membocat
ngah tahoen, sebab dipersalahkan mem- Maart berlakoe di Indo China sebagai actic ocntock menggesir kacem commubocat penggelapan doea kali dengan ber- "hari berkaboeng, karena bahaja bandjir nist asal locaran disebabkan perboeatan
djoemlah f 25.000.—
"0"
mereka jang meroegikan kepada handel
ti Perantjis
itoc, Pemerintah menjediak»
orang- dan kemadjocan negeri. Soedah didi
Pesakitan tadinja sebagai Secretaris da satoe millioen francs ocntoek
ri Plaatselijken Raad di Noord dan Zuid orang jang kena
gsara itoe. S
kan satoe commissie bocat melepas
Banjoemas. Permintaan dfficier ia dihoe- djoetnja dilakockan
orang-orang jang menoendjoek ketidak
pemoengoe
kdem empat tahoen.
ocang derma discloeroeh Indo China.
senangan.

mas AL KISSAH mx

moesti mendjalankanPE

P.P.LI. telah ambil poctoesan pada

dengan tidak di-

RUSLAND

kan

kang tenoen, sebahagian besar pendoedoek

dalam
vergadering
oemoem
memboeat pembitjaraan

Raad

dinedara

bil

Motie jang diterima baik berboenji
sebagai berikoet:

memberi

ketahoci sebabnja. Pesawat itoe djatoeh
pada tempat jang djaochnja 20 K. M.
didalam daerah perkampoengan orang
Tionghoa, ditempat mana banjak sekali
kedapatan badjak badjak laoct. Kapitein
kapal oedara itoe jang melompat dengan
mendapat loeka, soedah ditangkap oleh
badjak laoct itoe, dan ia didjandjikan
akan dilepas djika soedah membajar keKapitein Baronsa, jang djoega
padanja.
melompat dari kapal ocdara jang terbakar itoc, tidak ketahoean halnja. Pemeriksaan dilakockan keras.

oerocsan

bocat melawan. Boelan jang
lid Volks- mengasoct
laloe
ia
mengoendjoenyi
Rangoon dan
Thamrin,

f 25.000 boeat 1 setengah tahoen.

sah. Poctoesan ini soedah
dalam congres jang achir.

Sa

trole itoe? Ialah Kepala dari Igama lebih 4
tegas Radja dalam negeri itoe.
Pi

mengabarkan

mentjegah pernikahan

Mej Siti Masiah,)

Siapakah jang

5 dalam rocangan

berikoct:

oeroesan

tanda jang ia memboeat penerbangan dibahagian Siangson, Soedah terbakar ke-

tika

Deli",

sadja.

Menoeroet
pernikahan jang tidak sah.
inge- ikoctan itoe, banjak jang mengikoet lelaki
beberapa
kabar dari Locale
Kalau itoe pertjampoeran di!
tournooi berkeliling doenia, tidak djadi, nieur telah ditangkapi, jang dipersalah- dengan tidak sah dengan 'tidak kawin dengan sah, artinja pergi kepada 1
3
tetapi perdjalanan itoe sekarang ditoekar kan sebab mendjadi
sarak, mengikoet tentoelah
spion dalam oeroe- menoeroet hoekoem
siperempoean
tidak dengam.
dengan
memboeat
tournooi diseloeroeh san economie dan militair boeat Japan.
hoekoem Islam.
moedah pergi kepada lelaki Izin, $

broto lid dari College van gedeputeerdef
raad: dan
idem

mendocdoeki

sesocdahnja

Indo-China

Rangoon, 10 Maart. Soedah dip
riniahkan
akan menangkap Burgem
S.S. Ratulangi, idem: mr. R. N.G. Soe- Sengupta dari Calcutta jang dipersalahkan dist dan
di Djawa Timoer, R.P. Soebroso

soedah

No.

Sinar

Dalam congres ,,Persarikatan Perkoempoclan Isteri Indonesia", dalam
perserikatan mana 'ad» bersatoe 26
perkoempoelan
kasem perempoean
Indonesia telah mengambil poetoesan
jang berikoet, menjangkoct dengan

boehan Pakhoi dimana berdoedoek vice
consul Perantjis.
Pasockan-pasoekan Pemerintah Canton
pergi dengan membawa wang orang banjak.
Satoe kapal
meriam
Perantiis
Pakhoi
dikirim kepelabochan
socdah
oentoeck — memperlindoengi — kampoengkampoeng orang Eropah dan cosulaat.
Satoe kapal oedara militair dimana
berada doga orang opsir dicnst ocdara

ngabarkan, bahwa
disebabkan ketidak
senangan bangsa Eropah, maka Uruguaysche Voetbalbond jang hendak memboeat

artikel-artikel itoe menoeroct riwajat ke- (Delst)
djadian-kedjadian jang dimaksoed. Commissie itoe

didengar,

kembali.

atas artikel-artikel,153

bis ter dan 161 bis.

wadjibkan

nger dari Papendrecht soedah ditangkap,
terda'wa memboeat penggelapan f 25.000.
—

padanja

“Deli“

Medewerkster

Indonesia“

sebagai

sebahagian Kwantoeng Barat, serta pela-

Aneta

Tidak

»Sinar
rubriek

Pasoekan-pasoekan Kwangsi jang djadi

NEGERI BELANDA.
Aneta Radio.

(Oleh

dalam

doedoekan pemerintah communist berada.
Roemah-roemah
pendeta
itoe sma
sekali soedah dimoesnahkan.

Kawat

INDONESIA.

Kwantoeng,

bahagian watas Tonkin, soedah dioesir
oleh kaoem extremisten, dimana kedoe-

kedoea.

Chabar

terletak di Provincie

,ikoet-ikoetan”

barangkali maoelah mentjaboct pisau belati akan meno
k peroet bangsat-bangsat itoe."
.Tetapi kalau akoe tiadalah maoe memperboeat
seperti itoe, sebab koe- pikir lebih berharga djiwar
koe dari pada djiwanja"
Man,

ditoedoehnja kau

melarikan anaknja

dipandangnja kau sebagai seekor andjing !"
Kau lebih baik kau membawa satoe toestel
sobat jang berhati djoedjoer" — kata Morzoeki Brastagi mengambil pemandangan natuur. jang
laloe mengambil tempat doedoeknja dekat sebelah dah-indah disitoe, dari pada kau menolong orat

mengatakan kesalahan chauffeur itoc soepaja ke
tahocan dimana adanja gadis itoc tersemboenji. ?
Perkara ini masih disimpannja dalam perhatian Oesman
jang sebagai itoe ?"
nja, sahadja. Seketida ia tengah berpikir-pikir de
Setelah Ocsman mendengar nasehat jang “bal
Setelah kedoca mareka itoc bersama-sama docdoek
Ingan tiada diketahocinja sampailah ia ditanah Oesman moelai berkata: ..Tosloenglah akoe. di ni, in poen dia
h dengan sabarnja.
lapang Esplanade. Lxloe ia berdiri dipinggir tanah mana Clara orang semboenjikan."
Ja perkataanmoe itoc benarlah, tetapi
lapang ito€ serta memandang-mandang kian kemari
sgitoe tentoc akoe beri chabar padamoe
,Akoc'
katakan
dengan
teroes
terang,
bahu
menghilang-hulangkan pikirannja jang rewan “itoe.
an
jang menghinakan itoe telah tersiar
1 pad
Disitoe baharoelah dapat ia berpikir dengan hati pekerdjaaa itoc tiada bergoena
agan pergaoelan bangsa Europa jang
Djika
benar
ia
tjinta
pad
1
jang tenang, dan baharoelah diingatnja tempat
rokoknja jang selaloc memberi pertoeloengan di- maoe lari m
waktoe ia ada didalam kesoesahan dan diisapnja terkenal djadi bo
mamoe jang bersih itoe djangan tertjela dip
..Tida-tida kau beloe:
sigaretnja itoe laloe doedoek diatas soeatoe bangkoe.

bangsa kita
.Akoe depatmentebak otakmoe sekarang. seperti doekaja perkara jang
soeatoe locomotief jang mendaki dari Kandang
»Tjoba! — kata Osman di
Ampat Padangsche Boven Landen!” — berkata hatinja — tjoba kalau kau
seorang anak moeda jang amat tjakap sikapnja diperhinakan oleh Stein ber
njonjanja. apa la
be seperti
berdiri dihadapan Oesman berkata-kata engan tamosnja itos dipan
lemah lemboetnja.
LT
andjing, ditoed ehnja akoe melarikan anak gadis
Dengan mata jang amat tadjam Oesman meman- itoe. Tjoeba kalau kav diperbocatnja seperti akoc,

(Ada Samboengan.)
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Lembar

ke I.
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Crock, mis-

sionair di Taipingfoe, satoe tempat jang

Man
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dioesir.
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TJARA BAHARI.

Kolonisatie N. Guinea.
Peratoeran ini ' bersama-sama dengan
12, Alg. H.R. akan diterima baik
artikel:
(Sin Tit Po). Dengan soerat notaris
Ada satoe tjerita,
oleh
Algemeene
Vergadering.
k
tanggal 16 Februari 1990 di Malang telah
Perhatian dari 'Afcelinge besturen di- dari hikajat poerbakala,
didirikan ,,Stichting & Kolonisatie Nieuw
13 H.R. ten 3, da- masa doeloe ditanah Europa,
penningmeester, M. van der Goes, commissaris dan F. A. Brilleman, commissaris.

Maksoednja stichting ini, adalah boeat

andjoerkan

orang

pindah

ke

Nieuw Gui-

nea,

Lebih doeloe dari ini stichting, di Soe-

rabaja soedah dirikan vereeniging ,.Kolonisatie Nicuw Guinea", jang djoega maksoednja boeat andjoerkan orang pindah
ke Nieuw

Guinea

masoek dalain Algemeene Vergadering
toeroct mengambil
dan mereka boleh
bagian dalam debat debat.

Tatkala baroe ini kita bertemoe dengan

tocan Landmand, voorzitter dari stichting
itoe di Malang, ia menerangkan pada
kita, antara toedjoean dari ia poenja stichting
dan toedjoean dari ,,Kolonisatie Nieuw

Datangnja leden
dengan sangat.

£. 2000.000..
Hoofdprijs
£. 150.000.
dan 1Y3 prija
ain-lain djoemlah

f. 1000.000..

Sisobat laloe dipersilakan,
kedalam kamar berdoea-doea,
tetapi njonja toean mesti berpakaian,

H5

badjoe

Perdagangan perempoean.
Menoeroet warta Het Nieuws

Batavia c, 8.
besarnja

jang melajani dia, mesti njonja.

donateurs diharap

dan

tipis

harga per lot

1.11.35.—

boekan boeatan.

orang jang
Toecan

seboelan dari

roepiah

satoe

sedikit

ling

djadi lidnja.
stichting

Landman berkata, itoe

Guina mesti

poenja kolonisatie di Nieuw

mengasih lihat gambarnja negeri dan bang-

tiga

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

tahoen

jang

soedah

peme-

commissie

itoe

boengan dengan

PERSEDIAAN
Almanak Buning 1930 Melajoe dan
nama pembesar B. B. ada dalamnja, djoega

langsoeng dengan orang-

orang koerang baik dari doenia pelatjoesa Indonesia dihari kemoedian, jaitoe ran dimana ia ada memakai detectives
tjampoeran dari orang Boemipoetera, Be- Amerikaan.
landa peranakan dan Tionghoa perenakan
Dengan tjara begitoe orang telah menjang mendjadi satoe bangsa baroe dan dengar tjerita jang boekan-boekan, sebab
dengan roekoen bekerdja sama-sama boeat ada satoe tanda biasa antara orang-orang
kemadjoean bersama-sama,
jang koer
baik akan menjombongkan
Itoe stichting di Malang soedah moelai pakerdjaan
sendiri dan melebih-lebihkan
bekerdja didjoeroesan maksoednja

23

Machine

1930.
Pasar Sibolga.

Kemenjan

£048—055
f26 sepikoel
f110

mata haloes

ditempat

keadaan

betoel

taoe

baroe itoe. Kalau ternjata disana segala" galenja selamat sadja, tidak bakal ada
kekoerangan satoe apa, baroelah ia moe-

antoe

Diwaktoe

kesana.

pindah

orang

fakat

bih keras pada dienst immigratie atas
masoeknja
actrices disini. Semendjak
apa tahoen,
Indonesia poen ada
pada

parlindoengan

interna-

diichtirang tionaal dari artisten jang telah
orang-o,
ang
tjoba
itoe kita soedah bil
arken oleh Volkenbond.
nean
koelit poetih doeloe, jang tinggalk
Contract dari actrice itoe de control
gerinja dan pindah kenegeri asing, pakai keras,
djoega oleh dienst Tucht en Opberlakoe seperti maoenja itoe vereeniging voedingswezen
dari
departement van
di Soerabaja, nistjaja ini hari masih be- J
i
diselidiki apa actrice itoe tiloem ada Amerika
melakoekan
kewadjibanTapi
kendati ada itoe s ala tegoran
e
|
kewadjiban
jang
tidax
diperkenankan
dan
dari
5
dan pernjata'an tidak mos
apa
gadji
mereka,
gadji
tjockoep
boeat
poelan
a, toch itoe
perkoem

di

Soerahaj

orang-orang di
djoega
niatnja

soedah djalankan
1

nea.
«

Dari

toe toga
itoc
pindah
perkoempoelan di Mal
satoe soerat
jang menga

dan

baik

ada

keada'an

jang socdah

orang

satoe

salah

yan, itoe
terima
n da poenja

harapannja

hidoep.

rang kedja dian,

—0—

Pasoeroean

hoa. Sebab
'
Belanda
Tiong!
tjoba mi
tani diitoe
£
saroe dari pada harap-h
dadi klerk dikantoor dagang
ini alawa 1toe dengan bajaran beberapa
poeloeh roepiah sebuclan.
—ow

8

kan

19/20 1930 akan

di Soerabaja

diada-

Bondsdagen, jang mana

20 April,

pagi:

E:

Minggoe, 20 April, malam : Diner Dansen dan djika dapat djoega cabaret
Pada hari
oe 19 April malam akan
diadakan
lezing oleh ,toean-tocan
Dr.

Kwa Tjoan Sioe dan Dr. Sim
tang , Kematian anak-anak“.
Selainnja

tetapkan

agendapunten

Reglement:
Pemilihan

Ki Ay tentelah

jang

di-

Huishoudelyk

oleh Algemeen

lihan verificatie

dimadjokan

Jaarverslagen

dan

commissie, djika

voorstel oleh

besturen dan led
Algemeene
dalam
13

igan tjara jang diocndjoekkan berani mati itoe sikawannja djahat.
Sama sekali ada 6 toko
tjita
milik
orang

Tionghoa,

pasar

terseboet,

moedian de

tahoe pada leden

secretaris H,B,

jang

berdagang

dirampok

pemi-

perloe

dan

oewang

jang

oleh

perampok

terseboet,

veld-

politie
terpaksa mempergoenakan senljata
apinja,
melepaskan tembakkan
keoedara. Karena di antjam dengan pelveroe,kawanan perampok itoe laloe lari
toempang

sioer,

tjoema

jang

dapat

di

tangkap ada
Hadji Didoean dan Hadji
Djen berikoet doea orang lagi. Mereka
ini jang mendjadi kepala dalam perampokan.

Orang

orang

lain

jang

ngambil

bagian

dalam

toeroet

perboeatan

medjahat

ini beloemtertangkap, tapi politie teroes
melakoekan pengoesoetae lebih djaoeh.

—0—
Hoofd Indische

Artsen.

Seperti orang tahoe, pemerintah ada
bermaksoed akan menempatkan dikota ko- |-

Semarang dan

Bandoeng,

Batavia,

Afdeelings-|ta

ditoenggoe

se-|jang

diangkat sadja! Indische Artsen,

soedah

lama bekerdja

|Gouvernement,

dan

jang

dalam dienst

dianggep tjakap

ja dapat diberi |akan djadi kepala dari satoe roemah sakit.

voorstel-voorstel

oleh!

Salah satoe dari Indische Artsen, jang

lada kans akan

mendapat

Ka

Siapa-siapa toean-toean jang penglihatannja koerang
soeka tolong pereksa dengan?tiada memgengoet onkost.

. aboe

Tiengke

poetih

85 pCt.

KIE HOEI

Koelit kerbo katam

Toko
djawis
kerbo

pekerdja'an itoe

kamp”

8
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p

» roesak

Sasak Darek

"

Batoe
Saboet poetih

ADA

piladehaloes

,, manengah

kasar

1"

Rotan sago pagai bagoes ,,
Kemeri berkoelit poetih ,,
Lilin Tawon jang
bagoes

Boeah

pelano.

1

”

»
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"

bidjo “danau

E

»

Lada

"

poeti

“

Manisan laba satoe Blik ,

Katjangpadi

,

SEDIA,
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PERHIASAN DINDING, HARGA“
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Karang Soedaro

Lada hitam

S

SCHEURKALENDER 1930 ALMANAK
SOBEKAN TIGA PENANGGALAN
PLAAT EUROPA, BAGOES BOBAT"

Ajer & Kawan

Koelit (kemb. pala)
biasa
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Katja Mata en Toekang Gigi.
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SENG

| Ammy

Djawi
kambing

terang,

Menoenggoe kedatangan toean-toean
dengan hormat.

1 Al (no.2)

dirampok

berharga kira-kira f1000.— Ketika veldpolitie
datang, ia diserang
dengan
batoe

"

scka-

wali perampok jang dikepalai oleh Hadji
Didocan dan Hadji Djen dan lagi doeca
Barang

Moelai ini hari kita baroe terima perkakas boeat pereksa
mata jang model baroe. Perkakas ini kalau dipakai boeat pereksa mata jang koerang terang bisa kita djamin tjotjok dengan
katjanja, sehingga penglihatan terang seperti sedia kala.
Dan djoega moelai 1 Maart sampai 31 Augustus 1930
siapa-siapa toean-toean jang beli katja mata dari kita akan kita
kasi persen satoe# pasang katja, matjam mana jang toean-toean
soekai, djoega nanti perkara onkost memasang kita vrijkan.

Gom damar st. (Bat, '/,

dalam

oleh

akan membitjarakan | Soerabaja satoe hoofd Indische Arts. OenVergadering dari 19|toek mendjabat pangkat baroe ini nanti

Weltevreden)

lambat-lambatnja

cdjadian
vwekan de-

d

Toko Katja Mata Jang Termasihoer.

Rabusta

“

hormat,

Awas Batja Teroes!

Messin no. |.
, Kadjai — (remb.)

inter-

»can jang
ang laloe
dari Pa-

1 Pasoerocan
mpoka
ng

April ja.d, di secretaris H. B. (Suma-|tjoema
traweg

telefoon

. cor.

H.B.

Pembitjaraan

menerima

orang jang namanja tidak ketahocan.

programma sementara waktoe telah ditctapkan disana oleh Commissic Persediaan.
Djoem'at, 1S April, mala
Saptoe, 19 April, pagi
vergadering.
Minggoe,

0”

dengan

NANANG
TABANAN
NAAM

Rubber havea Kamp.

roesoeh

1451.

PENGOEROES.

Sasak Ajerbangis ,
bovl. bagoes
Robusta Mand. &

Bint.—Kroe
Benkoelen
Padang robusta

Company

M. IDRIS,

Koerintji kiasa

Laboeh

906.

MEDAN-DEL,

Menoenggoe

2:
3
Koffie Mand Angkola
85—87”/- kering

Korintji

Repairing
No. 15
Telefoon

Bisa dipanggil dalam kantoor keboen-keboen.
,

£ 90,

"

M.

Tion:

hoa

di-

Pergerakan bangsa Tionghoa.

artisten

TELEFOON

direken moerah sadja

Pasar Padang.
2 Februari 1930.
Copra kering poelau
Cassia Mand.
1
"
»
PD:
in
korintji 1
»
» Bovl.
1

satoe

ig sebalikr

dari negeri, satoe hal j
ring kedjadian der an

negeri baroc itoepoen
,
Kita rasa
ada baik, kalau
ini perkoempoelan baroc di Malang dibikin t
lebih banjak antara orang-orang

Pada tanggal

bahwa

42

Moelai pada 1 Juli 1929. kita soedah boeka satoe bengkel di Kapiteinsweg no. 15
memakai merk seperti tersepoet diatas.
Kita poenja bengkel sanggoep memperbaiki keroesakan dari machin-machine Typewriter,
Underwood, Remington, Royal, Corona dan lain-lain, djoega letternja bisa dirobah menoeroet
kemaoean jang poenja.
“
Sanggoep djoega memperbaiki Ktroesakan darf machin Reken Machine, Gramaphoon,
Camera, Duplicator dan lain-lain.
Sanggoep memboeat, koentji kas besi, Stempel lak dan lain-lain. Onkost reparatie

keadaan jang sebenarnja. Inilah hendak
Kemenjan mata djarir
#30
Soepaja bisa ada mempoenjai oewang ditjegah.
kas boeat toendjang
K4,
Di Indonesia sendiri orang telah ber- Damar kotor poetih
Orang barangkali masih ingat, beberapa boeat dapat-dapatnja akan mentjegah Damar poetih standaard
£55
waktoe berselang sekoempoelan orang- peroesahain perempocan, hal mana poen Koelit kerbau katam
£ 50,
orang Belanda peranakan soedah bera “Ibaroe ini telah diterangkan oleh tocan Koelit kerbau kampoeng — £ 25
kat dari Malang bersama anak isterinja Djajadiningrat di Geneye.
Koelit djawi katam
£ 90
pindah ke Nieuw Guinea, meski itoe
Ada ditambahkan, timboelnja tempat- Kopi Arab no | jang soedah dipilih #52
pemindahan ditjeia keras oleh Kolonisatie
sepikoel.
at plesiran malam dikota-kota besar
Nieuw Guinea, jang maoe lebih doeloe dari negeri ini, dilakoekan penilikan le—0—

ditjari

MOSKEESTRAAT

Kapiteinsweg,

Rubber
Kopi robusta
Kemenjan mata besar

Djawa bergambar-gambar dan segala
memakai Loterij selain membeli alma

Dan sedia Volksalmanak 1930 serta boekoe-boekoe keloearan B. Poestaka dan
lain-lainnja. Harga lebih moerah dari di Java. Lekas pesan of datang beli sendiri.
Mintalah prijscourant gratis.
Djika memesan djangan salah adresnja

Chabar Dagang
6 Maart

BESAR :

nak ada harapan dapat prijs £ 1000.— harga biasa f. 1.25, reclame £. 1.— sadja

C.B. Z. di Soerabaja.

telah melakoekan pemeriksaan di Europa
zonder perdoelikan pembesar-pembesar
negeri tersangkoet dan mentjari perhoe-

fran

Rembours tidak dikirim.

Didalam kamar doedoek bertoetoer,
rentah Belanda telah memadjoekan ber- diatas divan doedoek beratoer,
besar.
pasang omong ke Barat ke Timoer,
daKolonisatie Nieuw Guinea bermaksoed bagai perdjandjian boeat pemeriksaan
boleh omong-omong, tapi djangan tidoertjoema toendjang orang-orang Belanda ri Volkenbondscommissie jang telah di- tidoer.
sadja bocat
mcelai tjari penghidoepan ma'locmkan pada baroe goena menjelidi
perdagangan perempocan
dinegeri ini.
baroe di Nieuw Guinea.
Kalau toean soedah poelang,
Pertama
dimadjoekan
perdjandjian,
bahTapi stichting itoe di Malang menoentocan laloc menegoer dan memandang,
djang pada segala orang: Belanda, Boe- wa pemeriksaan demikian, poen haroes
tetapi tocan djangan berang,
dilakockan
,
dinegeri-negeri
sekelilingnja,
mipoetera dan Tionghoa peranakan, jang
itoe soedah adat berterang-terang.
hendak tjoba tjari penghidoepan di Nieuw soepaja orang tidak dapat perasaan saolah
olah,
penjelidikan
itoe
'semata-mata
dilaGuinea dengan beroesaha, sebagai orang
kockan goena Indonesia sadja. Perdjan- Sekarang adat itoe tidak ada lagi,
tani.
djian ini telah diterima baik dan commis- adat itoe hapoes sendiri,
Itoe stichting tioba sampaikan maksoednia sic itoe poen akan diadakan penjelidikan besar bahajanja dimasa ini,
zaman ini ada lain matjam laki-laki.
itoe dengan miptakkan tanah, dengan kasi di India, Malakka, Indo-China, Tiongkok
orang
boeat
dan Japan.
segala roepa pertolongan
Kedoea ada ditetapkan, pemereksaan ialah tocan Dr. Soerjatin, lid dari Gejang pindah dan lebih djaoeh lakockan
segala apa jang perloe boeat sampaikan terseboet haroes dilakoekan dengan beker- meenteraad Soerabaja, jang soedah bebedisini, per- rapa lamanja mendjadi kepala dari permaksoednja orang j. hendak pindah, maka dja bersama-sama pembesar
stichting itoe memoengoet contributie pa- djandjian mana dirasa ada perloe, sebab soneel Boemipoetra
dari roemah sakit

Guinea" di Soerabaja ada satoe perbeda'an

.

Eijkenstichtin

keroemah toean dia datangnja,
toean tidak diroemah didapatinja,

dapat

Bond

dari

donateurs

dan

leden

B

PT TT

A. R. Landman, voorzitter, F.
G
van Cattenburch, secretaris, W.
A. Loht,

oendjoekan pada art,
ditanah Perantjis masa beradja.
lam mana ada ditetapkan, jang wakildiwakili
wakil dari afdeelingen haroes
Ada satoe adat jang "bagoes”,
dengan soerat. Pemberian taoe ringkas
dalam pergaoelan orang jang loeroes,
pada wakil-wakil dari djoemlah leden dari
biar orang besar, biar orang koeroes,
afdeeling pada 1—1—1930 tentang mekalau ada tamoe, kedalam kamar teroes.
nctapkan stem jang hendak dikelocarkan,
disamboet dengan girang,
Tida oesah dikatakan lagi jang sekalian Toean ada sobat oempamanja,

kd

S

2

fo

e

ko
&,

Guinea". Directie terdiri: dari tocan-tocan

Lekas p
Loterij

pada:

TOKO

Timoer

HADJI

ISMAI.

Sedia: Petji tempahan,
anak. kemedja soctera.

Kaoem sport!

Oudemarkstraat 2 Medan

badjoe

anak-anak, topi anak-

Dasi dan sapoetangan, serban oentoek Hadji, saroeng

Samarinda, saroeng Batoe Bahra, saroeng Djokdja.

POLITICS
HISTORY,
LITERATURE & SOCIETY
Leider
i pers Islam jang
merdeka.
iban terbit membawa

perkabaran
Pokok pergi
istimewa
Islam
Tidak

jang

dari”k

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

Harga moerah, barang bagoes

lengkap
dari
ing penting,
ingan Doenia

Telegram

adres:

ISHAK

Sedia

oepah—
jan

Adres

ISMAIL

soerat-soerat

Medan,

22

dan

H. ISHAK

Oudemarkstraat

pesanan:

ISMAIL.

2 Medan.

BERDAGANG

| PE GRAMAPHOON
—

Diberi

plaat

DIDJOEAL

Tanja

keterangan

tanda

mata

TEMPAT TIDOER
BARANG MAS

—

DENGAN
pada:

12

ANGSOERAN

MAARTHA

Sementara

Ambonstraat

dan

sebagai

mu

10

— djocga

paling baroe.

“Menoenggoe dengan hormat,

perloe dipoedji lagi.
Lectuur Islam ang patoet di ba
aban roe
mah tar
|
Sebab i
»t disokong.
Hargz
anan
Di Indonesia 3 h
Locar
(Saban ter

Mengrima

Mode

bertempat

MEDAN

3)

3

EUROPA'

mode

mode

&

-m

Co.

W22222202020002022022222202222020202090002020202222 202

Dari
sampai

Batjalah !

Tendanglah VOETBAL merk CHAMPION dan MAT
LESS en T. dan lain-lain jang ada sedia
dalam kita poenja toko.
Pakailah

kaoes

voetbal

dan kniedekker
oentoek tocan - togan.

jang kita sediakan 33
ji

Toengganglah — Motorfiets merk
NEW HUDSON dan MATCH- "|

LESS

jang toean soedah ketahoei|1

kebagoesannja.
Djoega
NEET,
apabila

toean

pakai,

1

kereta angin merk MAG-“
tentoe tidak merasa tjape “|

ringan, ladjoe dan potongan bagoes jang terdapat keadaannja.

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

Tjarilah

HAN

14

kita poenja adres:

-

SENG & Co.

Oudemarktstraat 53,

Telefoon 755 Medan.

SeccceccceoececececececeocareYececeo

di:

Telefoon

no. 1154

OBAT

d

DjJANGAN

bermajam

LIWATKAN!

udagar barang kodian didalam dan dilocar kota Medan,
npai
dan firma.
Karena

loeroeh
memboeat

tanah Atjeh, tidak meloepakan
perhoeboengan

kita

poenja adres

dengan kita, bererti memberi

ocentocngan satoe sama lain
Kita ada satoe kongsi jang teroes mengimport

|

dja Singa, ambeian,
-

ke-

kain
- kain teroes ke-

fabriek di negri Djepan

j

batoek, dada, napas sesak, asthma, mentjantikkan moeka, bermatjam matjam obat sakit peroet,
darah berhenti, sakit mata, kentjing aanah, Ra-

Djika
tocan

1

Harga - harga

sangat

Keoentoengan diambil

mena

an.

demam, sakit koelit (gatal

gatal), loeka loeka, sakit gigi, panau, obat
awet, dan segala matjam roepa penjakit.
toean dihinggapi oleh sematjam penjakit, djangan'/
toenggoe penjakit itoe sampai mendjadi besar.
Segera

toean mentjari tabib jatig dapat memberi pertolongan bagi toean.

tipis sadja

“

H. MI). RASJID
3

Oudemarkstraat

No.

12
Telegram adres:

KANAEKAN

& Co.

TABIB

Telefoon 785 Medan
MARAIMPOEN.

adalah

Tabib

jang dapat memberi soeatoe tanggoengan kepada toean.

KEGOENAANNJA JANG BESAR.
hari - hari

perdjamoean,

biasa, dalam

boelan

selaloe Anggoer

obat

poeasa

tjap

boat

lebaran dan di

Boelan

menarik orang

INDIA

S5. R. B. RAM

Cl
Pada

BRITISH

S. R. B. RAM
mempoenjai

soerat

soerat poedjian,

mempoenjai soerat

soerat boekti, beberapa banjak orang jang telah disem:
boehkan dari penjakitnja jang berbahaja, jang berada

poenja perhatian.

diantara

hajat

dan

mati.

Oleh sebab itoe, djika toean, atau familie toean,
atau kenalan toean, bila dihinggapi penjakit,
diselakan akan datang mengoendjoengi dan
menanti dengan hormat.

S. R.B.
India

“DpJangan biara» kaku bsaanmoe
koerang

senan

Tetapi Jekss mioem Anggoer obat
Yap Boelan/0 G1: Fe, Sebentar
/ & ng.

RAM

—

Thabib

Wilhelminastraat 115
Telefoon No. 1326.

British
Medan

Peroesahaan Indonesia
Kapitaal Indonesia

:

Werkkracht
Apa

Indonesi P
-

Jaitoe :

itoe ?

1

Ledikantenfabriek

JA

H JA"
A"

PADANG
Boeat orang sehat, orang sakit, perampocan baroe bersalin dan orang toea jang tiada
banjak tenaga lagi, Anggoer“obat tjap Boelan selaloe misti di pergoenakan.
Harga botol besar f 2.25 dan ketjil f 1.25
Ada

djoeal

SANITUBE,

sematjam

obat locar biasa kekoeatannja akan mentjegah

sakit perampoean.

POO
Telefaon

THAI
No.

FOO

SENG KIE

789, Postbox No,

model Soerabaja,

- Dispensary

114, Kesawan

No. 61, Medan.

model

Sanggoep
lain,

mana

model

disoekai

jang

Voor

Gany

Ledikantenhandel

jang

pembeli.

dengan

pesanan

Abdul

oekoeran.

membikin

Vertegenwoordiger

model Padang, dam

dan

Batavia

roepa-roepa

Atoerlah

Hoofddepot:

:

Membikin dan mendjoeal segala roepa tempat tidoer besi boeat
besar dan anak-anak. Selaloe sedia voorraad segala matjam model,

segera !!!

Noord - Sumatra:

Jacoeb

SI B OL

GA

0
seperi

sedia
23

3
5

Patent Medicine & Postage dealer's
»

64 Mesdjid Lama

Mendjoeal

& 34 Kesawan

Medan

-

Kreemakery en Commissie-Agent

roepa roepa franco jang soedah pakei dari segala bangsa dalam
doenia dengan pakei Catalogue
- Yuert & Tellier 1930.

$ Tapanoelistraat - “Tandjong — Balei
dan

Obat - obat
f

Minjak ramboet Dewi Lenggang Kentjana
Bedak De Koningin der Schoonheid wangi
Poepoer seri penawar Dr. R. M. Saleh

»
»
»

Astma & Bronchitis obat Isak Songe

Oesoes Boentoe Blinder darm
Mintkali obat batoek masoek angin pilek

»
»

Sirop Mengi obat batoek anak anak

».

Antie Decentric obat berak darah nanah

».

Bedak Cure obat sakit kepala di tanggoeng

Dan

Iair

penjakit

lain

obat-obatan

semoela

djadi dan

».

sclamanja kita ada sedia seperti
keperlocan

orang baharoe

Mintaklah

Pesanan

3.50
3.50
A—
0.40

Alip

Lbs.

toko

ada

sedia

roepa - roepa:

Timbangan
- piring dari kajoe, 10, 15, dan 25 kilo.
Timbangan
- kajoe besar dari 125, 150, 175, 200 kg.
Timbangan - medja, Timbangan-maas, Oekoeran meter, pengoekoer kaen, Gantang beras ketjil dan besar.

'dioerocs dengan

175

010

obat sampoe

Postage Stamps, Koepiah Handel en Agent Commissie.
Tjobalah

sboengan de-

biki

ngan adres jang

34 Kesa'

Pangkalan

selamanja

Selamanja

Midrisharahap.

040

daftar kita kirim perijocma

Badoc

adres:

(Dibelakang

(Asahan)

Poedjian tidak perloe.
Menoenggoe dengan hormat!

bersalin.

Amat Iljas

Kisaran

rapi lekas dan netjis.

H. A. R. ABDULHAMID,
agent

di

Telegram

220

115
015
015

Sipirocid obat poeroe pel tjoetjoek

Filiaal

STRAAT 29 MEDAN
Bombay - Besar)

DN

Koko Haar Aer ramboet Made in France

di PACHT

Brandan.

telah terkenal baik

diseloeroeh

Indonesia,

hati.
gx»
Tersedia

koepiah

toe menjenangkan

baldoe

insja Allah

ten:

tocan-tocan poenja|

haloes dah

dari

Tersedia franco jang soedah berpa-

kai dari

selocroeh

doenia

Menoenggoe

.

bermatjam

kasaran.

dengan

hormat,

Tjanting - minjak, Tjanting -soesoe, Timbangan Amerika merk Fairbanks, 200, 250, dan 300 kilo. Batoebatoe besi dan Tembaga.

B. A. LOEBIS

FIRMA

6

BOEMIPOETRA

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

1333-.
Code A. B. C. Six
Poetra Medan
Tamara

aa

Dipersilakan
ngoendjoengi

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

MEDAN.

Semoea

COIFFEUR

berdagang:

Kwaliteitnja

Kesawan

Tempat
ka
hati.

baik, memberi keoentoengan

Sedia

bagi kaoem saudagar, sebab kita pesan teroes dari
Fabriek dilocar negeri. Didjocal banjak dan sedikit

Pembelian banjak boleh berdamai harganja.
tocan datang meoentoek
berhias

bersih dan ceratoer, toeihan dan bekerdja hati-

djoega

tempat

centoek

perempogan.

socatoc

Firma

jang

menoendjoekkan lobang keoentoengan bagi tocan

akan

MEDAN

Berlangganan

djoega:

Advertentie

BOEMIPOETERA

mendjadi

dari

agent

Telefoon
jang

Firma

dan

MATSEH

Nos: 8 en S1

6

B

SINAR

Zwavel

Poeder

DELI

oo edia jang kwaliteit baik.

HARGA

BERSAINGAN.

jalah hasil Berastagi negeri dingin, kita djocal perpikoel, Kwaliteit baik, rasa enak, baoe haroem,
-—
sebab pilihan belaka.
Tocan ada perkara? Ada pihoctang jang soesah menagihnja? Datang kekantoor kita. Ki oeroes sam-

REKENING

pada

—

E
BA

AKIP

memuaa

masoekkanlah

tocan

voor Ind. chauffeur), jaitoe s&-

ja'ni tepoeng jang berasal dari goenoeng berapi. kita

me

KOFFIE

—.g

dan bagi kemadjoean dagang.

FIRMA

STOVI

(School tot opleiding

kolah oentock beladjat hal automobiel, sampai pandai
membongkar dan memasang mesin, hingga mendapat
rijbe
n verklaring
Wang sekolah, wang makan dan beli pakaian kerdja tjoema f160, oentoek sampai
dapat rifbewijs.

Saudagar kain dan petjah belah! selakanlah berhoeboengan dengan
BOEMIPOETERA,

19

LL, AHMAD
OUDEMARKI

Firma

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

R

Cc

pai menjenangkan.

ELON

BARCELONA

Bindjei,

selamanja ada persediaan besar dari Papan

Meranti, Damar

ang Tengar, dan Batoe Bata
Dan ada mempersewakan Sle
(kapal penarik) S. S. Panei,
Simpang Oelim, Tamiang

Laoet

kelogarai

Singapore,

1

djoega:
MACHMOEL

en

Slachterij

Telefoon

Bindjei,

M.

KASIM
No.

10

Ada menjediakan daging jang masih batoe dan menerima abon
nement dengan kebon - kebon
Hormat,
MACHMOEFI
bin MATSEH
Mohamad Islam bin H.h
Siddik
Achmad bin Akip
na
rename

000000000000000

000009000220040

Banjak

da
oeng tenoenan SAMARINDA asi
n koepiah potongan Medan KeloeaIran TOKO SAMARINDA Yi Medan,

menjediakan

jang

warna

asli

roepa-roepa

menoeroet

Djoega

kita

saroeng Samarin

tjorak dan

kemaoean

banjak

zaman.

mengelocarkan

kain-kain batik haloes en kasar.
Dari

itoe

baiklah

toean-toean

intjik

intjik persaksikan dengan mata sendiri
pada toko jang terseboet diatas.
Pembeli banjak sedikit diterima dengan
segala

senang

hati.

Segala

dikirim

dengan

rembours.

pesanan

Harga bersaingan
Menoenggoe

Pekingstraat No. 43.

dengan

hormat.

1”

00000 0000000000

000000000000400

Memasoek: kan Advertentie

dalam ,,SINAR DELI”

sama ertinja dengan, toean soeroeh verkooper toean sendiri mengo
endjoengi:
beberapa banjak roer h tangga dj Indonesia, oleh sebab itoe
kaoem saudagar
djangan melengahkan kesempatan ini,

Selakanlah!

— “0m

Oodemarkoyaat 20

: ag

