:

Hoofdredactie:
MANGARADJA IHOETAN
HASSAN. 'NOEL ARIFIN

Bajaran advertentie :
Dari 1 sampai 5 baris f1.50 Sekali moeat sekoerangs
koerangnja f 1.50. Berlangganan boleh berdamai. “

Harga langganan:
f5.—
f7.—

Setahoen
Setahoen

f20—
f28—

Pembajaran lebih doeloe.

|

Pembajaran lebih doeloe.

»
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Diterbitkan setiap hari ketjoeali hari jang: dimoeliakan oleh: N. V.
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17 Maart

1930

Lea

Ini hari

Pengoeroesan jang selama itoe. Doedoek perkara jang semata-mata terlindoeng dari mata orang banjak. Pengakoe-

diterbitkan doea lembar

Mr.

Soemantri.

an

pemerintah

jang

menolak

toedoehan,

Djanganlah
orang

16 Sjawal

anang

TJATETAN..

engkau

|

"

-berboeat

lain barang sesoeatoe

iudid, Kamgr, tgean, Cramer, tentang penahanan Mr. Koesoema Soemantri.

perasaan oemoem. Oemoem seakan-akan
tiada sabar menanti-nantikan pengoeroe-

san jang sekian lamanja.
Keterangan

Antara lain-lain Minister berkata :
kanak

lagi.

tetapi djanganlah ia (toean

'Cramer) hendaknja mentjoba, soepaja
kita
pertjaja, bahasa
pemboeangan
Koesoema Soemantri bakal kedjadian
ada berhoeboeng dengansatoe sikap jang
keras boeat melawan tentang pengha-

poesan Poenale Sanctie.
Djikalau ia tidak bersalah menoeroet
sebagaimana boenji wet dan tjoema
boeat tindakan keras atasnja, maka tangMedan melakoekan

pekerdjaannje.

hingga

itoe kita koetip jang

ditian orang diatas.
Pertama-tama Minister memberi tahoesikap jang dihadapkan kepada

Mr. Soemantri, boekanlah berhoeboeng
dengan gerakan jang hendak menghalangi
hapoesnja poenale

sanctie.

Perkara ini berhoeboeng dengan niat
pemerintah hendak mengapoeskan poenale
sanctie, dah niat itoe'didorong poela oleh
anak

negeri,

atoeran

soepaja

jang

setjepat

mengikat

tjepatnja,

tangan dan kaki

koeli itoe dihapoeskan.

Pihak jang bersangkoetan, jaitoe pihak
Maatschappy-Maatschappy keboen, mesperlihatkan soeatoe actie, bahwa mereka
tiada setoedjoe, atas penghapoesan poenale

sanctie

itoe.

mesti ditjari

(Oleh

Maka

timboellah

gerakan

jang keras dari pihak itoe, menghalangi
soepaja poenale SAhgtie djangan sampai
dihapoeskan.

poelkan, oentoek
Demikian perasaan oemoem. Dan perasaan ini kita lahirkan, soepaja akan diam:

peng-

Djika dari pihak
perlihatkan soeatoe
sikap seroepa itoe
bahwa pemerintah

sekarang

ditahan, bahwa

ia

sekarang djadi candidaat orang boeangan,
sekali-kali boekantah berhosboeng dengan
itoe.

.

Sumatra.

dipengarogh keboen.

baroe,

melainkan

soedah

toea-toea

dan

kadang-kadang
kalau terambil boeah
jang
moeda, dilemparkannja djaoehdjaoeh soepaja djangan ketahoean oleh
Denganhal jang demikian, selaloe keadaan tjoklat koerang baik menjebabkan

harganjapoen rendah.
sipoenja

sendiri

memetik

nasib

pesakitan

Panghoeloe

Basa

Kepala

Negeri

dapat

3

Dan

ia sendiri

Saidi gepensioneer Conducteur S. S.S.

saudagar dengan

Perhatikanlah daftar ini.

100 boeah tjoklat paling tinggi kaoem tani (sipoenja pohon) memperoleh

leh oeangf 0.70 sebab dibeli oleh tengkoelak 6 atau 7 sen 10 boeah tjoklat.
100 “bocah tjoklat itoe oleh tengkoelak-tengkoelakitoe dapat kira-kira 15 kati
Kalau

sipoenja

pohon

jang

memetik

|-dari Minlster: djika Soematri tidak meJanggar
wet, ia tentoe lepas!“

aa

,

4

harga bagi Mesir. Satoe dari Negeri Ti:
moer jang soedah bosan merasai 'pahit:

nja kongkongan Kolonial politiek Inggeris,
dan bagaimana rasanja mendapat kelepasan boeat selama-lamanja dari In,

walaupoen

masih di batasi oleh bebet

pa sjarat perdjandjian diantara doea he-

geritsb. Pendeknja Mesir soedah merak
tjara

lihat

kakinja

roekoen

bagaimana

hidoep. Kita nanti

ketengah

bagaimana

Mesir

mengindjakkan

:

kalangan kemadjoean,

memimpin

poetera dan

poe:

terinja mentjapai tjita-tjitanja jang

soed:

begitoe lama terpendam, menjebabtan
Mesir sekarang mengatoer organisattehi

djoega berdjalan ditengah djalan dengan modern.
Kita orang djanganlah hendaknja sam
pai salah sangka mengatakan Mesir

Mesir.

karang begitoe modern, semoeanja hai
pir tjara Barat, baoe Barat. Orang:
berkata demikian kita bisa djengkali:
lam pengatahoeannja, tjoeria maind

dengaran sadja. Boleh di kata
Mes
satoe dari barisan Timoer Islamy f

satoe dari negeri Timoer jang menoedjoe padang kemadjoean d
tidak maoe hilangkan ke Nasionalisatit

Sekiranja ada jang tjara Baratisme,

dak semoeanja itoe asal dari Barat.
balah boeka

lembaran dari tarich D

tentoe nanti atan
pengetahoean

tahoe

Barat,

asal-oesoel

bahkan ialah

g

lan dari Timoer. Tapi masa sekarang

rat tinagal Barat, Timoer tetap di ke-Vimoerannja.

Satoe soerat chabar jang terbit dites
ngah-tengah kota Cairo, tahan poela di
bawa

ke-Batoe oedjian, dimana penoelis-

nja seorang politicus jang terkenal

disisi

ni, ada mewartakan jang pada
3 Maart dilapangan penerbangan "

kan kepada

lok

Berliin, Hassan Annis Basja dari Londer

sama gadis-gadis atau djanda-djanda jang penerbangan disini.
boekan isterinja, didjalan oemoem poela.
Chabarnja pada hari itoe akan 'dii
Mereka telah menghilangkan kehormatan dari orang lapisan bawah sampai lapisa

politicus.
ada bernama A.H.W, Tjeritanja begini :
Djoeroe-dineroe terbang disini boekan '
perkatakan onderwijs oentsek negeri kita
Ia ditoedoeh mengikoet-ikoet seorang ini sadja,- bahkan beberapa orang
laj
dalam selaras Xoengei Poear ini, dan jang gadis moeda remadja. Kemana gadis itoe jang soedah masak betoel dalam
akan mcmbitjarakar. hal itoe, saja serah- pergi ditoeroetnja dari belakang, membe- (vaknja), seperti M. -Siddkij keloearg
kedalam yergadering ini, ialah akan mem-

t. Soetan

Lembang Alam.

sigadis,

diapoen

toeroet

membelok.

T. Soetan Lembang Alam berdiri, serta Beberapa kali ditegoernja dengan perka- jang baroe sadja melakoekan penerbi
memberi hormat setjara Minangkabau ke- taan jang manis-manis, tetapi sigadis tidak ngan dari Londen ke-Mesir.
pada n€ntk mamak penghoeloe andiko ambil perdoeli. Lantaran djengkelnja diTidak salah kalau kita seboet: taho
Gan kepada vergadering.
ikoet pemoeda itoe teroes ia manaiki tiga poeloeh, satoe tahoen jang akan d
Kemoedian sepreker melandjoetkan pem- autobus di Straat Ala'tbah Alhoedra.
tjatet dan mendjadi kenang-kenangi
bitjaraannja. N.nik Mamak dan vergaSetelah pemoeda itoe, melihat itoe ga- orang Mesir dibelakang hari.
“4
jth. :!!!, kelarasan Soengai Poear
dekat benar kalau dibandingkan dengan
negeri lain, dekat
benar tempat kepoesat
pengadjaran diseloeroeh tanah Soematra,

dis akan lepas dari pikatannja dengan
segera poela menaiki autobus itoe djoega,

Doenia Islam soedah

kembali,
dan doedoek dibelakang sigadis. Oleh sekarang
karena napsoe binatangnja ta'sedikit lagi balikan
mengenang
maloe, teroes pandjangkan tjaboetan

masanja memin

soepaja segala kepandaian js
ditangan orang Barat dik
padanja. Karena semoeanja
itoey
dari @ur'an jang ditoeroenkan4

tangannja hendak memeluek tocboeh ga- pada orang ,Islam". ,,Berictiarlah!, bet?
dis itoe. Sebaik tangan tersentoeh ke- satoclah!, boeanglah itoe pertikaian dis
badan jang haloes itoe, teroes sadja ga- antara awak sama awak, soepaja hidoep:dis terseboet memegang tangan itoe pe- kembali roch Islam“.
4
moeda serta minta pertolongan politie.
Akan di kocndjoengi"
Poear ini lambat benar, inilah satoe soal
Dengan
sebentar sadja politie poen
Radja-radja Europa?
jang amat penting wadjib kita pikirkan datang, laloe giring anak moeda itoe kedalam-dalam.
Sepandjang berita dari soerat-soeratdalam pendjara, meringkoek, sementara
Vergadering jth. :!!! dari mana-mana menoenggoe poetoesannja.
chabar disini, mengatakan Radja Belgie
orang datang ke Boekit Tinggi dari seSetelah di periksa, keterangan saksi- bersama Permaisoerinja bermaksoed akan «
loeroeh tanah Soematra, Atjeh, Medan, saksi, setelak selesai dari raad Mahka- mengoendjoengi Mesir. Sajang sedikit be-4
antaranja dengan kelarasan Soengai Poear hanja ada kira 7, of 8 K.M. tetapi
apakah sebabnja maka ilmoe kepandaian
itoe masoek kedalam kelarasan Soengai

malah

telah

melimpah seroeh tanah

ga tetapi pendoedoeknja telah hampir
rata pandai menoelis dan membatia, begi-

EA

besar artinja dan pembawaannja
jang ber:

atas, dari orang kebanjakan sampai ahli

jang tiada berapa bedanja dengan djawab

mah,

kedengaran

soeara

Hakim

,tiga

tahoen pendjara”. Sebagai boeat djadi
pengadjaran padanja dan tiap-tiap orang
jang berhidoeng poetih mata kerandjang.
Tindakan hakim jang seperti ini patoet
sekali djadi perhatian di Indonesia. Me-

loem dapat kepestian masanja.
19
Begitoe djoega Kroon Prins Italie-Prins'
Umberto berserta Marire Jose akan toe
roet mengoendjoengi

Mesir.

Kalau benar apa jang
rat-soerat

chabar

3

dikatakan

itoe, berboektilah

ngigatkan di Indonesia poen tiada keting- gaimana Mesir dipemandangan radji
galan mengambil bahagiannja dari
kara mesoem, seperti pelatjoeran

pedan

djoedi jarg terkoetoek itoe, malahan
boekan tersemboenji tetapi di tempat

Kota Gedang seboeah negeri ketjil djoe- jang berterang-terang.

,,Sinar Deli" menoelis:

Mesir,

1930 itoclah satoe tahoenjang

dan kemoeliaan setjara ke Islaman.
Salah seorang diantara pemoeda itoe,

pemerintah di Indonesia

tempo hari.

niek

Tahoen

siah diadakan pertjobaan dari orang 3!
sir Mesir jang baroe keloear dare

Soematra.

te

jang keras boeat”

berdjalan dengan berkepit-kepitan tangan

nja

pekerdjaannja" — demikian kata Minister,

Verslaggever

pemerintah « di

tindakan

orangpoen tenang sebagaimana biasa, dan
voorzitter mengoetjapkan selamat datang
kepada vergadering sebagaimana biasa
djoega, kemoedian voorzitter menerangkan, bahasa t. t. dioendang dan diberi
tahoe dengan programa memintak datang

poesat ilmoe kepandaian ditanah Soematharga pasar. ra ialah Boekit Tinggi (Fort de Kock)

mendjoeal kepada

itoe jang didjoealnja f 0.20 sekati.

Sekian lamanja perkara ini soedah di-

mana jang tidak patoet. Kita boekan hen-

oleh t. Datoek Madjo-

Djawab Ministere dalam perkara ini, sebagai telah diseboetkan ada harapan Tapanoeli,
Benkoelen, Palembang dan
100 boeah tjoklat itoe dapat paling koepoen tidak menoendjoekkan s8eatoe baLampoeng
boekan
sedikit lagi banjaknja
rang 20 kati bidji, sebab jang masak
soedara
kita
menggoenggoeng
membawa
rang jang njata.
tidak lesoet benar bidjinja dan harganja
”Djikalau ia (Mr. Soemantri) tidak tentoe maoe saudagar membeli 40 sen poelang kenegeri mereka itoe masing-masing kepandaian jang didapatnja di Boebersalah menperoet sebagai mana boenji sekati, paling koerang '35 sen. 20 kati kit Tinggi, mereka itoe sesampainja di
wet dan tjoema boeat tindakan keras sama dengan 20 kali 35 sen sama de- kampoengnja itoe memperkembang biak
ngan f 7, boekankan itoe 10 kali 10
ilmoe kepandaian jang didapatnja
di Boeatasnja, maka saja tanggoeng bahasa ia sen.
kit Tinggi itoe, kepada anak kemanakan
akan tetap tinggal di Medan melakoekan

#

orang-orang Timoer, djadi tertarik
Mereka teroes banjak meniroeniroe dengan tidak oesoel periksa ,lebih
dahoeloe mana jang patoet ditiroe dan

tji pada kesopanan Barat, tetapi mana
jang paik bocat ditiroe, jang tjotjok dengan
sifat kemaocan ke Timoeran, meinang
kita setoedjoei.
Kesopanan
Barat jang kami maksoed
Dimasa waktoe itoe, ledenpoen telah disini, teroctama ialah pergavelan antara
banjak dan oeang potn tidak banjak. se- laki-laki dengamperempoean jang bockan
dikitpoen telah ada tersimpan ditangan isterinja jang begitoe bebas zonder ada
Peningmeester.
berbatas.
Pada 9 Maart 1930 poen telah diadaBerpeloek bertjioei, berdansa dan sekan openbaar vergadering, ialah bertem- bagainja, jang mana hal ini kita orang
pat di Balai Pandjang Soengai Poear.
dari Timoer tak selajaknja meniroe. Be-

poetik dan dering

hati-hati,

saudagar

apakah

ngah

Tengkoelak-tengkoelak tjoklat sela- N. O.L, Kepala Koto, Debatan club Ta- jang dasarnja berhidoeng poetih, ,,koeat
ngah Koto dan P.G. A. Sarik.
mengepek atau pengoerat" kata orang di
loe djalan dikampoeng-kampoeng, boeat
Setelahnja
paloe
voorzitter
berboenji
Indonesia. Mereka dihoekoem karena kemembeli boeah tjoklat.
menandakan
vergadering
akan
diboeka,
dapatan
selaloe bermata kerandjang dan
Jang empoenja batang tak maoe tahoe

barang sesoeatoe segera diboektikan.

kejakinan,
kelak.

soedagar

3

Tjoba kalau

membasmi segala-pelatdjoeran dan koetoe

Tjobalah

koetoe djoedi j. sangat terlarang dalam”
agama ,lslam” soepaja djangan begitoe"
pengaroeh tjara kesopanan

masjhoer tempat orang alim oelama, goedang tempat student-student dari segala
Tingi
dan
Sabiroeddin
onderdistrictshoofd
podjok doenia Islam.
kan kerap kali ditimpa bahagian keramSarik.
Tetapi roepanja pengaroeh Baratisme
bir jang goegoer,
Wakil
pers:
Bintang
Timoer,
Sinar
jang
dikatakan tadi. Mesir djoega tidak
Orang tidak begitoe giat menanam tjoSumatra
dan
Sinar
Deli.
maoe
ketinggalan mengambil bahagiannja.
klat, katanja tak berapa hasilnja.
Publiek berhadir ninik mamak pangPembatja djangan heran, dimana tempat
Betoellah tak berapa hasilnja disebabhoeloe andiko ada kira-kira 150 orang dan orang jang beradap disitoelah poela dikan.
'
1 Ta” diselenggarakan dengan sepa- Alim oelama serta'nan Moedo'matah ada dapati jang lebih biadab.
kira-kira 850 orang, djoemlah orang berBerboektilah baroe-baroe ini, oleh salah
toetnja.
2 Bereboet makanan dengan pohon hadir ada kira-kira 1000 orang semoeanja. seorang hakim jang 'adil di Cairo telah
Wakil perkoempoelan kita: menampak menghoekoem beberapa orang pemoeda
kerambir.

Djika demikian adanja, kita boleh bersjoekoer. Didalam pada itoe, gglongan
anak negeri sekarang #'meminta, soepaja

.

Kock, peningmeester, t. Anwar

Vergadering terseboet dipimpin sebagai gitoe

boeah jang masih moeda tidak terpetik.
«2 Harganja djadi naik, scbab tjoklatnja soedah matjam jang baik.

Dari pihak pemerintah kita #beloem
mendengar barang sesoeatoe jang boleh
dipastikan, akan menimboelkan soeatoe

Semendjak

Wakil pemerentah ada poedoek t.t.
koerangkan hasil. Tapi poela pohon itoe
Soetan
Porpatih Districtshoofd Boekit
ditanam disela-sela kerambir menjebab-

1 Mengambilnja

nan.

kimMahkamah Sjarah Cfiros

dengan bergandeng tangan, laki-laki salelo Kepala Negeri Kepala Koto.
ma perempoean lain.
Peroesahaan tjoklat anak negeri
Dimedja bestuur kita menampak doePengaroehnja Baratisme semakin hari
di Sumatra Barat.
doek t.t. Soetan Lembang Alam, Datoek semakin bersimaharadjalela menoelarnja,
Rangkajo nan Gadang K. N. Tangah tak dapatdihalangi biar bagaimana djoea,
Pembantoe Tj. Sa. menoelis:
Hampir dimana-mana teroetama dipe- Koto, Zeinoeddin Postassistent, Anwar, walau dengan djalan di hoekoem sekaDa Djeilani Hoofdonderwyser Sarik dan lipoen.
,
karangan kampoeng, ditanam orang tjoDjaloesa Hulponderwyser di Sarik, Soetan
klat. Kalau diperhatikan tak adatanaman

bab:

Soedah teramat lama hjngga pada masa
ini Mr. Soemantri ditahan didalam taha-

pen-

di Fort de Kock, commissarissen f.t. Da- hatinja,

Voorzitter

dengan membiarkan sampai masak, dikira
oeang jang diperolehnja dari hasil
Dengan erti lain dapat difahamkan. tjoklat itoe berlipat 10 kali dari hasil
bahwa pemerintah tidak sekali-kali diba- tjoklat tjara jang moela-moela tadi se-

wah

telah dipilih beberapa t.t. jang akan men-

Jang K.N. Tangah Koto, Datoek Madjo
pemerintah segera di- Lelo K.N. Kepala Koto, Datoek Sinaro
sikap jang njata, maka K.N. Batoepalano, Datoek Kampoeng
akan menoendjokekan, Radjo K.N. Batagak, Djaloesa Hulponderwys di Sarik dan Soetan ' Maradjo
tidak, dibawah penga- djoeroetoelis K.N. Batagak.

hapoesan poela sanctie. Inilah jang dibantah oleh Pemerintah, bahwa tiada benar jang poenja,
adanja, ia

Ll

IKAN) Sarik, Datoek Rangkajo nan Ga-

lantas lepaskan!

Roepanja kepada Mr. Soemantri beli, ambillah sebegitoe sadja katanja.
orang toedoehkan, bahwa ia berboeat Orang jang membeli mengambil sendiri
barang sesoeatoe, berhoeboeng dengan jang toea-toea (djarang sampai masak),
jang keras menghalangi

,

tahoen

,,Sinar Deli").

djara!!!“teriakha- mengambil

bangoen onderwys, dan boeat sementara

bil socatoe sikap, djika ia tidak bersalah: toek

apa-apa, hanja kalau datang orang mem-

gerakan

kah

Indonesia

dari Cairo.

Al-Fata - Correspondent

»Tiga

&

ke I. £

mesti dikoem- djadi Bestuur vooloopigcomite, jaitoe voor- dan kelakocan lagoe lagak orang Barat, menoelar kemana-mana, tentoe ada baiknja.
menetapkan dosanja? zitter t. Soetan Lembang Alam, Secreta- menoelar kian kemari mendjalar seperti
Kemadjoean Techris t. Zeinoeddin post assistent Fort de air pasang kebenoea Timoer, maka setejang

kepada pemerintah.

dinjatakan oleh Minister, soeatoe pernjataan jang meski ringkas, tetapi memberi
soeatoe faham bagi kita bagaimana pen-

kan, bahwa

Boektiapakah

jang

roeh siapapoen djoega. Inilah kelak jang
ia akan tetap tinggal di akan membawa anak negeri lebih hampir

goeng bahasa
Tjoekoep

apakah

Man

s. a. w.

Tahoen

Soerat-soerat

kepada

pekerdjaan,

Moehammad

Telegram adres

1348.

jang tiada -kau ingini, djikalau pekerdjaan
Dalam roeangan kabar kota hari Sabtoe, bahwa pemerintah tidak dibawah pengaroeh siapapoen. Semoeanja mengharoe seroepa itoe diperboeat.poela kepadamoe.

kita moeatkan djawaban Minister Djadjahan, berhoeboeng dengan pembitjaraan
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Directeur»

ABDUL AZIZ
gir. B. R. Sodjoeangon.

10”/,

Europa sekarang.
Perkoendjoengan itne menoeroet
gaan orang disini, ialah memperkokoh
persahabatan, dan boleh djadi ada:
ngandoeng maksoed jang lain.

dan kalau dipikir poela orang pan- negeri kita tjoema 7 of 8 K.M.
raknja
dari Boekit
Tinggi,

Bertempat di Balai Pandjang Soengei toe djoega Matoer, sedangkan 'negeri dai bahasa Belanda paling roja! '/,"/,
Poear, pada 9 Maart 1930 djam 9 pagi. Lintau jang djaoeh terletaknja ditengah djoemlahnja.
amanja kita hidoep dan akan
Sebeloemnja openbaar vergadering di- poesat Minangkabau dan djaoeh, dari kota aa
berarti dalam pergaoelan masa
Boekit
Tinggi,
segala
matjam
pangkatpoen
kita
adakah
moelai, kira doea boelan jang laloe, dalam
kelarasan Soengei Poear, telah didirikan telah ada disana.
sekarang? tidakkah akan terpikir oleh
oleh beberapa orang promotor, jang soeka
Dalam kelarasan Soengai Poear kalau vergadering ketinggalan kita dalam ondermemadjoekan onderwys, satoe toeboeh dipoekoel rata paling banjak anak negeri wys dengan negeri-negeri jang berkelilino
5 dan kelarasan Soengai Poear ini? pada hai
voorloopig Comite, bernama comite pem- jang pandai toelis dan batja antara

kesemoeanja

kita

anak

negeri ki

Soengai Poear?, tidakkah kita berotak
tilatkah kita berbenak oentoek

"

kan hal itoe?, tjobalah vergadering-me-'

noengkan dalam-dalam !!!, lebih

.

orang Kota Gedang, Matoer dan Lintau'
itoe sem-eanja dari pada orang kelarasan:

3

5

ilmoe kes
Pa
Pak
baik sekolah dai menangis dan bertanja mengapa hari berselaag-dan dibantah oleh Deli
'itoe Stak sa- ia diberi soerat thalak,
Courant.
menahabiskan
Correspondentikita dapat menetapkan,
O. soedah djadi terpandjat, “karena ia

'a bendanja, oentozk men,e han anak

dan kemanakannja
Bagi

kesckolih

manapoen.

orang kelarasan Soengri

Pcezr,

| hatinja masih dingin dan lembek ozntoek
menjerahkan

anik

atau

kemerakannja

merasa
tiada pernah berboeat itoe, maka ia laloe memeriksa 'soerat jang ditcekend oleh 'satoe Iniim Wajk tertanggal
10 November 1929 dan disinilah baroe
ia tahoc orang soedali-mentjoba memi-

kesekolah jang agak tinggi kepandai anja sahkannja dari isterinja.
sedikit, lebih lagi perkara mengelozarkan
Doedoek perkara sebagai berikoet!

oeang oentoek menafkahi anak atau keM. soedah minta permissie pada soeamenakannja itoe, amatlah soekarnja.
“Iminja berangkat ke Koerint! jang soedah
Setahoe saja, dalam negeri
Si
diloeloesken oleh sang socami.

bahwa
benar,Huofd van Bjadja Lingge
tempohari dischorst, tetapi kemoedian
ditiaboet scherging itoe kembali:
Sekarang Hodfd itoe telah mendjalankan pekerdjaannja poela.

—0—
Gadis jang terkoeroeng.
Ajahnja ditahan
Politie,
Beberapa hari jane berselang dikabar-

Poear ini
a, kalsu tidak adi
tiga
M. soedah berangkat lamananja
didikan Mendianko Datoek Temanggoeng boelan dan begitoelah ketika ia smpai kan, bahwa Seorang Tionghoa di HandelLarashoofd Svengai Poear jang telah di Koerintji ia soedalh menerima soerat straat Tebing Tinggi, telah mengoeroengberpoelang, rasan'a djorga tidak akan

ter- thalak itoe.

Goeroe

be- soeami

kan

anaknja didalam kamar, dengan tia

memberikan
kemerdekaan kepada
lihat mata orang sekeliling negeri ini o!eh
Tentoe sadja ia djadi heran, karena da
anak
itoe,
kita.
bingsucaminja beloem mentjeraikanrja,
jang tiada
Seorang diantara familiei
Lihatlah didikan beliau itoe, sekarang ga ketika ia balik ke Padang selang be»e, telah meada jang telah mendradi Pati", Docter, rapa hari Inloe menanjakan mengapa sang menjetoedjoei perbocatan

liau itoe,

d.l.l.

selain daripada didikan

siapa lagi! Tjoba

oendjoekan

soedah

marah padanja.

Didoega boleh djadi soerat thalak itoe

masoekkan pengadoean
Politie telah menahan

la

aja

Politie.

Bandjit. besar.

aa
Djembatan Soengai
hanjoet.
Telegram

-officieel

dari

Toean T.A. menoelis pada
Sering kita dapat tahoe, djika
pemoeda laki-laki hendak menikahi

Pensangan

orang

Bireuen

kelarasan Soengei Poear

negeri

da'am

in, apa benarlah

jang akan kita panggakan kepada orang
sekeliling negari kita ini, talam hidoep
pergaoelan masa sekarang?
Pertjatoeran hidoep masa sekarang dan
pergaoelannja sekalipoen,
orang tidak

memanggakan lagi, koeat

kepal

Kabarnja perkara ini oleh O. akan dimadjoekan pada jang berwadfib.

Lho'

Seumawe

Chabar

Kota

begak

dan berani, melagakan bangsapoen telah
tiampir hilang poela, hanja jang dipanggakan orang masa sekarang, ilmoe dan
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Soeatoe kedjadian jang amat sedih.
R. toelis:
.
Pada

»Bini” , mendjadi perkara.

boelan November

tcekang

djardem

1926, seorang

Indonesier jang terke-

nal di Sang Bocentoc Medan telah mekepandaian jang boleh dibawak ketengah, Soeatoe perkara jang gandjil dihadapan ningga'! doenia dengan sekonjong-konjong,
engan meninggalkan empat orang anak
oentoek berdjoeang mentjari penghidoeHakim.
jang masih ketjil-ketjil.
pan lebih lagi dimasa jang akan datang.
Hal kematian soeami jang tertjinta ini,
Negeri dan kepandaian serta ilmoenja
Landraad Medan pada masa ini sedang tentoclah mendoekakan sangat diantara
orang Kota Gedang, Matoer dan Lintau mengoeroes soeatoe perkara antara seanak beranak, boekan sadja kehilangan
tak akan dapat dikedjar lagi, ia soedah orang soeami dengan isterinja.
soeami jang tertjinta, tetapi djoega kehi. djaoeh kemoeka, makin lama larinja maJang mengadoe, ialah soeaminja ber- langan mata pentjabarian, jang merobah
kin tjepat, kita soedah djaoeh tinggal di- nama A. seorang Arab.
kehidoepan dari sening kepada kesoebelakang, tinggal melihat orang lari, tingA. telah beberapa lamanja kawin de- salian.

gal memelock tangan, bersiloeboeng matjam dewa kedinginan.

ngan seorang peranakan,Arap dari SoeDidalam antara soesah dan sedih jang
ngai Kerah Pertjoet.
disertai perempoean itoe, tiba-tiba anak
Kalau terocs meneroes djoega kedjadian
Perkawinan ini dilakoekan di Tandjoeng
. jang sematjam ini, sampai beberapa ta- Poera, oleh ajah sigadis sendiri, diha- semangnja, jaitoe scorang dari tockany
djaroemja mengadjak dia soepaja kawin
hoen

lagi dibelakang hari, kalau sekir- dapan beberapa orang jang patoet.
sadja, dan terdjadilah perkawinan.
nja kita mati nanti, njatalah anak kemeSetelah beberapa lamanja kedoea soeDari sedjak itoe. kehidoepannja anak
nakan kita akan berseroe diatas perkoes ami isteri itoe kawin, achirnja sang isteri
beranak terserah daiam tangan lakinja
boeran kita, berseroe bockan mintakan tiada hendak menoeroetkan soeaminja.
jang baroe begitoe djoega harta-harta
dca bagi arwah kita, hanja ia akan berlateroes terang membentjikan.
peninggalan dan wang terserah pada laki
seroe menjoempahi kita masing-masing
Setelah daja oepaja jang slain tiada
serta meloedahi perkoeran kita, karena berhasil, sisoe: mi laloe masoekkan pe- jang baroc.
Diapoen dikoerniai Toehan rachmattersebab oleh kita ia mendjadi manoesia ngadoean kepada Landraad dalam perkara
nja,
ja:toe mengandoeng, genap empat
lahir kedoenia, sebagai manoesia jang civiel.
boelan
terdjadi pocla pertjeraian, hartalebih
tidak beerti dan ti'ak bergoena
Jang mengadoe meminta:
harta dan warg habis poenah.
nentoek pergaoelan oemoem dimana baPertama:
minta soepaja dengan
Lantaran scesah dalam hamil teroes
gi mereka 'itoe nanti.
djatoeh
sakit, sehingga perloe minta perLandraad,
soepaja isterinja
Menjocmpah, mengoetoeki serta: me- kekoeasaan
tolongannja
Dr. Huber, kemaren toean
ikoet
bersama
hidoep
dengan
dia.
kemanakan
anak
kita
loedahi koeboer
Kedoea: kalau siisterie tiada maoe Dr. Huber telal: menjerahkan perampoean
kita nanti, itocrasanjasoedah akan pasti,
malang itoe dalam
pandjagaan
lau kita masih memeloek tangan' ber- minta soepaja ia mengganti keroegian se- jang
Vrouwen
Hospitaal
karena
anak jang
Silocboeng seperti dewa kedinginan se- banjak f 550, jaitoe djoemlah oeang jang
dalam
kand
engannja
telah
doea hari
dipakai
oentoek
keperloean
perkawinan
perti sekarang ini djocga.
mati dalam peroet maknja, dan kemarin
Djangan kedjad'an hal jang seboerock tempo hari.
sore-sore itoe perempoean itoe telah meitoc atas arwah kita nanti, sajatelah ber
Jang terda'wa, jaitoe siisteri, memadjoe- lepaskan nafasnja jang penghabisan, mepikir dengan masa! -rasak, akan mendiri
ninggalkan anak-anaknja jang masih kekan sebocah prkcempoelan dalam kela- kan keberatan:
Pertama: ia berpendapatan perka- tjil-ketiil dan sekarang pergi mengikoeti
rasan S. engei Poear ini, jaitoe satoe perkoempoelan jang berhaloean onderwijs, winannja dengan soeaminja tidak sah, lakinja jang dikasihinja kenegeri jang
baka.
oentock pemadjockan anak kemanakan sebab tidak dihadapan kadli.
—0—
Kedoea:
ia
berpendapatan,
Landraad
kit
bonjak ini.
—0—
tiada berhak memeriksa perkara ito, seKorban angin riboet.
bab perkara ini perkara agama.
Harimau menangkap.
Kelapa roeboehmeTj. Sum. mendapat kabar, tocan Guar
nimparoemah.
Sementara mempertimbangkan, apakah

tere

bouwkundige

pada dienst Opnemer

dari S.S. di Moeara Laboeh pada hari
Djoema'at dekat Onderneming Timboeloen
(S.W.K,), telah diserang oleh harimau.

Toean terseboet bersama seorang mantri
opnemez pergi berbos

Harimau terser-

Landraad berhak aken memeriksa perkara itoe, pemeriksaan dioendoerkan.

55

neroes,

boenji
diroemah kadhi.
Oentoek beberapa hari lamanja perSeperti jang kedjadian pada 2 hari
jang telah laloe, seorang perempoean nahoeboengan kesana poetues.
O. isteri dari L. di Bandar-ChaSedang dioesahakan memperbaiki per- ma
lipah, mempoenjai anak semang seorang
hoeboengan.
laki-laki jang masih moeda nama Dj. ting—0—
gal dincgeri itoc djoega.
Dj. telah mengikat djandji roepanja, deNama orang Tionghoa modern.
Seorang pembatja Tionghoa menoelis ngan semboenji telah lari membawa seorang gadis jang mclek nama S. jaitoe
pada kita:
"

beloem lama ini
boet dalam waktoe juny
telah berkali-kali menjerang orang-orang ta, bahwa
koelie dionderneming tzrseboci den telah dilakoekan
beberapa kali poela ditembak oleh togan
Ouartere tetapi tidak kena hanja beliau
melarikan diri masoek hoetan.
Waktoe toean terseboet tengah me-i
boeat
njoeng

pemboerosan,
sekoenjoang
- koz
telah bertemoe dengan harimau

terseboet

jang

mana

tak tempo lagi nan

Petroleum

satoe

dengan

pembitjaraan

Direcrie

Maarschanpij

soedah

terseboet

mempergocnakan

sena-

Agence

Financiere.

di Indone-

Oil Cy.

mendengar

bahwa toeroennia harga minjak
di Indonesia boekanlah berasal dari sebab

icada-

kan patjoean jang tertentoe pada berbagai-bagai patjoean sebagai berikoct:
di Pajakoemboeh, pada. 20 dan 21

April 1930.

. di Fort de Kock. pada 8 dan 9 Juni
1930. «

Sab

kaka

aa

dan 3 Augustus,

jari”

Ketika membatja nama-nama itoe, pada
persangkaan saja, kempat toean-toean

itoe, terdiri dari tiga bangsa.

tadi,

teres

sadja

mengirim

soerat kepada toean H, mengatakan bahwasanja gadis terseboet datang padanja -

menoentoet nikah. Maka toean H. poen,
datang dari Sei. Boeloeh seterima soetiada de- rat itoe, demikianlah pada tanggal 14-3|

Akan tetapi sesoenggoehnja
mikian. Keempat toean-toean itoe terdiri 30hal itoe semoeanja

telah disampaikan-

nja kehadapan Radja Bandar Chalipah
(Padang) serta menoendjoekkan- soerat
kita djadi kiriman toean Hadji itoe. Dengan segera
menjebabkan
lik-balik,
keliroe.
laloe hal itoc dioeroes oleh Radja.
Kita peringatkan. kepada pemoedaKekeliroean ini djadi semakin besar, pemoeda maoepoen gadis-gadis demikian
sebab pada waktoe jang achir, erang djoega kadhi » adapoen roemah kadi boetiada menoeliskan namanja kan tempat lari kawin, kadhi itoe hanjaTionghoa
sepenoehnja, hanja menoeliskan sahadja lah terpandang Sebagai hakim Sjara' jang
dengan beberapa letter dimoeka, dan mana goenanja mengatoer dan menjeleisaikam
perselisihan paham didalam agama, Kadht
She dibelakang.
Didalam soeatoe Jxota. Didalam soeatoe tidaks berhak sama sekali menikahkan
kampoeng. Didalag/soeatoe desa di Tiong- orang jang ada wali, biarpoen orang toa
orang jang mempoe- datang menoentoet nikah keroemahnja,
kok, berapa banjak
Berdosa besar bagi kadhi menikahkan
njai she seroepa.
Inilah soeatoe gerobahan dalam perga- orang jang ada wali dan hal. pernikahan
oelan di Tiongkok, tetapi perobahan itoe sama sekali tidak sjah, djika orang
dari bangsa Tionghoa belaka.
Karena nama toean-toean itoe diba-

sematjam ini tidak berarti benar hebih iang dinikahkan itoe bersama djadi zinahbaik ditoelis nama sepenoehnja, dan dari lah hoekoemnja.
Oleh sebab itoe pemoede-pemoeda kita
nama itoe tenjata ,akoe Tionghoa sedjati"

“4
Meniroe-niroe nama orang Europa, boleh kawin diroemah orang toea
berarti soeatoe kemadjoean bagi bangsa sendiri, dinikahkan oleh orang
ja
atau wali akrabnja dengan bersaksi kepa- |
Tionghoa dan Tiongkok.
—0—
da 2 orang saksi jang 'adil. Ketjoealika,
lau gadis itoe tiada wali, baroelah boleh
Onderwijs.
datang menoentoet nikah keroemah kadhi
atau
lebih baik minta kadhi datang.
Pengloeaskan doea School
Kita
doega adapoen sebabnja maka peopziener tidak djadi.
moeda-pemoeda sekarang beserta gadis
lebih soeka lari kawin' keroemah kadhi,
iener jang
jalah hendak menoeroet adat koeno. Daditoeroenkan.
hoeloe djika ora#f lari kawin pergi keBeloem

paja

lama ini

ada

Soematera

oentoek

divoorstel, soe-

Timoer ditam-

bah doea orang School opziener. Jang di-

rasa perloe penambahan ini, ialah dibilangan Kaban Djahe dan Zuid Asahan.
Kcadaan pergaoelan raiat disana. Bagaiimana perloenja, ditempat-tempat jang ter-

seboet diperleeas peladjaran raiat. Pedja-

kan School opziener, jang semata-mata
bekerdja dibilangan jang terseboet.

roemah Radja Yatau
hoeloe,

Datoeg atau Peng-

kan sadja serta membajar wang mahar
sekian tail .... misalnja 16 atau 44.

Demikian

pernah:

djoega sekarang,

mengetahoei,

seorang

Dari

pihak

jang boleh dipertjaja

itoe
roeboeh, menimpa bahagian dapoerseboeah
didalam dapoer

'Tangaanja

itoe, ditimpa oleh pohon

terhimpit oleh daoen-

daoen kelapa dan pelepah.
Pada tangannja didapati loeka-loeka.
Beberapa
lamanja ia djatoeh pangsan.
Ocn:oeng tiada membahajakan bajaran dji-

wanja.

—0-—-

Pemeriksaan perkara 13 orang Communist.?
Landraad

belandja jang berat, maksoed hehdak
mengadakan doca
School opziencr itoe
diorongkan.
.

Bindjei

hari

ini

memeriksa

perkara 13 orang koeli Contract berasal
dari keboen Brahrang (bahagian Langkat),
Mereka semoeanja ditoedoeh mengamalkan gerakan Communist.

Boleh djadi perkara ini akan ditjatet
sebagai soeatoe perkara jang tiada boleh

kita telah |

laki-laki

mahar, sehingga djaoeh toeroen dari pad
nikah jang telah lazim ditetapkan “oleh

dapat:

roesakkan

mahar

moerah,

keamanan

akan tetapi

me-

adat nikah

memberatkan

kawin

pekerdjaan

SPORT.
“ W. Ch. S. Voetbalclub
,

T.H.S.

Voetbalclub.

Stand I—1

versus.

sa

Berachir dengan|

.
bJdekoe lima.
Toelis
Beyeck
Hoessmy:
diloepaxan. Bila nanti datang socatue
ketika, kira-kira maksoed jtoe akan dite- nakKemaren sore, dengan bertempat dita- |
lapang Bindjei, Club Tionghoa diroeskan Jjoega.
.
kota ini telah" bertanding dengan Tan-'

dem Hilir Sport Voetbalclub:

seorang

kawannja.

Kawannja ini telah lari, dan tiada dapat
Jang disnempahi merasa terhina, laloe ditoetoet.

Karno dihoekoem 8 boelan,

:

Belcem
lama jang berselang seorang k Bermoela permainan itoe sportief, mesipoen atjap kali terdjadi
intoehan|
kepala sekolah kelas doca, seorang jang
badan
dari kedoea
aaDae Sa
dari Hulp onderwijzer biasa, pada salah
Kedoea belah, pihak sangat koeat besatoe sekolah di Soematera Timoer, te- kerdja akan mempertahankan
bentengnja
lah diangkat mendjadi School opziencr. masing-masing.

Beliau

ini soedah

Setelah club Tionghoarkebotjoran satoe
lama dalam dienst, telor ajam alias 1—0, permainan
dari pidiasa-djasanja. Inilah ak
Tionghoa, moelai. keras,
spor|

sekarang “ia mendjalankan pekerdjaan
Pentjoeri.
jang baroe itoe, ternjata roepanja tiada
Tadi pagi Landraad Medan bersidang
memeriksa perka Karno, Koeli D.S.M., sanggoep,
Demikianlah sekarang sedang dibitjaraJang berpihoetang ikoct djoega pergi jang tertoedoeh mentjoeri barang-barang
kain dari roemah Kasman di Soengai Kerah. kan akan menoeroenkan pangkatnja kemmembesiag itoe..
Sipenttjoeri masock kedalam roemah dengan bali mendjadi kepala sekolah klas2 seperti
Perempocan jang kena beslag menjoem- djelas “memetjahkan
koentji,
bersama doeloe.
pabi jang berp:hoetang dengan perkat:an:

kepada Magi

'

bersama gadis lari menoentoet"nikah kex
roemah kadhi: kadhi perdamaikan wang

Sepohon kelapa diSoekaramai, kemarin dikabarkan berhoeboeng dengan belandja-

seo-

»Loe pocaja anak bini ditangkap kolera".

|

maka oleh mereka teroes dinikah-

dan sebaliknja
kita kadi.

rang Zaakwaarnemer, pergi membeslas
keroemah seoraig perempocan Tionghua,
sebab ia berhoetang.

Genekea “aa
pada 2

di Padang,

Ahli waris mendjadi gempar pikirannja, tjari sana jari sini, tidak berdjoempa, roepanja gadis itoe telah pergi keroemah Hadji Mohd Arif naik kadhi Bandar Chalipah menoentoet nikah dan sembahnja disitoe. Oleh kadhi dengan tidak
memberi tahoe pada waris jang tertjari-

Pada. seorang jang djadi kepalanja. dan banjak poela
kedapatan djimat-djimat jang boleh djadi satoe diantara sebab-sebab, ia sampai ditief.
2
3
ena
$
dipakainja sebagai satoe sjarat pertahan angkat mendjadi School opziener, dengan
Dengan
moedah
“dapat
dibalas
diri soepaja djadi kebal.
meliwati beberapa orang jang seharoesnja orang Tionghoa satoe'
goal,
gn
Verslagnja kita toenggoe dari Corres- diangkat lebih doeloe.
hari jang laloe pondent kita disana.
stand mendjadi I—1.
y
Sampai pauze stand tidak
20
Setelah beberapa hoelan lamanja sampai
Sehabis pauze bola

Kedjadian ini beberapa
pafjoean
djoega segala perkoempoelan
di
Klambir Lima.
semoeahadir
itoe,
dalam
.jang masok
Griffier Landraad, Wijkmecster,
nja mehadiri vergadering jang baroe-ba-

mengambil kepoctoesan oentoek

2. Lim Boon Soo.
3. Gordon Liim.
4. Paiil Kong.

roeboeh.

itoe.

sebagai jang telah diketahoci,

de Kock, telah

kajoe-kajoe jang

bahwa toeroennja harga winjak

sia ialah disebabkan Standar
menoeroenkan harga minjaknja.

Standard Oil Cy. membozat contract dengan
Mentri terseboet, walaupoen padanja Soviet, tetapi berasal dari sebab persaiada senapan, tetapi tikoet akan melepas ngan jang teroes berdjalan itoe. Agence
anak peloeroe, sebab sekarang toean mendengar bahwa Sir Henry Deterding
kepada Standard Oil
““Guartere tengah berpaloen dengan harimau, memperingatkan
tetapi sesoedah toean itoe mendapat loeka Cy, di New York melepaskan pendjoej
baroelah harimau itoe melarikan diri. alan minjak di Timoer Djaoeh.
Dari pihak New
York didoega akan
| 'Toean itoe mendapat loeka kedoea belah
“'tangannja dan dengan auto dikirim keroe- meloeaskan persaingan toe ke India-Inggeris.
mah sakit di Padang.
—0—
LO
Renbond Minangkabau.
»Kau poenja anak bini
(Tj. Sum.) Bestuur dari Renbond Miklitangkap Kolera”

toe ini diadakan di Fort

didapati

roemah. Dapoer itoe roeboeh.
Seorang gadis,
"jang sedang bermasak

pannja.

nangkabau,

sini

ngan harga minjak di Indonesia dengan
Standard Oil Cy. Directie menerangkan

belang itoe melompati hingga tak sempat kabar,
tocan

Disana

Bataafsche petang, ditembak oleh petir. Pohon

tentang persai-

kan nama masing-masing, jaitoe:
1. Khoo Hori hye.

TN
kandoeng dari O. terseboet diaatas dan djoega .saudara. kandoen
i
tocan H. di S Boeloeh.
Ea

5
watan Onderwijs disini berpendapatan, pendoedoek.
Conclussie dari kita: bagi orang:
Malam kemarin, toeroen angin dan hoe- bahwa perloe ditempat-tempat itoe diadajang hari Rikah keroemah kadhi itoe, hanja
djan jang amat hebat. Seloeroeh kota
Medan digenungi air dan dalam kesoenjian,

Persairgan dalam doeiia minjak.
Dari Den Haag dikawatkan oleh Ane-

keroemah

bandjir besar.

sigadis,

Ia ditoedoeh menggelapkan oeang rekening jang ditagihnja sedjoemlah f 120,
la mengakoe oeang itoe ditjopet oleh
tangan pandjang.

pergi lari

dinikahkan.
Perboeatan jang demikian, toeroet piSebogah djembatan dekat Belangme te- kiran kita patoet berobah, karena mereka
jang pergi lari nikah itoe, ialah dengan
lah hanjoet.
Djalan-djalan disitoe, poen beroleh ke- djalan semboenji dan ada poela kalanja
hingga pergi djaoch. Perboeatan jang seroesakan.
matjam inilah boleh mendatangkan keriSampai pagi tadi bandjir teroes me- boetan, terkadang-kadang gadis itoe semngan

—0Didalam soerat kabar bergambar The
kepada saja!
diperbocet.dleh familic perempoean itoe
no 41, jang
Dalam negeri Sari Nihil, Batagak jang merasa tidak senang pada O, dan »Wang” dari porang” dalam obat ke Young Companion
XX
terbit di Shanghai: saja lihat gambar
Nol besar. Batoepalano, adalah seorang Imam Wijk itoc, djadi njata berboeat saSeorang rekening looper dari Tjan empat orang djago tennis dari Sraits.
Sadja, tidak melebihi dari pada satoe toe kedosaan, karena soedah mempergoeTjian
Kee di Medan, ditahan oleh Politie,
Dibawah gambar-gambar itoe ditoelisbilangannja.
akan kekocasaannja dengan keliroc.
Beginilah nasibnja anak

gadis,

me- Oleh kadhi menerima kedatangan merel
ngabarkan, bahwa
semendjak
kemarin dengan beberapa nasihat dan moeslil
Soengai Pensangan lantaran Bireuen de- kepada waris kedoea belah pehak, teroes

Ka

memang kaja dari
( daian, kaja dan berani Ka
ee wandkanrja kesekolah
tinggi sekalipcea mereka
jang memboeang oeang
1

. Hoold Yan Badja Lingge.

"“ “Tjaranja satoe imam wijk

bekerdja.
Pena
kita di Tibing Tinggi,
(Sin Sum.) O, gelar B. selang bera- mentjari - Keterangan : benarkah Hoofd
dischorst tempohari
pa hari soedah “ajadi terkedjoet d. ngan van Badja Li
kedatengan isterinia bernama M. jangsoe- atau tidak, seperti dikabarkan beberapa

e

Dengan
soeatoe

ini, djadi akan terboeka kelak
tempat

School Opziener

baroe

dalam golongan

edarkan kembali

Disini tampaknja

Iketen

tetapi sjarat sportief
doea belah pihak.
: Tetapi permainan?

5 |

f

dem Hilir, karena pehak dari orang Tionghoa mengatakan goal, ialah sew: aktoe
koper Tandem menangkap bola didalam
djaring, tetapi tidak goal,
Publiek berteriak, madjoe- kemoeka,
#politie haroes bekerdja.

Berhoeboeng Sean pemberi

|dari Bestuur lama (zieP. . Peli:no. 59 ddo.
12/3/30, advertentie no.

138), menerang-

kan bahwa oeroesan oetang pioetang,
mendjoeal dan oeroesan “Liguidatie"
masih tetap dalam oeroesan mereka.

BRILLIANT dan INTAN

Oleh sebab itoe, atas nama dari beberapa "aandeelhouders" dari kedai jang

DIIKAT DENGAN
PERHIASAN

Pertjetjokan selesai.
tetapi adoe

boekan

bermain

bola lagi,

tenaga.

Setahoe lantaran apa terdjadi pertjek- terseboet, dengan memohonkan sedikit ketjokan dimoeka doel Tionghoa, hingga terangan dari toean-toean Redactie soerat
mempergoenakan boekoe limanja masing- chabar ini, jaitoe adakah Bestuur lama
masing.
mempoenjai hak lagi dalam oeroesan
"L iPenonton madjae kemoeka dan berteriak sangat seroe.

guidatienja" kedai ini? Karena tidak
seorang aandeelhouders poen jang me-

misahi satoe dengan lainnja.
Begitoelah permainan itoe disoedahi
dengan 1—1 dan berachir dengan bockoc

guidatie.”

Beroentoeng

politie tjepat datang me-

ngangkat mereka mendjadi

Bestuur "L i-

Tambahan lagi penoelis mendjadi sangat
heran menoeroet pemberi
tahocan
lima.
mereka, aandelhouders ada 'membawak
Meskipoen begitoe selamat sadja.
624 aandeelen, mendjadi 102 soeara, dalam aandeelen jang sebanjak itoe ada kiMenoeroet kabar, kalau club Tionghoa ra-kira 40 aandecien kepoenjaan dari sabermain dengan club Indonesier, sering lah seorang aandeelhouder, jang mana ia
terdjadi sematjam ini.
menjerahkan aandeclen itoe pada besPihak mana jang salah dalam hal ini tuur maksocdnja hendak menagih divitiada dapat diketahoei, karena tampaknja dendnja dari tahoen jang soedah-socdah,

sama-sama made.

boekannja

Soenggoehpoen beyitoe hendaklah pertandingan itoe tiada berdjalan sedemikian

maksoed

hendak dibawak ver-

gadering, tiba-tiba Waktoe vergadering,
karena kekocrangan aandeelen teroes sa-

lagi.

dja seorang

dari

pengoeroes

kedai

itoe

Sport hendaklah senantiasa bermain semengakoe jang ia mendjadi wakil dari
tjara sportief.
jang poenja aandeel jang terseboet.
»
Medan

Sport — Mahkota.

Selainnja

boet

Oleh karena hari Minggoe petang hoe-

sadja,
atau

.

Kedai

gota

djoega

Abd.

1930 telah di-

Kwaliteit: baik

ada

haknja
stem,

mendjadi

bocat

tetapi

dalam vergadering

ngan

model Soerabaja,

dari

kan

ang

bitjara

beliau

ini

itoc,

apakah

se-

mas

segala

akan

toean

pesanan

tempat

tidoer

besi

boeat

beli

Straat

5EPATOE

NO TIANG SENG”

mocat

Kesawan No. 79. — Tel. 663 Medan.
berdiri moelai 1588 — 1930.

Re ed vetie & 'Administratic

Djokjakarta,
Java.

1154"

jang

gramophoon

Selamanja menjediakan sepatoe- :

sepatoe

dengan

jang

MAARTHA
oAmbonstraat

segera !!!

Jacoeb

kwaliteit

GA

BETOEL
Satoe toko tempat persediain
barang- barang
keperloean
Toean.

?.

000000000000000000000000000000000000

MEDAN

000001000 0900 000000 “000003

Sedia kamar-kamar tempat
nja. Terdjaga
segar. —

Coiffeur
Kita

poenja tempat,

minastraat 89.
Soenggoeh

dengan

mendapat

LOTERY
SEIJKEN - STICH 1
Cs. BATAS '
Sekarang lot4
soedah sediz
-

Tetamoe

selamanja

diterima

dengan

dengen

Kirimlah Postwissel £ i:

1“

hari ini ! Soepaja kita ki
selembar

lot

Rembours tidak dikirim
Pendoedcek dalam Kota bolekt:

oedara

datang sendiri beli ditempat kita
Datoestraat No. 4 dan
Padjak Gantoeng 5g

jang

bersih.

boedi manis !!

—

malam.

M.
BONGSOE.

Eigenaar.
Ini

petji

NT ONG

&

Menjediakan

MATA

C0, Narkswaat No. 33— MEDAN
segala roepa katja mata.
Sanggoep

periksa katja ma-

ta jang

tjotjok

sehatan

mata

dengan

ongkos

oentoek

ke-

toean
- toean

pertjoema

Boleh toekar katja jang
lagi
dengan
ta”
tjotjok

tidak

oesah

keloear

oeang.

Keoentoengan

besar

pada

ini soedah terpa
demikian

tahoen

ABI

banjak

pendek, orang bilang pesen SOE
NO namanja.
Dalam
kita poenja toko terse
sekalian potongan itoe, demikian d
potongan lain.
Kita poenja
harga, orang
sampai kenal, moelai dari Oogti

5

sampai ke Tapanoeli hingga
tanah Atjeh.

Pesanan banjak dan sedikit ki

rim dengan rembours.

5

Menoenggoe dengan

Masoekkanlah advertentie
pada :

Menoenggoe

djoega

ini,

- toean.
bagi toean

- barang klontong. Boeat beli banjak “boleh
Djoega sedia barang
kita kasi rabat jang pantas.

36

PIAH
AIN

soedah berobah potongannja.
Sekarang orang soekai, potom

dan barang klontong

TJ

1930

»uit de mode”

KATJA

K

NOE

poen membawa pendoedoeknja 'p
kemaoean tahoen 1930.
3
Banjak pakaian ditahoen 1929 be!

tahoen

TOKO

TOKO

Kesawan No. 75
Sekarang kita berada pada tah
1930, tentoe kemaoean dan kegemarz

Menoenggoe dengan hormat.
MARAH

E

M. K. KASIMAN
Batikhandel & Lotendebitant — Medan

Tarief sewa kamar moelai dari £ I— £ 2— £ 250 dan £ 3—
satoe

terseboet

ngan Aangeteekend!

air bersih dari waterleiding.

dioeroes oleh pelajan-pelajan

baroe,

MN

MEDAN

Tjoekoep

tempat

Selakan tjoba !

menginap, lengkap dengan katil-katil-

bersih.

hi

pekerdjaan soedah lama berdjalan, «
tanggoeng rapi dan menjenangkan,

& Co.

12

moelai

ini (15-3-30) boeka baroe di Will

Ada sedia goedang auto oentoek passagiers. Kamar mandi dengan
Makanan

7

AMAT

baik?

MANDAILING
HOTEL
SIBOLGA
——

0000000000000

Telefoon No. 20

&

& Co.:

»Kita sedia plaat pilihan belaka, dari lagoe Europa,
Melajoe, Arab, dan Mesir. Sedikit hari lagi akan datang
poela plaat Ketopraak Sidiomoeljo dari Solo. Boleh
atoer pesanan dari sekarang.
»Silakan toean datang. Kita djoega mendjoeal dengan
angsoefan. Perdjandjian menjenangkan ".
Adres :

Medan's Warenhuis

“siap dan

dari koelit Europa kita 2

Noord - Sumatra:

SI BOL

soedah

menerima tempahan.
1
Segala matjam potongan jang

Wilhelminastraat 89

oekoeran.

Gany

Leni mma

TOFE «ANG

n AA

»Jang soedah termasjhoer, jaitoz ODE ON"

orang

" Siapa jang beloem kenal

x5.

era.

»MERK?”

Tadonesia.,|

000000000900040000000000000000

tie”

Ta

Dan menerima pesanan dari
loear kota.

»JAHJA"

rocpa"

Ledikantenhandel

bkan

2

F. 2.50

»FLAAT?"

Vertegenwoordiger Voor

.

Ngasem
15

intan
—
MEDAN

Telefoon 992:

Directeur: MULLER MASSIS/

bisa terima.

Selaloe sedia voorraad segala matjam model, seperti
model Batavia dan model Padang, dan “sedia

Huottenbachtstraat 29

Kantoor

1

3

" terbikin

Sanggoep membikin
model
jang
lain, mana jang disoekai pembeli.

»
5
»
»
»
»
»
»
8
»
»
»
»
»
.
.
&

BROS
dan

te-bit

keamas9

Oudemz ba 7 — Medan

gambar gambar penting »

»TELEFOON

PADANG

Abdul

(Saban

TOKO

Kapiteinsweg No #

Doenia

Di Indonesia 3 boelan
"
Loear ,,

Menoenggoe dengan hormat

en

kalangan

Tertangggoeng

PARTICULIERE
NACHT VEILIGHEIDSDIENST

toet di batja di saban-saban roemah tangga kaoem Islam,
Sebab itc pa Get disokong.
Harga langganan.

bikin, wang dikembali-

EDWIN

dari

malam.
nannja,

Tidak perloe dipoedji lagi.
Ia ada Lectuur Islam jang pa-

tidak setoedjoe dengan
barang jang disoeroeh

Indonesia

roepa-roepa

Atoerlah

Cylon.

PERDJANDJIAN:

Jaitoe :

mendjoeal

Toekang

istimewa
Islam.

2

benda toean, terdjaga oleh oppasil

hal ini.

Ledikantenfabriek
dan

netjis

“8

terse-

sebagai satoc ang-

Werikkarchit

besar dan anak-anak.

Pekerdjaan

»Ja, disini MAARTHA

Kapitaal

Membikin

RATURE
Leider dari pers Islam jang
merdeka. Saban terbit membawa
erkabaran jang lengkap dari
'okok pergerakan jang penting,

- matjam

permata.

Peroesahaan Indonesia

«

LIT
& SOCIETY

Haraplah kepada tocan-tocan akan memberi sedikit ketrangar berh»eboeng de-

langsoengkan Buitengewone aandelhouders
vergadering dari kedai jang terseboet.
Menoervet stembiljet (63 lawan 34 soeara), tetap kedai itoe “Liguidatie."

Apa itoe?

bermatjam

TIAP- TIAP

BOELAN,
roemah, toko, goedang dan ha

Malik fana

babnja nama penonton jang lain-lain tidak ditoelis soepaja dapat lebih banjak
jang menghadiri verg. itoe.

Petisah.

Pada tanggal 8/9 Maart

tidak

membocat

ditoeliskan

terboeka.
Sepakat

itoe ada

tocan

dan
sedia
jang soedah siap. —

— djoega

Sedia

SEDIKIT

oepah,

menghadiri vergadering itoc. Jang sebetoelnja tocan itoe ada sebagai penonton

djan amat deras membasahi kota Medan,
pertandingan antara Medan Sport dan
Mahkota tidak djadi dilangsoengkan.

Soerat

dari

namanja

Menerima

Djagalah harta benda toe!
DENGAN
PEMBAJARAI)

Butar itukah. . Maradja Sayuti Lois

MAS DJADI
MODERN.

»

Sekarang

dengan

hormat.

SINAR DBLI"

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

|

Bermatjam

roepa

boengkoes
£ 055

Sedia Envelop dienst koening.

soerat atau Enveloppen bagoes, moelai dari harga:

£ 0.75

£ 0.85

dan

-

f£ 115

setiap

Beli: sampai berriboe

Kertas post berrol pakai blok, harga seblok: f 0,80 dan f

seratoes:

harga di toeroenkan dengan bagoes.

0,95, vloeipapier poetih bagoes dan

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

Bermatjam

roepa

kertas

toelis: kertas

poetih dan berwarna:

berrol

dan

warnanja

tidak

hitam dan

pakai

merah

tebal,

harga sedoos dari 100
toea.

rol, kertas tijp mesin: doorslag

kertas tebal boeat gambar, kertas karton beroepa warna.

Banjak

—

toelis

10 sen,

roepa

kertas

beloem

diseboet

Mentjitak hoeroef Belanda, Melajoe dan Arab.

!!

—

Mendjilit boekoe - boekoe dengan bagoes, rapi dan lekas.

Toko en Electr. Drukkerij:. SINAR DELI.
Telefoon No.

1174.

MEDAN

Goentingan atau potongan jang paling bagoes dan
netjis, tjoema didapat pada:

LURNFELO
Kleedermakerij
Kleermakerij.
jaitoe: satoe toko pakean jang paling toea dan terkenal
seloeroeh SUMATRA
TIMOER. — dan ATJEH

.

Pekerdjaan rapi dan bagoes.
Ditanggoeng pekerdjaan kita
- menjenangkan publick. -

Persediaan besar dari: Jas Hoedjan (waterproof), Kraag dan dassie leher, Helmhoed dan lain-lain.

2$——
5

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
KESAWAN

88 MEDAN

:

TELEFOON

266

“

DE LI

No. 13

Isnajan

17 Maart 1930 —

Lembar

16 Sjawal 1348

Tahoen

kedoea.

poekoel enam dan

iapoen

Chabar

Kawat

Pembatasan

thee

Betawi, 15 Maart. Berhoeboeng dengan

niatan akan

memboeat

thee, dalam tahoen 1930

pembatasan

(mengoerangi

10 pCt. dari hasil tahoen 1929) boeat
Indonesia, maka Aneta mendapat kabar,
bahwa pengelocaran thee dari India-Inggeris dan Ceylon dalam tahoen 1925
sampai 1929, terhitoeng dalam djoetaan,
ialah seperti berikoet: 554, 564, 603, 602
dan 642, sedang dari Djawa dan Soematera: 112, 137, 146, 155 dan 160, antaranja 20 pCt. thee borongan.
Djoemlah kehasilan Inggeris saban ta-

hoen dari boelan April kzboelan April

soedah terkenal. Penghasilan dari sabansaban tahoenan dihitoeng tidak hati-hati.

Dan lagi angka-angka ini dalam pengha-

berhenti.

sesampainja di Vasna

Mereka

bermalam di

Matari. Pada paginja tatkala Gandhi berbitjara kepada kaoem Journalisten, ia harapkan soepaja mereka itoe bersifat pentjinta tanah air (patriotitsch) dan mem-

itoe jang membawa hasil kepada tiga boeah rapport jang mengandoeng alasan-alasan dan djoega satoe rangrangan Reglement oentoek pekerdjaan conferentie itoe.
Perdjandjian - perdjandjian itoe, mesti
mengandoeng
peratoeran oemoem jang
dapat dipakai oentoek keradjaan-keradjaan

jang

mempoenjai

contract.

Soal - soal kebangsaan

jang berhoeboe-

ngan satoe sama lain dalam kekoeasaan,
tetap dibatasi goena veroesan
- oeroesan
pertikaian oendang
- oendang. Soal
- soal
pelaboehan asing jang berada dalam satoe
keradjaan lain dan hak penoentoetan keroegian dari keradjaan-keradjaan akan dapat dioeroes kedoea belah pihak keradjaan jang beroeroesan. Spreker menjatakan
betapa pentingnja oentoek membedakan
conventie dan Declaratie, begitoe djoega
beberapa soal-soal lain jang bertikai.
Tiga bocah commissie mesti mengoeroes tiga bocah perkara didalam satoe

sebagai — satoe
protest
atas penangkapan Vallabhai
mengadjak kepada pendoedoek

1929, djika dibandingkan de-

ka memperboeat

tentera

perisai

dan

15 Maart. Officier

van Justitie, teeken revisie dalam perkara melanggar kesopanan jang ditoentoetkan kepadg Jhr. Meijer.

NEGERI

Den

Aneta

Radio.

bohong

sahadja.

Suerat kabar VaWderland terkedjoet
mendengar kabar jang mengatakan bahasa Prinses Juliana tidak datang ke Indonesia.

Codificatieconferentie.
(Samboengan

kewat

13 Maart)

Pedato pemboekaan Heemskerk
Atas nama Volkenbondsraad Heemskerk
mengoetjapkan selamat kepada oetoes4noetoesan. la memperingati"akan
riwajat
codificatie jang dapat bantocan
banjak
dari keradjaan-keradjaan dan perhimpoenan-perhimpoenan amal negeri locaran.

Kedjadian-kedjadian

jang

tidak

menje-

nangkan sedoenia, soedah dapat dihentikan dengan pekertijaan-pekerdjaan jang
soedah

kan

dimoelai,

dalam

bahagian

54

jang sekarang diteroes-

keradjaan-keradjaan

dari padanja

Haag,

dihadapan Gandhi bahasa mereka tidak
akan maoe mengisi djabatan jang terloeitoe.

Eerste Kamer.

jang tidak dipakai. Sedang De Vries dan
tidak soeka akan semoeanja
itoe.

tidaklah pernah
dan persediaan
pendjagaannja.

Inggeris memakai rok soetera jang tipis, doedoek

ms ALKISSAH
3

satoe djam mereka djalani doea mijl.

INGGERIS

PEMOEDA

DELI

ditengah memegang mandolin boeatan Java. Lagoe

"

Boekhandel

& Rubberstempelmakerij
Telefoon
1300

Ditoelis speciaal oentoek ..Sinar Deli" oleh: MARADJA

MEDAN

SAYUTI LOEBIS.

VIII
Moelai dari tjabang atas sampai kepada
Kitab-kitab jang terseboet diatas dengan terang oendjoek kesoetjian Isam pertengahan sampai kepada “bawahaa,
dan oemmat ini memberi pertolongan sekaliannja hak bersoeara itoe soedah di-'
kepada lain-lain pehak, kepada lain go- berikan. Inilah ada satoe keheranan bagi

longan

sehingga

masoeknja

kebi
ke Spanjol. ahli-ahli babad bagaimana
soedah ada dalam tangan Islam,
soedah liwat doea belas ratoes

Dalam kitab itoe poela diterangkan dengan boekti pekerdjaan apa jang kaoem
Islam itoe oendjoek kepada doenia dan
kebadjikan apa jang soedah dioendjoek
oentoek kemanoesiaan oemoemja.
Marihlah kita soentingkan sedikit-sedikit
disini dengan sekadarnja.

Begitoe modern dan up to date.
Sedang keradjaan Inggiris
terpan

dang sopan santoen itoe,

nja abad jang kesembilan belas baroe
mengasih

hak

bersoeara

kepada kaoem:

dengar itoe pengadoean
pendoedoek Spanjol itoe, maka kaoem
Islam bikin vergadering. Dalam vergaring diambil motie bahwa hari itoe
tidak boleh tinggal diam, akan tetapi
wadjib memberi pertolongan karena kemanoesiaan belaka.” Ajat @uran diatas

ini, boekanlah doenia bertambah
sebaliknja bertambah moendoer, dan|
bila kita ketahoei poela a!
dilain-lain keradjaan jang berboeat

9
Fe
:

,.ke-

koeasaan mendjadi pengadilan” (the migh- '
ty is justly). Sedari dari itoe waktoe
kaoees f
alasan jang dipe-|I: slam oesahakan poela pelbagai
1

niyersialat persiadaan dengan poetera poetera seperti astana Alhambara
Islam
jang
lain
siap
menempoeh teit di Corodova dan Garanada serta 'asSelat Gibraltar sekarang ini, melompat tana jang tjantik di Sevilla, jangsmpai

Berlijn, 14 Maart. (Aneta Reuter). Perdjandjian jang baroe terdjadi antara Djerman dengan Tiongkok dalam oeroesan
penerbangan, ada mengandoeng maksoed
boeat
mendirikan satoe Maatschappij
penerbangan oentoek post oedara antara
Djerman dengan Tiongkok dan kemoedian mengadakan pgela penerbangan oentoek penompang.
Maatschappij ini akan memakai modal

.Saja lebih soeka' datang kemari saban hari, akan
melihat sidjantoeng hati koe, djika tiada oeroesan.”—
berkata Simin, laloe dihapoes-hapoesnja
kepala

kerontjong jang dimainkan jni merdoe benar boenjinja, seolah-seolah seperti socara Dewa jang toe- perempocan itoe,

pesisir Afrika

ke

Spanjol.

dan nampak bekas- 2
Dalam hari ini masih terkenal

abad kedoea dari tahoen Hidjrah, satoe nja itoe, sebagai peringatan jang amat"
masa jang tidak terloepa dalam babad sedih dalam hikajat doenia adanja. Kita
doenia, melangkahlah
poetera poetera mace djaoehkan poela sedikit pemanda-.”
Islam itoe dibawah pimpinan Tarik datang ngan disini terhadap kepada ketjerdasan

dan
menjerboe ketanah Spanjol.
Kedatangannja kaoem Islam kesini tentoe

tidak

wadjib

dengan

bertempoer

moedah, akan
dahoeloe

tetapi

dengan

ke-

Islam diatas boemi jang terboeka
Orang masih tidak Joepa dengi

ini.

koeasaan dalam negeri itoe. Setelah ke- kota Bagdad, kota 'intan moetiara 'dalam
djadian perkelahian hebat, jang mengalir- kemadjoean. Chalifah Al-Mansoer, Haroen
kan darah dan korbanan djiwa, achirnja Al-Rasjid dan sebagainja.
menanglah kaoem Islam dan sedigk
itoe

soedah mereka kasih naik Bendera Islam

dipoentjak goenoeng Spanjol, berkibar 'de- tan memoekoel kesegenap
.
ngan hebatnja. Sesoedahnja tangan Islam dian diganti oleh Haroen'Al
masoek disini, terlepaslah rantai keseng- lifah ini terkenal poela namanja, 'sato:
saraan, terboekalah tali tindasan dan ke- radja jang tidak sadja goena memerintah,
dan
kedjaman, achirnja hidoeplah dalam negeri akan tetapi goena kemadj
ini keadilan dan kemadjoen. Padjak dan ngadoean belaka. Lihatlah diantara boebelasting soedah diobah oleh tangan Islam, djangga ilmoe dalam zamannja ini Chal
mo
achirnja segenap kaoem tengah dan bawa- fah, seperti Asmai, seorang ahli
han soedah bersoeka sjoekoer boeat sam- dan Ibrahim Moesali, ahli moesik poela,
boet kedatangannja orang Islam ini. Dengan dan Djabril, seorang doktor jang terkeRasjid
kemenangannja “Islam di Spanjol habislah nal. Chalifah Haroen
jang: o
kebengisan dan kezaliman, sedari-dari itoc ada ahli moesik dan. sjair
waktoe dimoelai oranglah kemadjoeandan ahli pikir jang tadjam otaknja. D
peradaban. Segenap pendoedoek jang ter- soedah memoelai mengatoer peri
diplomacy diantara satoe keradjaan d
aniaja soedah dilepaskan.
Tanah tanahnja dan miliknja, anak bini- jang lain. Diitoe masa ia soedah b
nja j. soedah dirampas dikasih kembali ke- perhoeboengan dengan Frankrijk, d
pada masing-masing jang wadjib terima Keizer Charlemagne dari 'Djerman
oleh tangan Islam. Sedjak itoelah pendoe- kedoea-doea radja besar ito& soedah
doek Spanjol kenal pengadilan dan kemas nerima tanda mata jang beroepa dam
noesiaan. Pemerintahan Islam di Spanjol dari Haroen Al-Rasjid jang. mengheranTg
boeka pintoe bersoeara kepada segenap kan bagi pendoedoek Europa
golongan dengan leloeasa. Hak bersoeara doenia, karena dizaman itoe kagem Tina.
tidak sadja diberikan kepada lelaki tetapi- soedah memoelai memboeat barang jang
poen kapada kaoem istiri.
(Samboengan lihat dipagina IV.) —5
«Kau djangan tjemboeroe disebabkan perboeatan

»Apa tiada benarkah permainan

koe'itoe,

itoe,” — kata Simin, laloe kedoea mareka pergi djalankan rol terhadap kepada gadis itoe?”

doedoek ketempat jang agak soenji. Eng Teng
mendehem sambil mengisap sigaretnja. Tersenjoem

Simin memandang moeka temannja itoe.

roen dari atas kajangan, soenji senjap benar lagoe

keseteriaannja oemmat Islan? dahoe-

-mem-

..Ja karena saja djoega makanja kau pikat."
»Benar, akoe pertjehaja bahwa.kau

seorang jang

»Kau
seorang
perempocan
jang beroentoeng
ini didengar.
pintar".
benar" — kedengaran soeatoe soeara dengan njaSimin berkata seperti, seorang jang hendak me12
»SINJO DELI"
Beberapa pemoeda-pemocda jang ada doedoek ringnja dari rocangan roemah itoe.
noendjoekkan perkara jang penting pada Eng Teng : »Besok malam poekoel 9, kau moesti toenggoe
Dibahagian itoe didapati soeatoe rocangan jang disitoe dan perempoean-perempocan, toeroet djoega
«Saja manti hendak memotong gadjah, djika ka- »Akoe hindak berkata teroes terang padamoe, bah- akoe disini" — berkata Simin sambil mengoetjapkam'

minoeman jang keras.
(Dari roeangan jang loeas ini, ada soeatoe djalan

boeat orang-orang
jang kedoea.

jang hendak

menaik ketingkat

berganti-ganti bernjanji mengikoeti lagi itoe.

Diwaktoe sedang asiknja mareka itoe bergantiganti mengelocaskan lagoenja masing-masing, djam
poen berboenjilah mengatakan hari telah poekoel
delapan.
Dengan

seketika 'Ini djoega, mareka itoe

poen

wa gadis itoe dan iboenja amat sajang padakoe, selamat malam, laloe keloear dari tempat
moe orang nanti djadi kawin."
sebab itoe hoeroes, kita akan membalas boedi ba- itoe.
Rioeh benar kedengaran socara orang tergelak- hasanja jang baik itoe. — Djika tiada halnja be(Abbas ialah seorang bangsa Arab jang
gelak seketika itoe.
sok kita akan pergi mendapatkan si Abbas, soepaja ihoerfikaj
anja di Singapoera.
Simin, berkata dengan hormatnja. — ..Bolehkag kita bermoefakat dengan sepatoet-patoetnja.

Pekerdjaannja mendjadi saudagar barang das:

Eng Teng laloe sebentar dari sini ?: ada jang per-

Eng Teng berkata dengan sesoenggoeh-soenggoeh poenjai beherapa goedang. Goedang ini tiade.
loe hendak saja katakan padanja".
memberentikan permginannja itoe.
hatinja :
nah kosong. Ia mempoenjai beberapa
@lectrich. Disocatoe kamar jang besar ialah tempat.
.Meester Simin!" — kedengaran soeara orang Jang hadir doedoek disana, memanggoet dan Eng
jang setia dan berbagai-bagai bangaaperempocan-perempocan memperhiaskan pakeannja,
Ja
itoe
benar
sekali,
jang
kau
katakan
itoe,
sedari perkoempoelan orang perempoean Teng poen berdirilah menoedioe Simin.
Ikedengaran socara boenji-boenjian jang amat ramai memanggil
bab belandjakoe poen telah habis: besok kau djajang
ada
disitoe
— ..Telah tiga hari lamanja saja
'benar terdengar.
Fahadi kau poekoel saja dengan sekoeat koeat- ngan loepa memintaknja."
tiada melihat roepamoe jang manis itoe!”
(Ada Samboengan)
| Ditingkatan ini diterangi

oleh tjahaja lampoe

"Amat riang hati orang-orang jang ada ditempat
itoe.

perempoean, peranakan Siam jang masih
|» moeda remadja dan manis benar dipandang. sedang
-si

bermain guitar serta dengan lagoenja.

Simin

menjahoet

poenja meester
dioeroeskan."

dengan

hormatnja:

..Nona

lagi banjak bekerdja jang hendak

sja. saja mengerti, tocan

.

dlachir-

dikissahkin oleh

lebar tempat perkoempoelan orang-orang meminoem

2
2
3

mask:

Islam soedah bawahan dan kaaem boeroeh dan kaoemi:
dari pelarian isteri. Kalau diambil perbandingan dari“

»Sjahdan apabila kaoem

dari

BantoeanjInggeris

Pengiriman gandoem
diboycot.
Den Haag, 14 Maart. Pemerintah 300.000 podsterlins, dalam mana Luft
dalam perdamaian ini,
begitoee mengherankan Sovjet memerintah soepaja kiriman gan- Hansa memasoekkan sepertiganja.
Luft Hansa hendak mendapat monopoitoe tidak begitoe rapi doem jang mendapat boycotan itoe di
lie
penerbangan dan lain peroesahaan.
Rotterdam,
dikirim
ke
Engleland.
.

Volkenbond dan sebahagian tidak. SamPai sekarang toeroetnja tjampoer keradjaan-keradjaan

,,PERTJA TIMOER"

Dari pandangan riwajat dan 'ilmoe pengetahoean.

Calcutta, 14 Maart. Beberapa banjak
orang berkoempoel melihatkan berangkatnja Burgemeester Sengupta ke Ranggon jang dibocang kesana.

jang menghadiri con-

Den Haag, 14 Maart. Tatkala dilakoekan perdebatan dalam Eerste Kamer
tentang begrooting, maka minister Terpstra menjatakan bahasa Regeering seida
akan mengatoer satoe lijst tentang edjaan
Winkel

DRUKKERIJ

dan kebangsaan.

Islam

halal. Pendoedoek desa itoe bersoempah

ferentie internationale recht mengeloearkepada kolonienja.
kan pendapatan dalam vergadering jang
boekan
officiel dimana ia dioendang,
Londen, 14 sMaart,
Staats-Secretaris
bahwa leden Volkenbond mesti akan me- Tanah Djadjahan mengawatkan kepada
makai oeang banjak sekali goena mene- Gonverneurs West Indie dan Britscheroeskan pekerdjaannja.
Mauritius, bahwa Pemerintah Inggeris
soeka menanggoeng seperdoea dari keTindakan kaoemiboe. roegian-keroegian Pemerintah Tanah DjaDen Haag,
14 Maart. Internationale djahan djoemlah 300.000 pond sterling
Vrouwenraad dan Bond Sedoenia dari oentoek West Indie dan 100.000 pond
Vrouwenkiesrecht telah ambil satoe ke- sterling boeat Mauritius, jaitoe apabila
poetoesan dalam congres oentoek mema- Pemerintah Tanah Djadjahan soeka mendjoekan permintaan kepada Codificatie- djamin akan membajar wang seperdoea
conferentie:
dari sekalian keroegian jang ditanggoeng
le. memberi koeasa bozat mengirim oleh peroesahaan-peroesahaan goela goena
oetoesan-oetoesan kepada zitting dari pembajar voorschot:
Nationaliteitscommissie.
2e. soepaja zitting-zitting ini dioemoem
DJERMAN
kan.
3e. soepaja conferentie ini menerima
Perhoeboengan Peoetoesan dari Vrouwenconferentie.
nerbanganDjerman
Tiongkok.
Onderwijs
dalam

peroebahan

menjenangkan

vice-voorzitters: Dari Ahmedabad dikawatkan, bahwa ke- ada sebahagian dari
datangan pengiring-pengiring Gandhi di- gang. Tarik bin Zajid dan Musa bin djalan kemadjoean dan ketjerdasan. Ha 3
terima dengan gembira di Matar. Dalam Nasir, doea pahlawan Islam lengkapkan ngoenkan gedoeng-gedoeng “jang molek

14 Maart. (Aneta Reuter).

Sir Eric Drummond

se- Te

terdiri dari leden

djadi

Miller dari Amerika, Suarez dari Mexico,
dan Nagaoka dari Japan.
Minister Beelaerts van Blokland mengadakan
receptie
oentoek oetoesanoetoesan.

BELANDA.

Prinses Juliana.
Haag, 14 Maart. Dengan gfdikabarkan bahwa segala kabarjang menerangkan Prinses Juliana
masa jang tak lama lagi akan dake Indonesia ini sama sekali ada

Den
ficieel
kabar
dalam
tang

Perantjis. Boeat

dan

soeka djadi

Gandhi menasihati soepaja lepas dari
politie dan kepala dari Vasna dan Ma-

ang

pantas

vrijwilligers.

ngan tahoen 1928 dari peroesahaan-pe- masa jang sama. Soedah diangkat

Semarang,

Harga

dan kertas - kertas
keperloean kantoor

terhadap
Patel. Ia
desa soe-

Satoe iringan auto mengantar ianja sam
pai
di Ranghat, dimana ia naik kapal
menroesahaan India-Inggeris dengan Ceylon, djadi Secretaris, toean Buerto,
jaitoe oentoek dibawa ke Birma.
Sengupta banjak sekali memakai rantai
ada satoe kenaikan jang menoeroet pro- rechtsadviseur Volkenbond jang bersamaarlodji.
Keningnja penoeh dengan tanda
centnja lebih besar dari Indonesia.
sama kerdja dengan tocan Deniels, adjucnttanda dari hari besar Hindoe.
secretaris Nederland.
Dalam soeratnja oentoek memberi seTopan keras dioeAtas nama Volkenbondsraad. preker
loe Banjoewangi. oetjapkan terima kasih kepada Pemerin- lamat tinggal, Sengupta ada berkata:
Petjahkanlah Raad Bengalen jang soeBanjoewangi,
15 Manrt. Tadi tah Belanda atas penjaboetan itoe, dan dah berdiri sekarang dan dirikanlah raad
malam disebabkan topan jang hebat, ba- harapkan kepada Toehan Allah akan ke- lain jang ledennja pertjaja atas keleidenjak pohon kajoe bertoembangan, kawat- amanan internationaal jang bersetoedjoe rannja Gandhi dan djanganlah kotori nakemooean keadilan, kesedjahteraan,
kawat telefoon dan listrik poetoes-poe- Casa
emadjoean
dan persatoean dari Keradja- manja Bengalen jang bagoes itoe.
Baterbongkar.
toes dan roemah-roemah
ans«,Dengan
ini ia njatakan pemboekanjoewangi soedah mendjadi gelap gelita,
Satoe Rapat Pepeannja
conferenrie.
Sekalian pembesar-pembesar hingga djarangan.
dimoelai
Hari Senin Conferentie ini
toeh malam tinggal diloear roemah: Badigedoeng
Perdamaian.
Poona,
14,
Maart.
Rapat Peperangan
haja manoesia tidak ada, tetapi banjak
jang
terdiri
dari
11
orang
soedah diorang jang tidak mempoenjai roemah
Den Haag, 14 Maart. Condificatie con- bangoenkan oentoek mengatoer perlawatempat diam lagi.
ferentie soedah meagangkat djadi Voor- nan di District Poona.
zitters, tocan-toean "de Politis dari Griek,
Seratoes orang vrijwilligers tetap akan
Perkara melangDoppert dari Djerman dan Basdevant dari pergi kepantai Bombay memboeat garam.
gar kesopanan.

silan tahoen

Oepah Tjitakan
Rubberstempels
Boekoe- boekoe
Perabot - perabot

Pembitjara menjelidiki akan persediaan bantoe oeroesan tanah air.
Kemarin ketika berbitjara dihadapan
pendoedoek Nawagaon, maka Gandhi
memberi selamat kepada 8 orang kepala
jang soedah minta lepas dari djabatannja

INDONESIA.

Aneta Radio.

INGAT dan TJATET.

Babaja mengantjam
keamanan.
Gandhi
mendapat
pengikoet.
ke I.
Ahmedabad,
14 Maart. (Aneta
Reuter), Gandhi dengan pengikoet-pe
ngikoetnja berangkat dari Nawagaon pagT

SINAR

(INDIA.

»Itoelah oepahmoe, sebab kau berani benar memegang

banjak mengoeroeskan

badan

tersenjoem.

gadis

itoe." —

kata

Simin sambil

sa. saja hanja merasa sakitnja, kau mendapat
nona-fiona jang lain” — berkata perempoean itoe,
laloe berdiri dari korsinja menghampiri Simin dan senangnja boeat pergi keroemah
gadis jang manis

disandarkannja kepalanja kedada Simin.

itog,"

»Kau mengerti

djoega,

bahwa

tocan Abbas se-

orang toke beras. Djika kau handak wangnja. tentoe kau moesti toeroetkan apa kahendaknja.
»Kehendaknja? — Tentoe
memikat Samsiar boekan ?"

Jas benar”
— kata Simia,

maksoedmoe

hendak

ra

tement Nanga Secretary — Minister tang-| IDONGENG
goeng djawab kepada badan keduea terseboet diatas, moelai 1917 mendjadilah

DELI.

Tt

Masiah pengarang kita,

Awas Batja Teroes!

directeur haroes mele- toelis bapak tjerita,
takkan djabatannja, dfika ia tidak dapat perkara perempoean rata-rata,
bekerdja bersama-sama dengan kedoea kawin “ikoet-ikoet" sadja.
badan itoe. G.G. djoega mempoenjai
veto-recht, akan
tetapi beloem pernah
Dia roepanja marah sekali.
mempergoemakan hak ini.
kalau kaoemnja ditokoh laki-laki,
Orang dapat melihat, bahwa pemerenatau ,,bermain" laki bini,
tahan djadjahan Indonesia tidak dapat
tidak menghadap ketoean kali.
kebiasaan, bahwa

1

Riwajat Philippina.

4

desilaan

politiek disana dan kehendak
anak

negeri.

$ Behoeboeng dengan Congres kemerde-

“

Biarpoen demikian, sebagai tiap-tiap Dia tidak dojan politiek,
n, jang verslagnja telah kita moeatkan
lam Sinar Deli, Persatoean ra'jat, Philippina djoega masih menoen- sebab banjak berisi delik,
Indonesia memoeat riwajat ringkes ne- toet datangnja kemerdekaan seloeas-loeas- tapi pergaoelan jang kaja "
ri itoe. Ada pentingnju risvajat itoe ki- nja. Dan soeara Philippina senantiasa hai- tidak boleh ada barang setitik.
bat dan penoeh kepentingan, teroetama
ta koetipkan:
moelai tahoen 1921, ketika Generaal
Masiah boleh omong-omong
jang ,tidak setoedjoe kepaboeka moeloet kaja' gong,
Philippina adalah ter
oek golongan daWood-Forbes,
kemerdekaan
Philippina, mengganti
perempoean jang soeka main
dari kepoelauan Indones
dan didoedoe- G.G. Francis Burton Harisson, jang libe“Ki oleh seroepa bangsa
lita. Pada masa tal. Wood meninggal doenia ditahoen
akan berkata: loe bohong”
ikeradjaan Madjapait, Philippinn adalah 1926, dan diganti oleh 'lhompson jang
sebay:.n

dari

keradjaan

djoega tidad setoedjoe kepada kemerde-

ini

kaan Philippina.

Didalam 1521 sampailah seorang Portugees Fernando,
radja Sepanjol,

seorang
di Cebu,

inilah

men-

Komedie Stamboel dibeslag.
Malay Opera
Malacca

diadi perhoeboengan jang pertama diantara Philippina dan orang Europa. Per-

hoeboengan ini tidak membawa keoentoengan oentock Philippina. Permoelaan
pemerintahan asing Sepanjol di Pihllipina

Banjak

perempoean

jang

siapa-siapa
»gong-

gong”,

Siapa-siapa

toekang

of

merintah

Belanda

ditanah

air

kita

tanggal 24 Februari

jang

ini, | genaar hanja beheerder komedie.

itoe Goe-

poeskan kemerdekaan politiek. Dan seba- |pa malam komedie itoe tiada bermain.
»gai ra'jat jang tertindis lainnja, Philippina|
Berhoecboeng dengan ini, goeroe dansa
"tidak tinggal diam oentoek melinjapkan |itoc laloe mengadoekan perkara ini pada
-pemerentahan asing ditanah airnja.
politie jang menjoeroeh orang itoc menga
- Dari beberapa oesahianja, maka boleh- Idap residentierechter, kata correspondent

mang.

Alg.

Hbld.

dapat

kabar

Toean

tah asing Amerika di-Philippina meragja

|djadi

Chabar Dagang

Toko

Katja

LUITENANSWEG

"
Pa

telah ter-

ketjelakaan dari mana op-

kering,

45.—

Koerintji kiasa
,
Sasak Ajerbangis,,

"

Kaoem

bovl. bagoes

kebagoesannja.
Djoega kereta

ET,
apabila

toean

pakai,

Tjarilah

kita poenja adres:

HAN SENG 8 Co,

14

Oudemarktstraat 53,

Teka

40.—
40.—

'theoretical vieuws, but for the happiness, |

'enbamtah.

Direeteur

soedah

boci ang-

“peace and prosperity of the people of| Sip lebih baik, rovolver opzichter, diamthe “Ph. islands” (L...... Gouvernement | hil sadja doeloe dan perintah opzichter
"tidak oentoek

kesenangan

dek melahirkan

kita atau oen-

|itoe

pemadangan kita, akan|W-.

“tetapi oentoek keselamatan, perdamaian
dah kesedjahteraan ra'jat Philippina). Tiap
fidp pemerintah djadjahan senantiasa me21
ogtjapkan demikian ! Perkataan manis““manis menjemboenikan perbogatan djahat

menjerahkan

telah

nja
boei

itoe.

keras kepala hin

laloe

terdjadi
letoes

sendjata

dirampas.

Tapi

sendjata-

Pergosmoelan

telah

dimana sendjata itoe telah medan pelor mengenai mandoer

Tahir

jang

sedang

dijaga.

Mandor
tertembak moeleetnja, teroes
“Pemerintahan Amerika adalah lebih liberal keleher. la laloe dibawa keroemah sakit
loekanja tiada berbahaja. (Loc.)
Ystiggar) ) dari pada pemerintah Sepaujol. Mapi

#5 Pjalan-djalan diperbaiki. beberapa se?kolahan didirikan, kemerdekaan politiek
"jatig leloeasa
diperkenankan.
Ditahoen

—0—

Bagi kaoem iboe.
Pembantoe I.C. menoelis dari

“1904 Philipina Assembly (vergadering) oen :—
“diboeka. Anggctanja
mSpeaker”

dipilih dan sebagai

(sematjam voorzitter dari dewan

Sekarang ini kaoem terpeladjar bangsa Boemipoetera, memperhatikan keadaan

kaoem perempocan, sebab amat penting
jang besar pengaroehnja di- karena perempoean akan mendjadi iboe.
Demikianlah boeatmenjampaikan makNecdona'ista partij” (Partai
idalem 1906 datanglah ..Jone's soed ini di Madioen Boedi Oetomo mem-

raijat) diangkat
“dari partai

Philippi

Sergio

Osmena,

jang ” mengandjoerkan

ketoea

sematjam

boeka pasar

malam

dan

pendapatannja

:wself-Governement” centoek Philipina. akan dipergoenakan oentoek mendirikan
Wetgeving di Philippina, menoeroet ocatoe internaat di Madioen. Disini nona-nona Boemipoetera iang datang dari
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jang teroes-meneroes toeroen seantera
Philipina.
Didalam ,.Council of State (Raad dari malam, orang jang datang mengoendjoe-

Directeur departement) anggotanja terdi- ngi tjvema sedikit sadja. Menoeroet kari dari orang Philippina. Didalam 1917, bar tidak lebih dari 100 orang, tapi orang
“Directeur Binnenlandsch Bestuur, Handel berharap jang keadaan akan mendjadi leen Verkeer: Justitie, Financien, Landbouw bih baik.
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' Vernment

is

terang,

Tendanglah VOETBAL mer
CHAMPION dan MATCHLESS en T. dax”lain-lain jang ada sedia
dalam kita poenja toko.
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berkata:

Mata

sport !

"lela. Soedah moelai 1900 orang menga- (zichter W. jang mendjadi sehabatnja.
"koei kekoeasaan Amerika di Philippina |
Katanja ia datang kedalam pendjara
“dan President dari Amerika-Sarikat, Mc 'itoe dalam keadaan maboek, sebab itoe

'Kingley

koerang

onkost.

SENG & Co.
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f 55

85—87/,

ag
hari L jang laloe dalam cen-

satoe.

penglihatannja

tiada memoengoet

boelan April jd. akan memboeat perdjalanan ke Europa.

Doa

Beberapa
1901 Aguinaldo dipendjara
dan dalam tahoen ini moelailah pemerin- |Irale $gevangenis di Pekalongan

jang

Dr.

'”
,,
“pina diganti oleh Agumaldo. Pertolongan
£50 ,
Koelit kerbau kampoeng
23.
5
Hoear biasa didapatnia oleh ra'jat Phi-ip- hingga pembeslagan, djadi tidak sah.
Hpina didalam pordjicangonnja ini. SepaPendjoealan terseboet djadi telah dila- Koelit djawi katam
£ 90
njol perang dengan Amerika, dan kepala koekan pada hari goeroe dansa itoe di- Kopi Arab no 1 jang soedah dipilih #52
sepikoel.
perang Amerika minta bantoean Aguinal- soeroeh berhenti.
“doa.
Pendjoealan ini memakai satoe verkra
Mereka hendak bersama-sama beroe- laring atas zegel, tapi zonder seboetkan
Pasar Padang.
saha menoentoet kemerdekaan Philippina. inventaris opera itoe, hanja dengan ring2 Februari 1930.
“Boeahnja perboeatan ini mengetjewakan kas sadja ditoelis: ,,prabot-prabot comedie,
11758
£
Pa
Copaaiki
“Aguinaldo. Sesoedah mendapat perdamai- tenda, masin electric dan semoeanja ada
'an dengan Sepanjol, maka Amerika ta di dalamnja", hingga tidak pasti, apa
Can Mand. Li P8
“sdeka mengakoei kemerdekaan Philippina, jang didjocal dan mana jang tidak. Pem5
"
"2
1 N—
jang ditjapaikan dengan bantoean Agui- beslagan diteroeskan. sebab menoeroet
1"
» korintji 1,
18.—
naldo, Kerena itoe Aguinaldo bergerak directeur Invorderingskantoor, acte pen"
» Bovl.
1
» 18.—
“dengan ” sendjata melawan orang jang djoealan itoe dapat direwelken.
“kedoea mengambil sendjata melawan ra'jat
—0—
"
“
an
3
“Philippjna. Akan tetapi lawannja terlaloe|
Koffie Mand Angkola
Revolver meledak.

4

kita

dari Studiclub Sorabaja, pada

Soetomo.

gal 24 Februari toan Alkaf, cigenaar Damar kotor geeaN
jang doeloe, soedah mendjoeal Mallay, Damar poetih standaard
Opera of Malacca padanja seharga f1500 Koelit kerbau katam

koeat.
?c Ditahoen-

kita akan

—0—
Dr. Soetomo.

lah kita tjatet. perte.gkaran-kemerdekaan | B.N. di Cheribon.
ditahuen 1890, jang dipimpin oleh pah-|
Residentierechter anggep mesti mena"lawan Philippina, Jose Rizal. Ia mendi-|roeh conservatoir beslag atas barang-barikan partij dari bangsa Philipina, jang|rangnja opera itoe dan menasehatkan
6 Maart 1930.
-melawan keras tentang pendirian pendi- |goeroe dansa itoe minta perantarahan
Pasar Sibolga.
-ta-pendita katholiek dan penindisan:
Invorderingskantoor Cheribon.
PembeRubi
£048—055
nomie. Kesoedahan nasibnja ialah diboe- Islagan itoe laloe dilakoekan, akan tetapi
ri srioe
:noeh. Didalam taioen 1896 ia ditahan |sedikit waktoe dimoeka, toean Joesoef, Kopi saran
“dan
enceh
dengan sendjata oleh |eigenaar baroe dari opera itoe telah me- Kemenjan mata besar
f110
# pehak Lepanjol. Akan tetapi perlawanan |Ingadap pada directeur Invorderingskan- Kemenjan mata haloes —
f 90 ,
dengan sikap demikian. toor memberi tahoe, bahwa pada tang- Kemenjan mata diarir
F30
“Di-beberapa tempat timboellah - pembe“rontakan, dan pewimpinnja rajat Philip-

toecan-tocan

KIE HOEI

laloe

boeah pemerintah Sepanjol ia!ah:
roe itoe mendjawab, iaakan perg
“kemiskinan tanah Philippina, meroesak
| menerima gadji, akan tetapi ia diberi tahoe,
'kebatinan - pendoedoeknja dan mengha- (dalam kas tidak ada oeang sebab bebera

beli katja mata dari

Menoenggoe kedatangan toean-toean
dengan hormat.

Peladjaran gratis.
tanggal 1 boetan ini vereniging

Moelai

jang

soeka tolong pereksa dengan

tjeki.

Kung Huo Hui di Semarang mengadakan
The Malay Opera of Malacca
memberi cursus gratis dalam bahasa Melajoe dan
ialah ditahoen 1564 dan lamanj
tahoekan p
seorang goeroe dansa, sc- Belanda pada anak-anak Tionghoa jang
dibawah |
pada tahoen 1898. Kira-kira t
orang Fransch, j ng bekerdja
pada ko- koerang mampoe dan berada
lamanja Philippina
didalam
penindisan | medie itoe, soepaja mentjari sadja peker- oemoer 15 tahoen. cursus ini diadakan
dalam — clubgebouw
diwaktoe malam
Sepanjol
dan biarpoen Sepanjol lebih | djaan lain/Pemberi tahoean ini disampaik
memperhatikan peladjaran dari pada pe- |pada gocroe dansa itoe boekan oleh si ei- vereeniging terseboet di Karangtoeri SePada

tocan-tocan

kasi persen satoe pasang katja, matjam mana jang toean-tocan
soekai, djoega nanti perkara onkost memasang kita vrijkan.

djoega jang dojan nonton komidie,
jang berkata: ,prek sama ,,Sinar Deli",
omong kosong sama sekali.

—p—

pegawai dari
dan

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, sehi1gga penglihatan terang seperti sedia kala.
Dan djoega moelai 1 Maart sampai 31 Augustus 1930

diperbandingkan dengan Philippina.

Philipina, jang baroe dilansoeng-

dmendjadi

Toko Katja Mata Jang Termasihoer.
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sama ertinja dengan, tocan soeroeh verkooper toean sendiri mengoendjoengi
beberapa banjak roemah stargga di Indonesia, oleh sebab itoe kaoem saudagar

djangan melengahkan kesempatan

ini

:
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h djaib itoe. Kepada Keizer Tjina poen rahma diserahi menjalin kitab-kitab dari SN
Paok
il manatah, seperti
Ban, n. Al-Rasjid soedah kirim tanda bahasa Sansakerit.
andoem, djagoeng,
dan kapas
imata, sebagai persahabatan jang karib.
Orang Islamlah jang pertama kali dapat Yatakakin di 2
-temy
Aleppo,
Sebagai soedah ditoelis diatas, bahwa menetapkan boemi ini boendar, dioekoer Beiroet, Khilat dan Tyre, Kaboen teboe
(“Nasional Islam jialah, Nasional Pemberi dan ditimbangnja, sedang dalam masa boeat goela dan fabrieknja ada dibaPertolongan djoega, maka apa jang dito- itoe kaoem Keristen masih keras pegang ngoenkan di Ahwaz dan Fars. Menoeroet
long lantaran tangan dan oesaha Islam, pendapatannja bahwa boemi ini lepeh, toelisan dari kitab-kitab babad, basil dari
tidak sadja tjara pemerintahan jang di- datar sebagai lantai. Aboel Hasan ialah ini fabriek tjoekoep membelandjai keingibanggakan bahkan djalan poko-poko pe- jang pertama kali mendapat perkakas te- nan seloeroeh doenia boeat. hal goela.
ngetahoean dan ilmoe djoega belaka.
lescope, perkakas teropong bocat perhaSayid Amir Ali, toelis peringatan ke- tikan gerakan barang alam di langit, semadjocan dizamannja Al— Mamoen, be- seperti bintang, boelan dan mata hari.
gini: Ketika zaman Chalifah Al—Mamoen,
Chalifah Al-Mamoem mendirikan meada satoe masa jang termoelia bagi ta- nara dan alat boeat perhatikan ilmoe barichnja Nasional Islam jang sepatcetnja rang alam dilangit,
dan dibangoenkannja
dipandang Taddiseboet: ,,Zaman Augustnja orang Islam". ini menara di Sjama:

kali mendapat komp:
kelasi-kelasinja bei

dari

peringaten

bagi sekalian orang

jang dipakai

gai-bagai kepandaian. Peni

itan mereka beberapa
sesocatoe ngan zaman Chalifah jang
da
2
hal ka- soedah membangoenkan beberapa pero
tabriek
dan pembar
akan sahaan (industri). Dibangoenkan
rang mengarang
saboen dan gelas di Basra. Chalitan Musta'
tetapi semoca termasoek dalam al
dioega. Ilmov filosocef dan karang-menga sim dirikan peroesahaan baroe di Bagdad,
amara dan dilain-lain tempat. Beberapa
rang jang berharga amat madioenja, se
mandoer dan baas soedah di
an
bagai penganggapan r
ka, bi
i
a Ilmc
bintang,

dan

at:

ildari Mesir

pengeta

mereka itoe mendjalar poela kepada
sional Islam ke Spenjo! dan kepad:
oem Keristen di Constantinop,
kesemoeanja

didirikan oleh Moestansir Billah. Kedoea

boeat

pimpin

di Bagdad.

Keradjinan

menjoelam

dan renda

fabriek

kert:

dari hal soelam

,merenda,

Djika

toecan dihinggapi oleh sematjam penjakit, djangan

toecan

toenggoe

oleh

menempoeh be
laoetan. Zaman Abbasi
hitoe-

itoe, boekan sa
tjabang pengetahoean,

Sekolah-sekolah tinggi, Univertiteit dibangoenkan poela dimana-mana
tempat
Universiteit Nizamijah didirikan di Bagdad, Kota Moetiara Timoer, oleh Nizamoel Moelk. Universiteit Moestandsirijah

Universiteit inilah jarig amat terkenal
moer, jang sampai kini masih ada bekas- dalam bahagian pengetahoean tarich dan
bekas itoe. Orang Isiamlah jang pertama babad.
:

Doea poeloeh tahoen dalam pemerintahannja, telah dapat meninggalkan beberapa

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

tenoen

Segera

Mari kita "perhatikan poela apa jang
kaoem Islam oendjoek dan kerdjakan di
Spanjol itoe. Zaman itoe terkenal zamannja Ocmma
Boeat terangkan dengan

penjakit

mendjadi

djelasnja kemadjoean dan tarich ketjerdasan

TABIB

kaoem Islam disini, tentoe haroes mengorbankan ratoesan djilid kitab-kitab tebal,
disini baiklah sedikit-sedikit kita terangkan,

S.R. B. RAM

sebagai

artian

dalam

bab

ini bahwa

adalah

Nasional Islam itoe penolong bagi Kema-

djocan

Tabib

dan Kemanoesiaan. Seorang Islam

besar.

nama Razez mengarangkan kitab dari hal

BRITISH

INDIA

jang dapat memberi soeatoe tanggoengan kepada toean.
S. R. B. RAM

nja.

dalam peringatan ker
ih jang pertama kali membangoen
ksraad dan Parliament jang dil
oleh does'
modern sekarang.
. zamannja w.kil-wakil dari

sampai

tocan mentjari tabib jang dapat memberi pertolongan bagi toean.

| menenoen dimadjoekan oleh Chalifah di penjakit toemboeh-toemboehan, atau ilmoe
|Ispahan, Tabriz. Tenoenan &
-|tanam-tanaman. Diterangkan djoeya obat-

toeroen-tocmoeroen
sa

itoe

mat

1
da
E3

atau

Islam, Jahocdi,
Boedda, F
ing merdeka

1

nnja.

jang,
Tidak

pilih

da apa

poen

djoea.

Awas!!

"|.

Mae tjantik?
Maoe gaja?
Datanglah di Calcuttastraat No. 3I - Medan

Keristen, Persia,
ia semoca
dan loeas poela
zannja. Ke-

redja

goean

Keristenjang

atau

risita

oleh pemerit
zaman

itoe,

djee

segala bai
doeng pel
bin Lijoek disera'
bahasa Griek
bin H rsen disi
dari Persia. Du

soerat

poedjian,

mempoenjai

soerat

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

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

al

sedikit djoeapoen.
a
nja Al-Mamoen sebelas riboe banjak Ge-

soerat

soerat boekti, beberapa banjak orang jang telah disemboehkan dari penjakitnja jang berbahaja, jang berada
diantara hajat dan mati.
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.

Medan

rembours.
ve. Costa
lin bahasa
a
ahja
memimpin penjalinan
. Seorang pendita Ba-

hari-hari

perdjamoean,

dengan

SOO

TOW

hormat.

000000000000000p00000000040000

KEGOENAANNJA
Pada

Menoenggoe

biasa, dalam

JANG

boelan

selaloe Anggoer

obat

poenja

poeasa

tjap

boeat

Boelan

BESAR.
lebaran

dan di

menarik orang

perhatian.

00006000

ipa

:ta'loe

mempoenjai

»

TOKO OBAT & AGENT MECCA GANGERS
S.M. NAWAWI ALMANDILI
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PADANG

Djangan

BOELANWEG,

MEDAN,

O.K.S.

toean menjesal dibelakang kalau ketinggalan didalam padang men-

.
“
“
@
»
»
»
»

tjapai kesehatan. Djangan toean berhati iri melihat orang-orang melenggang
dihadapan toean dengan langkah j. gagah, memboesoengkan dada: karena »
kesehatannja itoe diperoleh lantaran kegiatannja sendffi. Beloemkah toean

tahoe apa rahsia kesehatan itoe? Peroet tocan memoelas selaloe? Boeah @
@ 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- @

£ tah

selamanja MADJOEN

G dis

tosan

# maoci itoe

djangan

ajal

dan

alpa memberi

memakai MADJOEN

ga- @

ADJAIB@

ini agar parasnja gilang-gemilang senantiasa, serta kesehatan ta' terganggoe. @

@ Harga per blik besar ...£ L-

1 blik ketjil...

£ 0.506

2000

Toean beloem loepa nama MINJAK RADJA PENAWAR,
.
obat segala penjakit dikoelit, boekan??
Harganja tetap
f 0155 £ 0255
£ 0.30:
£ 9,35, £ 0.45,

“
y

@ Pemoeda jang masih diago bertanding, orang toea jang masih maoe mendjadi

G

o—
@ PP. S. Awas

@ perioeda ingat dan diangan loepakan sahabat karib toean: Safoef Hidjazi a £0.80
?.

$$:

Dengan biarin Kalbu bodanmoe
koeran

Tetapi lekas

SERANG,
minoem4 Goerobat

@

Tihoen

ini

dan perhatikan betoel!

kapal

hadji

jang

satoe lagi, jaitoe ,POELAU
jang

hendak

beroeroesan
H tanggal

22

akan

berangkat ketanah

soetji hanja tinggal .

ROEBIAH" sjang tertjinta. Ichwanoel moeslimin

naik

hadji

pada

kapal penghabisan

ing silalah dengan seger:

Maart

jang

akan

datang.

mendapat

dengan kami: karena kapal ini berangkatnja ta' lama lagi ja'ni

rapi dan menjenangkan hati

ingatlah

Soepaja

nama“kami.

pendjagaannja
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004000 000 0.00000000000000000000

Jap Boelanltu Ni Fen, Sebentar
hilang. !

Dari

EUROPA

mode

sampai mode Timoer

pada

Bocat orang sehat, orang sakit, perampoean baroe bersalin dan orang toea jang tiada
banjak tenaga lagi, Anggoer obat tjap Boelan selaloe misti di pergoenakan.

djoeal

SANITUBE,

sematjam

obat loear biasa kekoeatannja akan mentjegah

sakit perampoean.

TOKO

Sedia:

HADJI

Petji

Dasi

dan

Harga

FOO

SENG KIE

Telefoon No. 789, Postbox No.

- Dispensary

114, Kesawan

No. 61, Medan.

badjoe

anak-anak, topi anak-

sapoetangan, serban oentoek

Hadji, saroeng

Pajoeng soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak

LL

matjam

THAI

tempahan,

Oudemarkstraat 2 Medan

7” Samaririda, saroeng Batoe Bahra, saroeng Djokdja.
jang

lain.

moerah, barang

Hoofddepot:

POO

ISMAII.

anak. kemedja soetera.

Harga botol besar f 2.25 dan ketjil f 1.25
Ada

0000000.

| @

ALJAMANI: agar soepaja penjakit j. tiada di-

lenjap dengan segera dari dalam toeboeh. Isteri toean. anak

bagoes.

Mode paling baroe.

Menoenggoe dengan hormat,
1

Telegram adres:

Adres soerat-soerat dan pesaniin :

ISHAK ISMAIL Medan.
2

H. ISHAK ISMAIL.

Oudemarkstraat 2 Medan.

.

3

«

