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Ini hari diterbitkan doea lembar

»Omong"
»kerdja"

Maka.

Dalam roeangan kabar Soematera hari
ini, kita moeatkan verslag openbare vergadering Badan Permoefakatan Pergera-

kan Palembang.
Dari verslag vergadering itoe ternjata,
bahwa vergadering ini, ialah soeatoe vergadering jang membangkitkan perasaan
kebangsaan.
e

Beberapa critiek terhadap kepada bang-

toean Mohamad

djika'

idalam pertandingan hi-

jaitoe

Sidik,

Didalam Pertja Selat ankita batja Openbare vergadering Badan Permoefakatan Pergerakan Palembang.
pembitjaraan toean itoe lebih lengkap.
Kaoem Isteripoen tocroet bersocara.
Antara lain-lain kita koetipkan:
(Han Po). Vergadering dipimpin oleh
Bahwa diantara poetra dan poetri tocanfA.J. Patty. Jang hadlir ada kira-kira
Indonesia banjak jang beloem sadar, 500 orang. Vergadering dimoelai kirakira djam 9 liwat, dengan njanjian Indolebih banjak berbitjara dari menoen- nesia Raja.
djoekkan practijknja. Soedah seperampat
Voorzitter membitjarakan tentang peabad ada pergerakan matjam-matjam kerdjaan Badan Permoefakatan Pergeradi Indonesia,,tetapi hasilnja beloem ada kan Palembang (B.P.P.P.). Spr. menjesaljang seperti ditjita-tjitakan. Hasil per- kan jang gedong permoefakatan itoe soedah
gerakan itoe terbagi atas moreel dan mendjadi gedong permoefakatan sadja
sebab tida ada orang jang memperdengarrieel. Tepoek tangan dan soerak-soerak kan pidato-pidatonja jang berharga.
tjoema djadi oedara sadja. SaudaraSpr. Moehamad Sidik telah memsaudara banjak jang”omong besar diwaroeng-waroeng
kopi seperti radja bitjarakan, bahwa gerakan Indonesia ini

djin dari komidie bangsawan Halidjah, soedah 25 tahoen berdjalan, tetapi, hasil

beloem ada. Ini ada sebab kebanjakan
tetapi hasilnja nol, daadnja tidak ada, orang jang datang kevergadering-vergadedan sebab itbe pergerakan kita biar- ring tjoema maoe accord dengan pembi“poen sampai 4 abad tidak bisa madjoz tjaraan sadja sedang sokongan jang
kalau dengan omongan sadja., Kwadji- beroepa daad tidak ada.
Kalau sokongan itoe ada dengan seban contributie dan lain-lain tidak di- mestinja,
maka sedikitnja Indonesia telah
penoehkan. Belakangan spreker berse- mendapat Dominion Status, seperti Mesir
roe soepaja saudara-saudara memboek- dan India Inggeris.
. Siti Djenap membitjarakan pengtikan perkatainnja.
hidoepan dizaman doeloe, jang satoe dan
(Omong banjak dikedai-kedai kopi. Ber- lain bangsa atau golongan bantoe memtjakap seperti Radja Djihin dalam opera. bantoe. Pendoedock dari satoe kampoeng
sampai “merdjadi satoe negeri, sebab
Tetapi kerdja...,.... nihil: tepoek dan so- soeka ot long-imenolong satoe dan lain.
rak hanja angin kosong.
Kita
kaoom
poeteri di Indonesia, ada

Oente.ng toean Mohd. Sidik, seorang

mempoenjai

satoe

nasib,

meskipoen

kita

bangsa Indonesia djoega jang mengatai ada mempoenjai perbedaan ketjil dalam
kita demikian. Hingga tjoema bererti, oen- peradatan. Perbedaan peradatan boekan
satoe hal jang memisahkan kita, sebab
toek
mentjamboek
kita soepaja insjaf itoe ada satoe perkara ketjil sadja. Spr.
. dan sama bangoen.
mengindjoerkan
soepaja segala kaoeim
Kalau pihak lain istimewa pihak moe- pceteri akan bersatoc dan bekerdja sama
soeh kita jang menjeboetkan sedemikian dengan golongan lelaki.
Hadji Moehamad Joesoef teitoe,-kemanakah
kita akan menjemboelah membitjarakan perkara Islam dengan
njikan moeka?
pergerakan, Ia mengatakan bahwa agama oentoek persatogan dan oentoek bangKita djangan
goesar. Didalam kala- sa serta tanahnja.
Spr. merasa heran jang oemat Islam pangan kita, sesoenggoehnja banjak didada waktoe ini soedah berpetjah. Pergepati orang-orang jang ,,beraksi" seperti
takan kebangsaan tclah bekerdja dengan
Radja Djihin didalam, komidi bangsawan. mengoempoelkan segala oemat itoe daBertjakap amat banjak. Roepa seperti lam persatoean.
hendak menerkam sadja. ,Aksi“ seperti
Spr. Tjek
Odah
membitjarakan
tidak ada lagi radja jang lebih berkocasa
dari dia. Tetapi semoearrja koscag belaka.
Selesai

,mengakis“

habis,

, menerkam?",

iakembali kebelakang lajar » .. tjeritapoen
habis,

penonton

poelang mengantoek.

Kita djangan goesar. ,,Aksi" seypepa
itoe memang ada dalara kalangan bangsa
kita,
Semoeanja itoe mesti dibocang djaoeh
djaoeh. Zaman
ini boekan lagi zaman
»lagak-lagakain", boekan lagi zaman mendongeng-dongeng,

boekan

mmenggaja !«

Zaman
man
man

zaman

....
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soal

kewadjiban poeteri-poeteri Indonesia

TJATETAN.$,

dari Aer.Itam

tiada dateng

sebab

ini, ialah zaman bekerdja. Za- barang kali ada halangan.

menjingsingkan lengan
sedikit omong, tetapi

badjoe. ZaToean
Noengtjik
membitjarakan
banjak ker- tambo Palembang, jalah tambo dari Se| dja.
riboe Djaja, bahwa Palembang doeloe
sebeloemnja ada bangsa asing dateng di
(5 Kita mesti berlakoe demikian, djika Indonesia ada djadi centraal dagang ansesoenggoehnja
|
kita hendak hidoep selakoe tara Timoer dan Barat. Tiap-tiap kapal
“bangsa jang berdjiwa dan berhak poela dagang jang datang kebilangan ini selaloe :nesti mampir di Palembang. Ini
hidoep.
diboektikan

oleh beberapa karangan dari

orang-orang Tionghoa jang teraama didalam abad ke 18. Negeri kita djaditermasjhoer @sebab lada- dan koelit manisnja.
Tetapi sesoedah saudagar-saudagar Barat datang ke Indonesia, maka tanah kita
dengan berangsoer-angsoer telah mendjadi tanah djadjahan.

Doeloe kaoem tani kaja-kaja, bekerdja

29 Medan.

Tahoen

— Politiek di Sumatra
(Oleh

Medewerker

,,Sinar Deli"

Pada sepoeloch tahoen berlaloe, kalau

tidak saban hari Minggoe, paling koeran
sekali seboek a,n, ada" sadja perkoen
asi

ke IL

AU

Timoer?
N

— N. N)

3

pada boekti-boekti. Dari apa jang kedja-

dian, nampak 'dimata, terdengar pada koeping, itoelah. barang.j enjad
en
KH 1

ada politiek negeri, potitiek dagang d1.
Paling belakang, kira-kira dalam

Sepoel
tahoen
1919, masih kedengaran soeara perkoem- dak nampak dan dan
"
poelan tetapi sesoedah itoe, satoe persa- ngar satoe apa, 'makalah kira-kiranja
toe itoe perkoempoelan mendjadi boebar, boleh ditentoekan bahwa tanah ini ada
sendirinja dan vrij dari pada gerakan politie:
Permoefakatan Palembang ). ada jang boebar dengan
Dari fihak orang Europapoen tidak ada
ada jang kena diboebarkan.
Pengandjoer-pengandjoer jang doeloe terdengar gerakannja dalam politiek, se-”
hegitoe giat boeat hekerdja dalam gera- dang P.E.B. setengah hidoep dan seteatas tanah sendiri, sekarang mereka ham- kan politisk, poen masirig dengan' plan- ngah mati. dari fihak Bosttiipoeterapoen
pir boleh dikatakan tida dapat makan. plan sama moendoer, ada jang mendjadi tidak ada satoe gerakan jang berbaoe poMereka bekerdja dalam onderneming- orang tani, orang dagang, diam-diam sa- litiek, boleh dikatakan bahwa-bahwa
onderneming dengan gadji jang amat ke- dja, dan achirnja tidak kedengaran soea- litiek disini belon ada, atau soedah
tjilnja, sebab tanah-tanah sendiri hampir ranja lagi, serta poela tidak kelihatan ada.
tida ada lagi.
boektinja ada toeroet bergerak. Antaranja
Lebih lagi mendjadi njata bahwa has
Laloe dibitjarakan tentang datangnja seperti diseboet baroesan ada jang masoek poliliek itoe soedah tidak ada, meskip
berbagai pergerakan tida selamanja men- kedalam golongan kapitalist, orang tani, dari beberapa kedjadian-kedjadian
dil edapat kelocasan. Dan beberapa hal jang orang dagang dan ada jang djadi recher- bon orang tjoba hoeboengkan dengan"
menjedihkan hati soedah terdjadi di Java che d.I.1
politiek, toch tidak ada satoe apa gerak“
dan di Sumatra Barat.
Sampai tahoen 1929, boleh dikatakan kan dari fihak Boemipoetera jang inemSekarang kita bekerdja dengan dasar tidak ada sama sekali gerakan politiek berikan rasa atau bae politiek itoe, ataw '
nationaal kita,jang pertjaja dengan tenaga jang sehat, ketjoeali gerakan merah, jang disini ada gerakan politiek.
$
sendiri akan sampai kepada jang kita dengan sedikit waktoe sadja soedah daDalam
pemilihan-pemilihan
Ng
toedjoei.
pat dimoesnahkan dan dibasmikan sampai Gemeenteraad, bisa djoega dilihat bahwaKita tidak mengadjak rajat akan beron- keakarnja, sementara anak negeri lantas gaboengan poetra boemi, sama sekali tiz:
begitoe dak ada, teroesah djoega politiek.
tak, tetapi kita mengadjak rajat akan ber- mengerti jang perkoempoelan
soesah dan tjelaka
tjoemalah membikin
satoe, menoentoet kemoeliaan.
rapa Orang pengandjoer-pengan- “
sadja, tidak sedikitpoen membawa kese- djoer jang soedah tidoer “disini,
Kemoedian
berbitjara Siti Amimah. lamatan.
tadinja ada giat bekerdja, kealan dian
Penoetoep tahoen 1929, pada hari 29, kenapa mereka tinggal boengkem,
Ia mengandjoerkan soepaja kaoem poetri
ada penggeledahan lah penjahoetannja: Ja, Deli ada
Indonesia sama berkoempoel dalam satoe sekonjong-konjong
beberapa orang. Djikalau pengge- land. Kalau semoea Pena nakaa ...
persatoean dan wadjib menoedjang pada pada
gerakan kaoem lelaki. Negeri Europa te- ledahan itoe terdjadi diatas orang jang Mengoempoelkan harta benda, kalau se
berbaoe politiek, maka tiada moea orang tjari kesenangan, dan
lah memberi tjontoh bagi kita tentang memang
mendjadi heran.
tjara-tjara jang haroes kita kerdjakan.
semoea orang tidak perdoeli satoe apa
Tetapi ada poela tardjadi penggeleda- pada perkoempoelan politiek, kena apa- "'
Achirnja
tocan
Patty menjamboeng
pembitjaraan dari “tocan Noengtjik, de- han pada toekang tilam, toekang bikin kah akoe mesti tjari angin, tjari soesah" '
semprong lampoe dan djoega dan bekerdja jang sia-sia? Kalau semoea
ngan menjeboetkan beberapa nama orang- gosokan
orang Belanda jang patoet didjoendjoeng pada beberapa orang jang pada adatnja orang tjoemalah maoe djaga dia poenja' 3
tinggi oleh poet8radan poetri Indonesia, apa arti perkataan politiek, poen tiada roemah tangga sendiri dan dia poenja:
antaranja adalah toean Edwar
Douwes diketahoeinja.
dompet wang,
kenapatah
akoe: mesti f
Sepoeloeh tahoen teroes meneroes, tidak djaga hak orang itoe? Kalau akoe poe-'#
Dekker, jalah Assistent Resident Lebak
dan pengarang jang terkenal dengan na- ada terdengar politiek, tidak ada gerakan nja penghidoepan soedah begitoe tentram,
ma Multatulie artinja Akoe jang merasai. politiek, tidak ada pengandjoer politiek maoe apa lagi? Apa maoenja politiek,
dengan tiba-tiba dari pihak atas lain dari ringgit ?" dlL.L
Ia mengoendjoekkan boekoe toean terse- lagi,
1
mengetahoei ada politiek dan sebabitoe
boet.
Memang djoega pengandjoer
- penganmesti
didjalankan penggeledahan, jang djoer jang lama jang doeloe begitoe
—0—
giat
hasilnja boekan sadja tidak ada terdapat dalam pergerakan, kalau sekarang
y
bekas-bekas
atau
djedjak seperti jang bitjara fatsal
gerakan, maka dipoetar-poe-.
Satoe koeboeran dari 200 tahoen.
disangka tadi-tadinja, tapi djoegalah tidak tarnja kepada lain bitjara. Dan tidak bi(Sinar Sumatra). Sebagaimana ada di- ada didapat, jang disini ada terdapat per- sa disangkal
lagi, jang kebathinar
politiek negeri, atau jang (geest-nja) tentang
pergerakan
ketahoei bahwa di kota Padang sampai koempoelan
loemer. Ada poela diantaranja jang
sekarang masih didapatkan banjak pekoe- berbaoe sebegitoe roepa.
Itoe pemereksaan atau penggeledahan ngatakan bahwa dia
afg ekeurd,
boeran-pekoeboeran
bangsa asing jang
soedah beberapa abad toeanja, begitoe- jang berlakoe, boekan sadja memberi soedah tidak lakoe.
Adapoen djikalau kita
pandangkan kepoen kota ini soedah pernah dikoendjoe- boekti atau oedjian pada pergaoelan rajat
ngi oleh bangsa Spanjol, Portugees, Ing- disini jang sama sekali tidak ada berpoli- tanah Djawa, maka betoel djoega, semoea'
geris dan Belanda, jang berganti datang tiek, althans tidak berpolitiek pemerintahan, pengandjoer lama soedah citoenda d
berniaga dan memegang kekoeasaan di- tetapi djoegalah memberikan oedjian hing- pergerakkan, dan kalau ada pengandjo
ga bagimana roepa hasil pekerdjaan jang tampil kemoeka dimasa: ini, ialah
sini.
Begitoelah
beberapa hari jang laloe sersi-sersi dan pegawai-pegawai dalam hal moeanja orang moeda-moeda belaka,dan
koeli-koeli dari Gemeente disini soedah politiek. Djika sersi-sersi poenja rapottan mestilsh ada mempoenjai titel ini atawa
dapat menggali “satoe batoe peringatan memanglah sebegitoe roepa, jaitoe tiada itoe. Jang tidak sebegitoe roepa, makai
jang soedah beroesia hampir 200 tahoen. mareka soedah mendapati bekas-bekasnja dak berharga dan tidak dihargakan oleh:
Batoe ini tertanam didekat soemoer di- politiek, tjotjoklah dengan hasil-hasil itoe publiek.
roemah toean S.M. Alkahiri di Voor penggeledahan. Dengan begitoe njata
Perkoempoelan-perkoempoelan di Deli”
Indiersstraat dan digtasnja batoe peringa- djoega bahwa pegawai-pegawai itoe beker- ini, kalau pengandjoer-pengandjoernja
mas"
tan itoe tertoelis Edmond Buyk meninggal dja, tidak dengan chianat melainkan dengan sih ada poenja pengaroeh, dan kalau mddjoedjoer semata-mata.
tanggal 3 Juli 1730.
reka ini masih ada harga dan dihargat"
Keadaan
jang begitoe, tentoe sekali oleh publiek, soedah tentoe sekali semoea
Loekisan diatas batoe peringatan itoe

terhadap pada pergerakan kebangsaan
Indonesia. Spr. tiada habis berpikir atas memakai djoega ,,Hier rust in vrede".
siksaan-siksaan jang dirasakan oleh pog- Dengan adanja beberapa perkataan ini,
teri-poeteri Indonesia, teroetama di Pa- njatalah orang jang diperingati oleh batoe
lembang, jang selaloe diikat kebangsaan itoe seorang Belanda.
koeno.
.
“
Tadi pagi batoe peringatan itoe telah
Hal mana sangat memoendoerkan go- dibawa ke Gemeentehuis akan disimpan
longan poeteri.
Diandjoerkan soepaja dan apakah Edmond Buyk terseboet masih
segala poeteri Indonesia dan poeteri di ada mempoenjai kaoem keloearga djoega
Palembang akan bersatoe dan mari be- di Indonesia itoelah tidak dapat dikabarbekerdja bersama-sama goena memban- kan, begitoe poen siapakah adanja Edtras kebiasaan jang meroegikan itue,
mond Buyk itoe sebegitoe djaoeh beloem
Seorang spr., jang ditoenggoc. dateng- dapat dioesoet.

nja

Hoogendorpstraat

1 1348.

18 Sjawal

itoc kita mesti baae
kerdja. Kita berlakoe
Kita, kaoem dbiteri Indonesia, ada
YPjihin ditooneel Komidi mempoenjai safog, masib, meskipoen kita
bangsawan, kifa akan tinggal disitoe ada mempoenjai perbedaan ketjil dalam
sitoe djoega. Kita akan tetap seperti se- peradatan.
perti sekarang.
Perbedai g
al |
Boeangkan sekalian selisih tetek bejang memisahkan,
seba
ngek. Hadapkan tenaga dan kemaoean
pa itoe adalah satoe perkara ketjil sadja.
kita bagi masa jang akan datang.
Itoelah djalan jang loeroes bagi negeri
SITI DJENAP.
dan bangsa Indonesia, jang mentiita-tjita
(Dalam Vergadering Badan
keadaan baroe dan hidoep baroe!

Sumatra.

sa kita sendiri dilahirkan dalam vergadepembitjara,

Arba'a 19 Maart
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DELI”
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weg aini Nederland: Publlciteitekantoor ,De Globe” Singel 95 Amsterdam,

doep jang sededi
njak omong
seperti Radja

banjak
sikit !

ring itoe oleh searang

sekoer

koerangnja f 1.50, Berlangganan boleh berdamai,
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Dari

haroes dapat

poedjian dan sersi-sersi itoe

wadjib dipekerdjakan teroes. Sebaliknja,
djikalau hasilnja
penggeledahan tidak
bersetoedjoe satoe apa dengan raportraport mereka itoe, maka fihak diatas
dapat djoega mengambil timbangan seberapa djaoeh pegawai-pegawainja boleh
dihargai.
Politiek dan politiek ada doea dan tidak
seroepa. Maka seperti kita ketahoei, walinegeri jang sekarang berogelang-oelang
telah menerangkan bahwa jang moelia
itoe sekali-kalitidak menghalangi gerakan

perkoempoelan itoe tiada tenggelam sadja

atau terkoeboer,

melainkan akan

lah, dan terdengarlah

hidoep-

soearanja dan nam-

paklah bekasnja. Kalau tidak perkoempoelan jang lama-lama itoe, pengandjoernja tentoelah nampak batang hidoengnja,
dan kelihatan actienja.
Berpengaroeh dan bergerak djoegakah
namanja itoe? Terhitoeng orangjangterpenting djoegakah namanja pengandjoer
jang afgekeurd itoe, djika merika lebih

sepoeloeh tahoen tinggal tidoer njenjak
Kita harap dapat diterangkan lebih dja- kebangsaan jang membawa kebaikan, serta dengan tiada sekalipoen mendoesin ?-Atai
sekalipoen dia mendoesin, tapi tidak sal
oeh tentang batoe peringatan itoe.
kemadjoean pada bangsa. Dengan demi- orangpoen antara publiek jang ambil po

poela sing? Apakah pengandjoer begitoe, mas
baik, sih dipandang orang jang penting
iauw Tjoan. ada tempat pekoeboeran wadjib mendapat toendjangan dari segala dichewatiri ?
.
orang-orang
Inggeris, maka tentoelah fihak, begitoe djoega dari pemerentah
Apakah
itoe,
boekan
membesar besardidekat tempat itoe atau sampai di Voor atau pegawai pemerentah.
kan
semoet
namanja,
padahal
diapoen'
Indiersstraat tentoe ada tempat pekoeSebagaimana roepa sesoeatoe gerakan hanja ketjil sadja?
boeran dari lain-lain bangsa asing, diwak- boleh dikata baik dan tidak baik. inilah
Lain dari itoe, djika kita ingati hidoeptoe beberapa ratoes
doeloe.
ada satoe hal jang soekar sekali, karena nja perkoempoelan ini dan itoe dim
masing-masing orang ada mempoenjai pe- sepoeloeh tahoen berlaloe, tidak lain
—9-a
rasaan atau pertimbangan sendiri. Baik rena keadaan diwaktoe itoe ada waktoe”
kata timbangan si A. boleh djadi boesoek soesah jang pendoedoek merasa keper:
Keur kopi anak negeri.
kata si B., dengan demikian meskipoen loean perkoempoelan. Sesoedah pe
Dalam Javasche Courant tanggal 7 sesoeatoe perkoempoelan atau seorang doenia berdamai, maka kesocsahan-kehaloeannja soesahan soedah berlaloe, dengan tidak
Maart didapati verordenning jang ber- pengandjoer mema'loemkan
hoeboeng dengan keur kopi (anak negeri jang baik, tiadalah fihak lain dapat di- dirasa, satoe persatoe perkoempoelan itae
di Sumatra Barat, sedang keur itoe akan tentoekan
mesti
mengakoeinja
poela. koebra. Keadaan publie mendjadi tentram
Tetapi boeat mendapat kebenaran jang kembali, pendoedoek moelai
moelai berlakoe
pada
tanggal 6 April
Apabila orang ingat bahwa di Kampg Nias, sebelah limonadefadriek The

jang akan datang.

kian.

segala

makalah

gerakan

boleh

ditentoekan

kebangsaan

jang

sebenarnja, hanjalah orang boleh. menilik kehidoepan jang baik lagi, dan kesoekas
Ge

Sm

nNaan

$

& ran
ran tidak ada jang mendesak soepaja ada

sen rupanya lagi.
laloe menagih
oeangnja,
4 beloem
"
Deli. jang . pendoedoeknja sebahagian dibajar.oleb. Gado "”
!'besar ada Mhonniyoetia dari loear, masLaloe terdjadi pertjetakan antara kedoea
4 kipoen tidak terlaloe senang, tetapi boleh orang itoe, hingga achirnja karena pena-

8 Gikatakan terloepoet dari pada kesoesa- saran Joeng Djantan tidak. mendapatkan

:

berontakan.

"1

"

Harsodimedjo

sanctie.

Dengan

keadaan

demi-

rinja. Sitjelaka itoe dikirim

keroemah sa-

djadi kagoem dan adjaib. Kejakinan kita,

tidak

lain

katau

sama adanja

politiek atau
tiek.

Sepacloeh

soeara

2

orang

riboctkan

itoe,

dengan politick mengadakan

satoe

politiek

menerbitkan

tahoen

tidak

apa,

tiba-tiba

"Apa

Karena derasnja hoedjan toeroen dionder

kedengaran afdeeling Hoogvlakte van Toba dan Silinada

politiek

r.kolot:itoe sbelal
kita,

$

doeng mendjadikan bandjir Aek Sigeaon
dan Sitoemandi. Disebabkan derasnja hoedjan toeroen malam tanggal 13-14 Maart
j-b.I. sampai melimpah Aek Sigeaon dibagian Sipoholon pasar Sirongit begitoe derasnja air bandjir menjimpang melaloei
atas djalan besar menoedjoe Tambak dan

- sawah jang begitoe
jang mehagggoeng,djawab poe- menggenangi sawah
GitS, apa

djoega kedjadian ada- lebar seperti laoetan ketjil sampai kean-

Jah tanggoengan dari padajang mendjadikannja, tjoema sajang, kalau kedjadiankedjadian itoe, bisa membikin roegi pada
kas negeri pertjoema sadja, dan membikin orang banjak terkedjoet sia-sia.
Keadaan jang nampak dan jang terdetjoekoep,

tida

rasanja

ngar

Waktoe ini ada moe-

poli- sim penghoedjan di Silindoeng, Taroetoeng.

dan kaoem kolot-kolot, pengandjoer kolot-kolot jang soedah
diafgekcurdkan
publiek kena sangkaan mendjadi djago
politiek, adalah menoeroet pendapatan
kita membesar-besarkan hidoeng pengan-

ea

Silindoeng kebandjiran.
(Persatoean.)

kalaupoen

tara pasar Taroetoeng dan Hoetabarat
teroes kehilir membandjiri Aek Rintop ba-

roe kembali kebadan Aek Sigeaon.
Djalan

besar

menoedjoe

..memang- ada. sama Sekali-bocat wendjadi soleh. dutokira-kira
sebab sampai misti begitoe repot.
Lain dari itoe, maka pengandjoerpengandjoer kolot, dengan tindakan politie jang baroesan ini, kita chawatir mendapat reclame gratis, dan kita cnawatir
djoestroe

dengan

reclame

itoe,

maka

mendjadikan satoe lantaran dia mendapat pengaroeh jang “baroe jang tadinja
soedah litjin sama sekali. Itoe kedjadian
adalah sebagai soeatoe kehormatan dimata
raajat, kerna nul besar
jang
biasanja tidak masoek dalam perhitoengan meskipoen nul itoe ditaroeh dimoeka, tetapi sekarang memberi harga

Siborong-bo-

rong dibagian Sipoholon sampai beyitoe
roepa roesaknja kena sang bandjir itoe
moelai tanggal 14 Maart tida bisa dilaloei
Maart

sampai

tanggal 17

baroe bisa dilaloei auto, dan selama

itoe waktoe
di Sipoholon dilakockan
persamboengan auto jang datang dari
Taroetoeng
dan Siborong-borong, selainnja
itoe ada djoega jang mendjalankan autonja

dari Taroetoeng via Sipahoetar ke Siborong-borong dan sebaliknja.
Begitoepoen djalan besar antara

roetoeng ke Hoetabarat

Ta-

karena djalanan

itoe kena bandjir jang datang dari hoeloe terseboet, toeroet djoega mendapat

.boea

Luitenant menbemaai
Prs

tanja,

lakoekan |

Pkn

bagaimana

ompong, dapat gigi!
Beli

jang

Sajang!!!

tadinja aman

dan tenteram,

kebelakangan boleh mengalami gerak-xerakan

lagi

dalam

membawa

soengai,

kalangan politiek

dan itoelah dari sebab dibikin, “Tjoema
Sadja, kita harap, kalaupoen ada gerakan politiek biarlah politiek jang sehat
jang

lain auto. Beberapa bidang sawah jang
dipinggir djalan mendapat keroesakan,
diantaranja ada jang teroes berdamai dengan sipoenja sawah terima pembajaran.
Baik djoega hal ini mendjadi peringatan
boeat memperbaiki djalanan dan tembok

Tempat pendjoealan Courant kita.
Oetoesk keperloean tocan-toean jang
membeli berlembar-lembar ,,Sinar Deli

dan pedang,
pakai tjang-

kita soedah adakan pendjoealan:

bahwa dengan me-

le. Pada Buffet kl. II. Station Medan.
makan pisang sadja ditjampoer sedikit
mas, tidak akan dimakan sendjata lagi.
2e. Pada Wadhoomaal & Sons Belawan.
Tapi orang bisa pertjaja kalau ia bodoh.
Beberapa boelarfjang laloe, datang ke Sedang ia tahoe sendiri. bahasa obat ini Harganja per exeraplaar 15 sen.
1.
Medan Hotel seorang Militair hendak tidak akan berboeat apa-apa.
Pes
mengakoe
ada
menasihati
dengan
menginap.
:
Lain
Sijsteem, minta diberi tahoe
kepada koeli-koeli 'Soepaja sedar,
Didalam boekoe ia menoeliskan peker- baik
Administratie
kita, siapa-siapa toean-toean
karena itoe dalam hal ini adalah Harsodjaannja: 2e Luitenant Infantrie.
jang maoe beli lembaran dengan contant
dimedjo sadja jang bersalah.
Didalam boekoe tamoe Medan Hotel.
Menoeroet keterangan pes, pemberon- saban hari jang diantar dengan perantatamoe tamoe mesti menoeliskan djoega takan itoe diperintahkan oleh Harsodi- raan verkooper speciaal boeat courant,
kebangsaannja. Oleh Luitenant itoe, di: medjo akan dilakoekan oleh koeli-koeli kalau tjoekoep 20 orang, kita akan teroes
jang mbeda-moeda sadja, sebab mereka
toeliskannja kebangsaannja dengan doea ada kekoeatan boeat itoe. Tanda-tanda djalankan sijstem itoe.
letter sadja, jaitoe- N. 1.
pemberontakan
dimoelai, akan “diterima
Diberi Graties, satoe ScheurCranie roepanja tiada dapat menetap- dari Djawa dan siapa jang kasih dan kalender 1930 bersama plaatnja,
pada
kan apa kebangsaan orang itce, sebab atoer di Djawa tidak ketahoean.
siapa jang membajar langganan ,,Sinar
Pes. tidak pertjaja dalam tahoen 1930
roepanja pampir-Mampis. seperti Ambon,
akan ada pemberontakan, sebab Gouver- Deli" Oentoek 3 boelan sekali goes atau
boleh djad' Djawa, boleh djadi djoega nement ada lebih koeat dan koeasa.
f 5.— sebeloem 1 April 1930.
Indo Europeaan.
Boeat loear kota, artinja jang tidak bisa
Per. mengakoe memberi keterangan
Oleh sebab itoe sicranie menjamboeng pada koeli-koeli bahwa mereka akan da- diantar dengan perantaraan looper tjoema
sadja letter N. I. jang ditoelis oleh Lui- pat oepah 75 sen saban hari, tapi itoe tambah bajar ongkos f 0.15.—
tenant itoe mendjadi:
,,N. Indonesier". ada main-main sadja, sebab menoeroet
———— &
perintah Harsodimedjo.
Ketika boekoe ini diperiksa oleh Politie,
Sedang pes. sendiri tidak pertjaja kePes. ke V. pekerdjaan koeli Padang
kedapatanlah, bahwa seorang 2de Luite- pada hal itoe.
Brahrang,
nama
&diman didengar. Ia
Pes. menerangkan lagi, bahwa dalam toeroet memakan so2soek mas dari pes.
nant Infantrie mengakse berbangsa Inboelan- September Harsodimedjo banjak I. dengan membajar wang, kelapa dan
donesier.
Perkara ini diperiksa pandjang, tetapi menjimpan keris-keris diroemahnja dan lain-lain. Ia makan itoe karena diperinHarsodimedjo ada memberikan obat ke- tahkan oleh pes. I. “
Luitenant itoe tentoe sadja mengatakan, bal. Harsodimedjo sendiri makan obat
Pes. ke VI. nama Samardi, pekerboekan ia jang menoelis demikian dida- itoe soepaja bisa melawan Belanda. Sam- djaan koeli di Pad. Brahrang, mengakoe
pai djaoeh malam
mereka
berbitjara makan soesoek mas djoega, tapi tidak
lam boekoe tamoe.
'Achirnja cranie itoe diperiksa dan me- dengan koeli-koeli. Pembitjaraan itoe di- tahoe apa maksoednja, Pemeriksaan dingakoei perboeatannja, tetapi tidak dengan maksoed politiek, tetapi karena ia
ragoe akan menetapkan kebangsaan Luitenant itoe, sedang didalam boekoe tamoe,

kebadjikan

pada

segala

fihak.
Biarlah segenap djoeroesan maoe
ngerti antara satoe dan lain tentang
perloean masing-masing, dan barang
soeatoenja terdjadi keselamatan dan

mekeseke-

badjikan semata-mata.

antara

ambtenaren

B.O.W. ada

terda-

baik, maka dengan demikian mereka tjo- Weltevreden.

sekarang, tetapi biarlah djangan jang membikin djahanam pada rajat, karena kedjadian-kedjadian jang soedah, rasanja
tjoekoeplah boeat memperingatkan, jang
pengandjoer-pengandjoer

kolot itoe, be-

loem boleh dikata leider jang bisa membawa keselatan pada rajat sebagaimana
jang dikehendaki. Rajat biarlah awas,
dan memikirkan poela, djika diadjak bergerak, lihatlah gualiteitnja jang mengadjak, djangan terdjoblos kedalam djoerang !!
Achirnja ini sedikit toelisan, kita harap

Chabar

Kota

ba-

mendjadi

Toko Wzdhoomall & Sons, Toko Bom-

rahasiakan keras.

oendoerkan besoknja.

Tatkala pres. bertanja, bagai mana
maksoednja pemberontakan itoe dilakoeKemarin pagi diteroeskan pemeriksaan.
kan, maka pes. menerangkan, bahwa
Diperiksa pes. VII. nama Kromopawiro
sekalianorang
Eropah
akan kerdja koeli. Ia makan soesoek mas
diboenoehdengantidak memper- dan soedah selaloe bawa dengan sado
doelikan
pangkat,
bangsa dan pes. I. dari Padang Brahrang ke D,

soerat kabar kita Sinar Deli.
ada

masoek laoet.

” Borang
Seorang

Tionghoa

eigenaar

pajah.
Autover-

Poelau Brajan, orang mendjoempai majat

seorang Tionghoa.

Pengamoekan.
ini, teroes lenjap dari roemahGara-garanja 50cent. nja Orang
semendjak kemaren doeloe.
- Sinar Sum) Beberapa hari jl. kirala telah beroemoer kira-kira 65 tahoen,
kira poekoel 6 di Pasir Proepoek, Kota dan telah lama sakit-sakit.
"Tengah (S.W.K.) telah terdjadi satoe perRoepanja dengan sengadja ia memkara tikam jang heibat djoega, akan tetapi
boenoeh
diri, sebab soedah kesal karena
beroentoeng . tiada meniwaskan - djiwa.

Doedoek

ada sebagai berikoet: menanggoeng sakit.

iklah dikasih perintah

roet kata adviseur Islam di-Landraad, ada

lah

kepoenjaan

pes.

dan berapa soerat-

soerat toelis Arab bermoeat do'a-do'a.

'

at SI Datar PN

melompat hingga ia mati,

Kemoedian diperiksa saksi-saksi. Se-

Soerat-soerat itoe menoeroet peme- slah dilakoekan pemeriksaan kepada be-"
riksaan Kali Landraad, adalah btrmoeat berapa orang saksi, 'persidangan'ditoetoep.
do'a-do'a bagi orang mati, dan do'a obat Pemeriksaan dioendoerkan sampai besok

(djampi)
serta do'a perminta hoedjan.. hari Kemis.
Pes.
ingin djoega
hendak menger-
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djika
ia soedah lepas
Diantara barang-barang

Pentjoerian difiliaal
Bestuur di Langsa, bahwa seboeah auto dari
Medan Hotel.
kepoenjaannja
telah masoek kedalam boekti itoe, ada lagi beberapa botol belaoet.
. risi obat boeat mentjat koelit mata, dan
Kemarin malam, beberapa toean-toean
Auto ini, beberapa hari jang laloe, satoe tong ketjil berisi garam bertjampoer jang tinggal menoempang- dalam kamar
berangkat dari Medan akan pergi ke Kota kapoer jang berasal dari pekoeboeran filiaal Medan Hotel di Paleisweg, sama
bapanja.
Radja, membawa 3 orang penompang.
berkedjoetan, sebab dari dalam kamar
Roepanja di Langsa auto ini telah dimasing-masing, telah hilang barang-barang
Setelah pauze sebentar, dihadapkan ketjil, seperti horloge.
bawa pesiar, dan melantjong djoega ketepi laoet. Beloem diketahoei sebab-se- Harsodimedjo
pes. kedoea. Dia
Roepanja pentjoeri masoek berterangbabnja, auto itoe bersama 3 orang pe- moengkir akan toedoehan kepadanja dan terang, sebab tidak ada pintoe ataudjennompang dan chauffeurnja telah masoek ia sama sekali tidak tahoe akan perkara dela jang terboeka.
laoet.
itoe.
Boleh djadi pentjoeri masoek sebeloem
Seorang diantara penompang mendapat
Setelah pandjang lebar dilakoekan pe- orang, bertidoeran, sebab biasanja sebeloeka parah dikepalanja sebab terpoe- ngoesoetan, baroelah pes. II mengakoe, loem tidoer, pintoe kamar tidak dikoentji.
koel olek kaap auto itoe. Chuffeurnja se- bahwa

ia ada

karang

djimat

ditahan.

Ketiga-tiga penompang

djoeal

tahoe

bahasa pesl

dikeboen.

Dan

ada

ia. tahoe

Beloem

Dalam

Perkara djimat
nja oelah.

Sinar,jang

terbit

poe-

kemarin

Bermoela pes.I diperiksa. Ia tetap
perti pengakoeannja bermoela.

se-

es. II menerangkan bahwa pes. I se-

siapa pentjoerinja.

Dari tetnpat jang djaoeh
dari Bogor.
Satoe perkara be-

Malamnja Landraad kembali bersidang.

Berniat hendak berontak?

diketahoei

—o—

dirawat diroemah sakit.
djoega niat hendak memberontak itoe dan
Eeigenaar auto telah berangkat dari ia ada setoedjoei. Sampai disini pemerikMedan ke Langsa,
saan dioendoerkan hingga petang.

lasting.
Kepada Ass. Resident Deli dan Serdang,

betoelnja selaloe menerangkan akan mem- oleh seorang pendoedoek Tandjoeng Goesboeat pemberontakan, tapi bagaimarta tja- ta (Soenggal), bernama Akoeb, dimadjoeranja dilakoekan, beloem terang padanja. kan soeatoe pengadoean sebagai berikoet : |

.
Pes. ketiga, nama Ngadiman, pekerdjaAkoeb dalam tahoen 1929 dikenakan |
an mandoer Pad. Berahrang, tahoe pada
satoe malam beberapa orang koeli ada belasting benjaknja f16.12 dan rodi f6.
Dalam boelan Augustus, ia hendak
makan ,,soesoek mas" jaitoe pisang radja
membajar
belasting itoe kepada Penghoetjampoer mas, soepaja badan koeat. Pes.
loe. Tetapi karena rodi beloem tjoekoep
djoega toeroet memakannja.
Pes. tahoe akan pes. I soedah satoe dibajar, PengMbeloe tiada hendak belas.

boelan pada tatkala ia masoek toetoepan

.

diri soepaja djangan toeroet pada pes.I,
tetapi tidak dapat, karena segan padanja

Bermoela pemeriksaan dilakoekan pada
per. pertama, jaitoe Adwinoto alias jang ia sebagai orang toca bagi mereka.

ting itoe.

kepada Penghocloe.
Akoeb ada mempoenjai seekor lemboe,

Pada tanggal 9 boelan jl, lemboe
dilelang oleh Penghoeloe dan
Ngalimin jang djadi pengandjoer daPres hadapkan pemeriksaan pada pes.I Cranie, katanja oentoek pembajar b
lam gerakan itoe.
Atas
-pertanjaan pres. ia tidak pernah ting. Lemboe itoe terlelang 21, dibs
Dari satoe s»erat jang tertoelis dalam
bahasa Belanda, j.diperlihatkan hoofdman- menghadiri vergadering vergadeiing di oleh Penghoeloe sendiri.
doer Harsodimedjokepada pes. ternjata ba- Djawa, baik Communist, maoepoen P.N.I,
Karena akan mendapat maloe,
hasa dalam tahoen 1930 akan terdjadi pem atau lain perkoempoelan jang berhaloean laloe membajar belastinyaja
gan.
nationalist.
:

DARI PERGAOELAN.

Pes. kedoea tetap moengkir,
mas itoe, boekan dia jang kasih.

bahwa

Pes. keempat, bernama Ardjosaiman,
Doeloe: Kalau orang Tionghoa sesamanja
bertjakap kita, tidak mengerti kerdja mandoer djoega di P.dang Brahsama

sekali.

rang,

mengakoe

djoega

toeroet

makan

Sekarang: lain matjam. Tiap hari .Soesoek mas“, dengan taf tahoe maksadja kita mendengar orang Tionghoa di soednja.
Medan
.Song kim nang
Kihnonton komidi" (mari sekarang
Kemoedian ia mengakoe tahoe betoel

logi banjak soesah.

1

dan ia tahoe pes. I mendjadi doekoen.
Kemoedian
Akoeb datang kekantoor''
la tidak pertjaja sama djimat dari pes.| belasting diMedan hendak membajar be- '
dan ia tidak beli. Ia mentjoba meloloskan lastingnja, tetapi ia disoeroehkan kembali

Gagak gelar Bagindo beroetang 50 cent
Soengai Deli kemarin doeloe bandjir. kita pergi nonton komidi.)
akan niat-niat hendak memberontak itoe,
j
6
kemarin Maka kedalam bandjit inilah orang itoe
Jang “lain menjahoet: ,wah, goea bo tapi ia tidak kasih rapport karena hoofd-

Pa

boeat memberon-

tak. Pes. ada mendapat djimat jang tertoelis dalam bahasa Arab, jang menoe-

barang-barang

hadji,
toetoepan.

soe, telah lama diintip oleh Politie,
doeloe, kita kabarkan perkara 13 orang
Kemarin politie melihat seorang jang
koeli dari Padang Brahrang jang dihatiada dikenal, masoeck
kedalam kedai
dapkan ke Landraad Bindjai. Sebenaritoe dari pintoe belakang, membawa 4
nja pes. itoe boekan 13 orang, hanjalah|
blik jang berat.
7 orang sahadja. Dengan ini kesalahar|
Politie mengikoetnja dari belakang dan
.
bisa mendjadi timbangan pada segala fi- masoek djoega dari pintoe belakang ke- itoe kita perbaiki. Mereka terdawa hendak memboeat pem,
hak, sama ada fihak raajat dan pemerindai itoe. Sesampai politie kedalam, diberontakan diantara koeli-koeli keboen.
tah, jaani raajat djangan lantas mengira
periksa
blik-blik itoe ternjata berisi Jang
jadi kepala, seorang mandoer berabahwa semoea orang jang kena geledah
sjamsoe.
Orang
jang membawa
tadi sal dari Doerian Moelau.
itoe benarlah pengandjoer jang djoedjoer
telah lenjap. Roepanja ia keloear dari
Ia djoegasebagai satoe doekoen toekang
semoeanja jang boleh membawa kesela- pintoe moeka.
matan raajat, dan pemerintah djanganlah
memboeat
adjimat boeat pertahan, soepaJang poenja kedai menerangkan, bahia
orang
djadi
kebal, tidak mempan senmemberikan reclame-gratie pada orangwa Orang itoe hendak mendjoeal sjamsoe
djata.
“orang jang kira-kiranja bisa goenakan

itoe. Orang itoepoen tiada dikenalnja.
reclame itoe boeat keoentoengan dirinja
Pemeriksaan diteroeskan oleh politie.
sendiri, sementara dia itoe sesoenggoeh—0—
nja tidak lebih dari pada satoe nul jang
besar sekali, jang walaupoen berpoeloeh
Kesal hidoep.
atau beratoes didjedjerkan, makalah masih
#ikelon ada harganja, kerna dengan reSeorang toea memClame itoe, bolehlah kedjadian dia mengaboenoeh diri.
boei mata orang:
Kemaren sore, dipantai Soengai Deli,

mannja,
Diperlihatkan

:

Pes. tahoe betoel niat memberontak
itoe. Ia tidak bertoekaran keris dengan
pes. 1. Kepada pes. 1. iaada nasihatkan,
djika soedah tjoekoep dapat moerid, ba-

Pes. ada sedikit menaroeh kepertjajaan
kepada keris itodl— Pes. tahoe bahwa
mendjoeal obat itve ada berat hoekoe-

huurderij di Medan, mendapat kabar dari djakan

—0—

Sjamsoe gelap.
Pendjocalnja lenjap.
Sebocah kedai sorang Tionghsa di
Poelau Brajan, tempat pendjoealan Sjam-

Moelau.

boekti, koeat sekali. Djimat itoe soedah diberibay baroe di Siakweg No. 88, dimana
kannja kepada ijenteng Antat,
pada toko ini saban hari orang boleh dimana banjak keris-keris, antaranja sebi-

Auto

(Perniagaan).
Moelai 15 Maart pada
dienst B.O.W kembali akan diboeka architectencurcus di bawah pimpinan beberapa
ingenieur, lamanja doea tahoen.
Hasil-hasil jang didapatkan dengan cursus
doeloe ada begitoe baik, hingga sekarang

pendoedoek

jang |beloem

langganan Sinar, moelai hari ini kita
soedah adakan Agent kita disana, jaitoe:

Architectencursus."

boeat toeroet
Pengandjoer kolot jang sesoenggoeh- pat banjak kesoedahan
nja kolot, kita rasa, dari sebab dapat ambil bagian pada peladjaran terseboet
reclame ini, maka hidoengnja moelai be- sampaikan tidak semoea permintaan bisa
sar, moeloetnja moelai lebar matanja dja- diloeloeskan.
Curcus itoe diboeka pada setiap hari
di terboeka dan koepingnja terang. Dengan reclame gratis itoe, maka .mereka kerdja diloear tempoh bekerdja, ketjoe# tentoe!ah kalau tidak banjak, sedikitpoen ali hari Saptoe jaitoe sore dari djam 5
akan tidak dilaloekan
itoe tempo jang sampai 8 dalam gedong departement di
ba-tjoba poela
dikampoengan — boeat
moelai! — mendirikan ini atau itoe, kemoedian diteroeskannja kekota. Politiek
apa, itoelah tak dapat ditentoekan dari

Boeat menjenangkan

hagian Belawan

mendapat

—0—

Nan

dan hadiah tanda mata.

keroesakan dan baroe tanggal 15 bisa di- mesti ditoeliskan nama kebangsaan jang
lalozi auto. Tadinja orang jang hendak
ke Sipahoetar atau Pahae diambil djalan terang.
deradjat.
Beloem tahoe bagaimana achir perkara
Hoetagaloeng
berpoeloeh kali, kerna ditaroeh dibela- via Pearadja, Saitnihoeta,
Presiden njatakan lagi betapa kekoeakang angka-angka jang ada perhitoe- Harean, dan karena sempit dan boeroek- ini.
tan dari senapang-senapang Gouvernenja djalanan bestuur (gemeente) ini sam—0—
ngan.
ment dan pedang-pedangnja, tetapi pes.
Deli jang tadinja tidak poenja perge- pai ada 3 auto vracht jang masoek ke
menjahoet,
bahwa kerisnja Harsodimedjo
Agent Sinar Deli di Belawan.
satoe dan
takan dan tidak poenja pengandjoer, sawah di waktoe berdjoempa
dapat menangkis itoe semoea.
sekarang dengan pertoeloengan pengeledahan, dapat reclame gratis, dan itoe
pengandjoer-pengandjoer kolot mendapat
pengaroeh lagi.
Harimau jang soedah

Sa

IU

pes hendak la-

pegang
sendjata senapang
g
koeli-koeli tjoema
L koel dan keris.

Pes. menerangkan

langga:

“Pang

"

koekan pemberontakan, pada hal ia tahoe disini ada banjak veldpolitie jang

Beberapa hari

oleh Politie,
(han, Pertandingay mentjari makan tidak oeang itoe, ia mentjaboet belatinja.dAn te- dari Medan: Hotel, dip
karena
ia'telah
menoeliskan
didalam
boebegitoe soekar, dan boleh dikata, masing- roes menikamkan dipoenggoeng lawannja,
jang
melarikan
diri.
| Masing ada poenja ketentoean hidoepnja.
koe tamoe, perkataan Indonesi er
Sesoedah melakoean penikaman, Joeng
Penjoedoek Deli jang kita seboet diatas
Asal moelanja doedoek perkara itoe,
edoek
particulier, boekan Djantan menoedjoe kekantoor Onderdictmenoeroet
jang kita dengar begini:
bon jang terikat dengan shoofd di Kota Tengah menjerahkan dikian, djika sekarang kita melihat siboek- kit, sementara sipenikan ditahan dikantoor
nja orang menjangka jang disini ada ge- terseboet, akan diperiksa lebih djaoeh.
—0—
rakan politiek soenggoehlah kita men-

Karena itoe, ia diadjak oleh | Dea

mandoer
ada tahoe hal itoe,

lain. Djadi

(fan

4

Bosan hidoep.
Kemarin di Hospitaalweg
dana

seorang

Tionghoa

djoedi didalam
kedainja
SA
Medan ke- mendapat jzin.
Karena
perloe
diperiksa
beberapa
saksi
menggantoeng
lain, perkara

iri.

Orang ini soedah beroemoer 63 Itahoen.

Beloem diketahoei
lap mata.

apa

sebabnja

ia ge-

—0—

Awas-awas kereta angin huurkop.
Tadi pagi, ketadapan Landraad Medan

dihadapkan seorang bernama Jacob, tinggal di Medan. ba ada membeli kereta
angin dari Moenasim dengan djalan perdjandjian sewa.
Oleh Jacob, sebeloem loenas membajar
harga kereta angin itoe, didjoealnja kepada orang lain.

Dihadapan

Landraad,

ia

bahwa

karena

perloe memakai oeang.
Vonnis : 6 boelan, dan dipotong
ma dalam tahanan.

sela-

0
Perkara

kerojok

dimoeka

Hakim.

Kebakaran besar di Tandjoeng
Balai.
30 roemah
moes-

z0rg, soedah ditetapkan ordonnantie ventoek
menetapkan
bilangan procentnja
opcenten belasting pentjaharian tahoen
1930 dan soedah djoega ditetapkan ordonnantie
boeat menetapkan
bilangan
procentnja belasting Vennootschap jang
berdjalan diantara 30 Juni 1929 dengan

nah.
Malam tadi di Tandjoeng Balai, telah
terdjadi soeatoe kebakaran besar.
Roemah-roemah
jang terbakar ini, dilorong roemah jang doeloe telah terhantam djoega oleh api.
Ada 30 roemah j. moesnah, terhitoeng
roemah kajoe dan batoe.
Ada beberapa banjak diantaranja, terdiri dari roemah jang soedah toea.
Api
amat
ekasmendjalar — karena

—0—
Ketjilakaan

diair.

Tiga sampan
gelam.

mengakoe

ia sakit, djadi ia

Taha

Opcenten belasting pentjaharian.
Menoeroet kawat Aneta- dari Buiten-

1 Juli 1930.

g itoe.

A4 “hg
16: sen poela
per litter dan'benzine B.P.M. 17 sen.

dioendoerkan.
—0—

teroes terang atas kesalahannja, serta mengatakan,

1

ga benzine dari Socony

teng-

Tiga sampan jang bermoeatan kapoer,
beberapa hari j. |. telah tenggelam didekat
Gebang (Tandj. Poera.).
Sampan-sampan itoe ada bermoeatan

roemah-roemah

- kajoe

jang

soedah

tiga orang lagi hilang tenggelam.

benar,

ada orang jang berdjoedi.

1 setengah tahoen pendjara.

.

jang ditanggoeng

assurantie sadja

Asal moela kebakaran
politie.

dalam oesoetan

gai

Concurrentie
berdjoedi

'Tham A Webg, seorang jang berkedai
koffie di Julianastraat, tadipagi dihadap-

Dari

Betawi

minjak.

dikawatkan

oleh

Ancta,

bahwa hoofdvertegenwoordiger B. P. M.
mengira boleh djadi benar sekali hahasa
penghematan
jang disiarkan oleh Deli

' ADVERTENTIE

Patent
Mendjoeal

tw.

Behcerder

KOEPIAH

NOERAIN

poen

-

membawa

pendoedoeknja

pada

tahoen

ini,

Diangkat sebagai tw. Behcerder 3e kl
pada pegadaiandt, Toboali,
Ngabehi
Kertoatmodjo, tadinja onderbeheerder 2e

poenja

toko tersedia

sekalian potongan itoe, demikian djoega
potongan lain.
Kita

poenja

harga,

orang

soedah

sampai kenal, moelai dari Oostkust
sampai ke Tapanoeli hingga seloeroeh
tanah Atjeh.
Pesanan

banjak dan sedikit

roepa franco jang soedah

Mintkali obat batoek masoek angin pilek
Antic Decentrie obat berak darah nanah
Sirop Mengj obat batoek anak anak

Bedak Cur€
Dan

lair.

lain

penjakit semoela

.

obat sakit kepala di.tanggoeng

TIAP - TIAP

BOELAN,

roemah, toko, goedang dan harta
benda toean, "terdjaga oleh oppa

malam.

Tertangggoeng

nannja.

.

keama-

PARTICULIERE

NACHTVEILIGHEIDSDIENST
Oudemarkt. 7 — Medan 'Telaoon 992
DirectBur : MI IULLER MASSIS

1 3 UR

ki Ta SA

WA Ht
IBagoesnja anak Deli sedjati pakean,
roeng tenoenan SAMARINDA, asli
Idan koepiah potongan Medan ketosaran TOKO SAMARINDA di Medan,

warna

obat-obatan
djadi dan

menoeroet

Djoega

kita

kemaoean

banjak

mengeloear

kain-kain batik haloes en kasar.
Dari

itoe baiklah

toean-toean inti

pada toko jang terseboet diatas.
Pembeli banjak sedikit diterima deng

Harga bersaingan
Menoenggoe

dengan kormats "

Pekingstraat No. 43.

Ta

000000000000000

#esoorooo.oooe)

Awas!!
Maoe tjantik?Maoe gaja?
Datanglah di. Calcuttastraat No. 31 - Medan
TAN
,
mempoenjai kepandean jang tjoekoep.
Pekerdjaan ditanggoeng tjepat dan

sedia segala

netjis

dan

kain-kain seperti palmbeach - lenen-flanel

dan keper poetih. Harga bersaingan sama toko-toko
jang lain. Pesanan dari lain tempat dikirim dengan

rembours,

Menoenggoe dengan hormat.

SOO TOW

selamanja kita ada sedia Seperti obat sampoe
keperloean

orang baharoe

bersalin.

Mintaklah daftar kita kirim pertjoema

Peroesahaan

Indonesia
Kapitaal Indonesia
Werkkarcht

H. A. R. ABDULHAMID,

2

agent

Badoe Alip Lbs. 34 Kesawan.
Amat Iljas Pangkalan Brandan.

Apa itoe?

Jaitoe :

:

Ledikantenfabriek

:

TE PORTABLE CRAMOPHONE
kita poenja
gramofoon se-.
DECCA
karang tinggal sedikit lagi,
DOELOE
harganja
F 70.— 6 F 85.—

.
Indonesia

' PADANG

,,J) A HJ A"
555

Membikin dan mendjoeal segala roepa wzmpat tidoer besi boeat orang j
besar dan anak-anak. Selaloe sedia Voorraad segala matjam model, seperti“
model Soerabaja, model Batavia dan model Padang, dan sedia
roepa-roepa oekoeran.

Sanggoep

Madjoenja

membikin

lain, mana jang

Atoerlah

pesanan

model

disoekai

SEKARANG

segera !!!

Noord - Sumatra:

Abdul Gany
Ledikantenhandel

pembeli.

dengan

Vertegenwoordiger Voor

jang

Jacoeb

SIB

OL

GA

Potong 10 pCt

CONTANT.
LOTERY

»EIJKEN - STICHTING”
"

Cs. BATAVIA,
Sekarang lot-lotnja
soedah sedia!

Kirimlah Postwissel
f 12.50
-hari iniI- Soepaja kita kirimi
selembar lot terseboet dengan Aangeteekend!

Rembours tidak dikirim.
dalam Kota boleh

MANDAILING
HOTEL
SIBOLGA
——

a

Lekaslah

4

1:

2

kita ki-

Djagalah harta benda toean!
PEMBAJARAN
DENGAN
SEDIKIT

-

in France

rim dengan rembours.
5
Menoenggoe dengan hormat.

Awas Penijoeri :

Kal

13

Ini toko Speciaal Kleermaker, dan sengadja baas
jang soedah biasa kerdja di toko Cornfield dan

pakei dari segala bangsa dalam

Poepoer seri penawar Dr, R. M. Saleh
Astma & Bronchitis obat Isak Songe
Sipirocid obat poeroe pel tjoetjoek
Oesoes Boentoe Blinder darm

banjak jang

namanja.

kita

& 34 Kesawan Medan

Minjak ramboet Dewi Lenggang Kentjana
Bedak De Koningin der Schoonheid: wangi

pada

pendek, orang bilang pesen SOEKARDalam

roepa

(Kediri.)

& Postage dealer's

Koko Haar Aer ramboet Made

soedah berobah potongannja.
.
Sekarang orang soekai, potongan
NO

(He 4

dipegadaian

Obat - obat»

kemaoean tahoen 1930.
Banjak pakaian ditahoen 1929 pada
tahoen 1930 ini soedah terpandang
»uit de mode” demikian djoega petjipetji

64 Mesdjid Lama

kl

doenia dengan pakei Catalogue- Yuert & Tellier 1930.

—

Kesawan No. 75
Medan.
Sekarang kita berada pada tahoen
1930, tentoe kemaoean dan kegemaran

Aa

»
&
S

TOKO

Medicine

3e

sr...”

-

$

dikirim dengan rembours.

kan kemoeka Landraad. Ia ditoedoeh telah memberi kesempatan orang bermain Courant tentang bezuiniging hingga akan kl di Grimgning

M.

en

Toboali
(Zuid Banka), Parman alias
Martodivwirjo, tadinja onderbeheerder 2e
kl di Koetowinangoen (Bagelen).

—0—

—0—

tempat

1

se-

lahkan telah membatjok beberapa orang,
—0—
hingga loeka loeka berat.
Chineesche Societeit di geradah.
Ia ada memelihara seorang perempoean.
Tadi tengah hari, subs-officier van
Perempoean ini roepanja main gila poela
NEGERI.
Politie, telah PEGAWAI
dengan orang lain. Pada soeatoe hari ia Justitie bersama dengan
chineesche
Societeit
di
hendak ,,mengadjar" orang jang menggang- menggeledah
goe piaraannja isoe. Tetapi orang
ito Shanghaistraat, karena didoega ada perPandhuisdienst.
lari. Beberapa orang jang datang, dihan- mainan djoedi.
Kedatangan politie kosong sebab tidak
tamnja dengan pisau belati, hingga loeka
Ditjaboet kembali keangkatannja seba-

Kalau memberi

'

10 orang Indonesier. 7 orang diantaranja kian lapoek.
pandai,berenang, hingga ia selamat. Jang
Keroegian jang terdjadi beloem terang

Seorang diantaranja kemarin terdampar
A. Ang dari Medan Estate, tadi pagi di£ 15.000.—
hadapkan kemoeka Landraad. Ia dipersa- ditepi pantai.

loeka.

4 3

atoer

Sedia kamar-kamar tempat menginap, lengkap dengan katil-katilnja. Terdjaga dengan bersih. Tjoekoep mendapat oedara jang
segar.—

Ada sedia goedang auto oentoek passagiers. Kamar mandi dengan
air bersih dari waterleiding.
Makanan dioeroes oleh pelajan-pelajan dengen

bersih.

Tetamoe selamanja diterima dengan boedi manis !!
Tarief sewa kamar moelaj Jari £ 1— f 2— £ 250 dan f 3.—
satoe malam.
Menoenggoe dengan

MARAH

hormat.

BONGSOE.
Eigenaar.

TOKO
enam
DIIKAT DENGAN MAS
DJADI
PERHIASAN
MODERN.

Eijkenstichting
Batavia “c. s.
besarnja

Sedia

Hoofdprijs
£. 150.000.—

SEDIA:

banjak sedia lain-lain boekoe. Silakan pesan atau datang sendiri

MOSKEESTRAAT

23

betoel

hati:

ha ga af

EDWIN

1.50.— Dan

Oekoeran me

ter, pengoekoer kaen, Gantang beras ketjil dan besar

BROS
dan

intan
—
MEDAN

Kreemakery en Commissie-Agent

g

Tapanoritelani - Tandjong
Balei
dan Filiaal di Kisaran (Asahan)

Semoea

9
0
|

berdiri

Moehammad

5

tahoen.

Idris

Harahap

adres : Midrisharahap.

selamanja

0
|
)

dioeroes dengan

tapi lekas dan netjis.

5

DELI

MEDAN

Mandailing

No.
Padjakgantoeng

Timbangan - medja, Timbangan-maas,

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

Pesanan

en

ada sedia roepa - roepa:

0
0

Poedjian tidak perloe.

0 29

Menoengygoe

dengan

Pembelian

an

banjak boleh berdamai

VIL

(School tot opleiding voor Ind. chauffeur), jaitoe se
kolah oentoek beladjar hal automobiel, sampai pandai
. membongkar dan memasang mesin, hingga mendapat
rijbewijs dan verklaring.
Wang

sekolah, wang makan dan

kaian Rerdja tjoema
dapat rijbewijs.

AMAT
—1

harganja.
19

L

hormat!

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

Coiffeur

Wilhelminastraat

89

Kita pcenja tempat,
ini (15-3-30) boeka baroe

Medan.
moelai

hari

di Wilhelminastraat 89.
Soenggoeh tempat baroe, tetapi
pekerdjaan soedah lama berdjalan, ditanggoeng rapi dan menjenangkan.

Selakan tjoba !

36

Zwavel

Poeder

KOFFIE

f160,

banjak dan

1

dengan

FIRMA
'Topekongstraat

sedikit,

jalah

hasil

Berastagi

negeri

Edition 6.”

Telegr

B.

C.

Six

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

-

Kwaliteitnja

selamanja

baik”

memberi

bagi kaoem saudagar, sebab kita p
Fabriek dilocar negeri Didjoeal ba

Saudagar

keoentoengan

dari

kain dan petjah belah ! selakanlah berhoeboengan dengan
BOEMIPOETERA, soeatoe Firma jang akan
menoendjoekkan lobang keoentoengan bagi toean

Firma

dan bagi kemadjoean dagang.

djoega:

FIRMA
mendjadi
jang

BOEMIPOETERA

agent

dari

Firma

MATSEH

selamanja ada persediaan besar dari Papan

Laoet keloearan dari Singapore, Tiang Tengar,
Dan

&

Telefoon Nos: 8 en 81 Bindjei,

AKIP

Meranti, Damar

dan Batoe Bata.

ada mempersewakan Sleepbooten (kapal penarik) S.S.
Simpang Oelim, Tamiang.

Panei,

djoega:

MACHMOEL en M. KASIM
Slachterij Bindjei, Telefoon No. 10.
Ada

menjediakan

daging

jang masih

baroe dan menerima

abon-

nement dengan kebon - kebon
MACHMOEL

Hormat,
bin MATSEH

Mohamad Islam bin H. M.
Achmad bin Akip

Siddik

1

dingin,

kita djoeal per-

nagihnja? Datang kekantoor kita. Kfta oeroes samREKENING
masa
pai menjenangkan. Selakanlah!——
ga
BARCELONA
foriemesurao
Medan. Telef. 1552,

kami terima

No. 1333-.
Code A.
Adres:
Poetra Medan.

pa-

sampai

Toean ada perkara? Ada pihoetang jang soesah me-

senang hati.

Tel.

beli

pikoel, Kwaliteit baik, rasa enak, baoce haroem,
—
—
sebabpilihan belaka.

BOEMIPOETRA
35 Medan

oentoek

ja'ni tepoeng jang berasal dari goenoeng berapi. kita
EN
“dia jang kwaliteit baik. KK
HARGA BERSAINGAN. sma

Adres

matjam

kain

batik haloesan

dan

Batikhandel merk H. ABDUL HAMID

kasaran.

riboean
menjediakan
ida
batikhande'
adres
Inilah

Pesenan

toko

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

LLEL NA

Telegram

34

terboesj, tjapal,

enz :

(Dibelakang

y

Firma

No.

samarinda,

Kesawan

plekat,

seperti saroeng

en

— ' Toekang
mas
Kapiteinsweg No. 43

Soedah

barang

STRAAT 29 MEDAN
Bombay - Besar)

No. 998

TOKO

PEN

Lain

Telefoon

Menoenggoe dengan hormat

906.

TELEFOON

42

PACHT

LIE

tidak setoedjoe dengan
barang jang disoeroeh
bikin, wang dikembalikan

Melajoc dan Djawa, dan memakai
1
Almanak Buning 1930
ah No. 1 f 1000.—
dan lain
— berlampir alma
jain djoenlah semo
Selain memiliki
|
argaa f L— sad
iapa dia itoe 1? 1
# 0.60. Dan baroe
menarik

HAP

Selamanja

PERDJANDJIAN:

sadja.—

tierita - tjeritanja

- matjam

Kwaliteit baik
Pekerdjaan netjis
'Toekang dari Cylon

- Kh 1000.000.—
Djikalau tocan hen.
dak toeroet mendjadi
kaja lekas datang
beli ini ha djoega
alan lagi sedikit
(Ketingg
,
kehabisan
djangan
socpaja

(Hati wadja),

bermatjam

permata,

dan 1073 prijs
lain-lain djoemlah

atau Gadis Bangsaw an

di

Menerima oepah, “dan sedia
— djoega jang soedah siap. —

£ 2000.000.—

MASIH

merk

TIMBANGAN.

Memasoekkan

Advertentie dalam

»SINAR

DELI"

sama ertinja dengan, tocan soeroeh verkuoper toean sendiri mengoendjoengi
beberapa banjak roemah tangga di Indonesia, oleh sebab itoe kaoem saudagar
djangan melengahkan kesempatan ini,

SINAR DELI
No. 15

Arba'a 19 Maart 1930 — 18 Sjawal 1348

Lembar

ah

persediaan
dan pem-

notie itoe diterangkan,

Oepah tjitakan dan Stempel.

kosan itoe dalam waktoe
jang b
"
ditentoekan
akan mesti
ke I. dikeloearkan
Defensie-fonds, dan
diminta kepada Regeering mengerdjakan

Tahoen

apa

kedoea.

jang perloe

soepaja

£

ataupoen
It

Kapan berkeperloean. Tjobalah doeloe pada adres ini.
Djoega Boekoe-boekoe, Kertas-kertas - dan Perabot-perabot
keperloean kantoor. Panggil sadja telefon No. 1300 atau
pesan dengan soerat. Segera dan rapi Order toean-toean
itoe dikirim: . Harga Melawan.
Boekan omong. Tjobalah.
Ditanggoeng menjenangkan

kalau bidaka

rangrangan

mengadakan fonds boeat itoe.

oentoel

Spr. pertama toean Kie s menjalahkan

keterangan — dalam — Memoriz

van

Mesin baroe.

Antwoord,
hingga
bantahan-bantahan
terhadap atas armada, jang maksoednja
perampasan dan perbentengan, mesti di-

INDONESIA.

LL

pesa- tjaboet. Spreker menerangkan bahajanja
jang didawakan peratoeran “oeroesan perang dilndonesia,
“boleh djadi menimboelkan
Ipadanja sebab tidak tjoekoep keterangan jang mana
Raad

—

kitan
Aneta
Pn

1

Radio.

dan

van

dari

DRUKKERIJ

d perselisihan dengan jarig lain. Spr. mengi-

boekti kesalahannja, seteroesnja

Raad van Justitie menghoekoem pesa- tinja mempoenjai tiga lagi, tetapi hanja
rens jang kebetoelan sedang berada disana melakoekan
inspectie ada ikoet kitan enam tahoen pendjara di- seboeah sahadja kapal perang jang sempotong selama dalam tahanan. poerna ditambah doea boeah kapal perang
mengantar.
jang soedah toea sekali.
Perarakan auto teratoer dengan rapi.
'Tjara pengongkosan demikian dalam
VOLKSRAAD.
Dalam perarakan itoe toeroet serdadoeserdadoe Menado jang berkoeda, padvinZitting loear biasa. angkatan laoet tidak pernah divoorstelkan.
ders, padvinders Tionghoa dan serdadoeRangka-rangka de- Spr. merasa p€rloe ada fonds armada atau
defensie. Lagi poela voorstel-voorstel itoe
serdadoe Minahasa pensioen dengan pafensie.
- poeloeh
kaian kebesaran dan seteroesnja djoega
Betawi, 18 Maart. Pada zitting loear boekanlah memintak berpoeloeh
sekalian kepala-keyala negeri. Pada ke- biasa dari Volkraad soedah dikemoeka- millioen. Sebab itoelah makanja vootstelvoorstel itoe patoet diterima.
doea belah pihak djalan itoe, berdiri orang kan rangka-rangka difensie.
Toean ,,Suermond” mengoeatkan motie
banjak berlapis-lapis. Pada tatkala henDimasoekkan ada empat motie:
kedoea,
tetapi jang pertama melantoer
dak toeroen ditjaratjok tampillah kedepan
Pertama: satoe motie dari toeantoekang-toekang “trompet dari serdadoe- toean Kerkkamp, Kies dan van terlaloe djaoeh. Peratoeran itoe mesti ada
didalam
wet ataypoen dalam soeatoe
serdadoe Menado pensioen dengan mem- Helsdingen:
peratoeran
oemoem dari bestuur. Spr.seboenjikan terompetnja
jg disorakkan oleh
»Ditimbang, bahwa perloe ada alasantoedjoe
dengan
pendirian regeering dalam
beriboe-riboe manoesia dengan gegap gem alasan
defensie (perlindoengan), ialah
pita. Banjak sekali perahoe-perahoe jg di- tentang sebahagian dari asas-asas jang hal pengeloearan ongkos.
Toean ,,Monod de Froideville“ meperhiasi bendera-bendera toervet dengan penting dari pembahagian pekerdjaan dan
nganggap
asas -asas itoe menoeroet penmuziek mengantar Resident kekapal ,Omi organisatie dari kekoeatan
pertahanan
dirian katholiek. Tiap-tiap golongan ada
Maru”. Banjak karangan-karangan boe- mesti diatoer dalam wet.
nga dibawa orang kekapal.
Berhoeboeng dengan artikel 61 dari hak mempertahankan atas serangan- seBeloem pernah ada seorang Resident Grondwet
(pokok
oendang-oendang), rangan kepadanja. Spr. setoedjoe dengan
dari Menado jang diberi kehormatan se- diminta kepada Staten Generaal, soepaja soesoenan maksoed dari alasan-alasan itoe.
perti itoe.
sedia membitjarakan soal ini dan apabila Ia ada setoedjoe dengan motie itoe.
Toean van der Waerden menjabersetoedjoe akan motie ini soepaja diPemboenoehan He- peringatkan kepada minister menjediakan takan bahasa Opperbestuur akan tidak
ming.
rangka-rangka oendang-oendang - boeat mendengarkan sekalian critiek. Ia anggap
bahwa alasan - alasan itoe tidak akan meDjember, 18 Maart. Pada tatkala di- itoe.
Dalam motie kedoea jang dimadjoekan njenangkan dan ia mengeritiek akan soeteroeskan pemeriksaan perkara pemboenoehan Heming, pes. memberikan kete- toean-toean ledenterseboet djoega, ada- soenan tentara di Java. Spr. menerangkan
bahwa penerangan atas alasan-alasan itoe
rangan-keterangan lain poela, tetapi ia lah maksoednja.
menetapkan pengakoeannja sebagai dalam
»Menimbang
bahwa tentang alasan- ada mengandoeng kelemahan. Lagi poela
pemeriksaan pertama jaitoe anak saudara- alasan dari defensie dan kepoetoesan j. alasan-alasan itoe menoendjoekkan betapa
njalah jang lakoekan pemboenoehan itoe diambil dalam hal pembahagian peker- dan dimana itoe moesoeh, dan dengan
sedang pes. makanja ia tarik kesalahan djaan dan organisatie kekoeatan perta- djalan apa mesti menantang kepada kita,
tidak akan dipandang sebagai jang mana hal itoe dinegeri logaran tenitoe padanja, sebab ia ketika itoe soedah hanan
Tveka dan ia menjangka akan mati. Ja »toedjoean-toedjoean beleid dari Regee- toe orang tertawakan kepada kita.
la mempersalahkan djoega pasal lamamenerangkan jang ia kena tembak tatka- ring” jang bakal boleh ditetapkan oleh
laia bergoeling ditanah Menoeroet ke- opperbestuur diloear sjarat-sjarat mem- nja pendirian armada itoe dan megira
jang divoorstelkan
terangannja kemarin, ia mendapat temba- boeat
oendang jang ditentoekan dalam bahasa pertahanan
itoe tidak akan -berhasil.
kan itoe tatkala ia lari dan akan sebab- Indische Staatsregeling.
Toean Kerkkamp keberatan atas
Diminta kepada staten Generaal memnja kematian itoe ialah karena memperbitjarakan soal ini, apakah kepoetoesan tjaranja alasan - alasan dimadjoekan itoe
tahankan diri sendiri.
opperbestuur tidak bertentangan dengan dan megira bahwa rangrangan itoe akan
Club penerbangan. maksoed dan toedjoean dari peratoeran- dapat disempoernakan dengan keterangan
jang diperboeat dalam In- jang tjoekoep. Ia soeka satoe kapal lebih
Bandoeng, 18 Maart. Tadi malam peratoeran
dische
Staatsregeling
dan djoega dengan ketjil dan kapal itoe dikoerangi dan
telah berdiri dikata ini club penerbangan
maksoed artikel 91 sub b. dari Staatsre- djoega 4 lagi kapal perang lebih ketjil,
Indonesia. (Ned.-Ind. Vliegclub).geling."
Kongres Moehammadijah Fort de
Motie
jang ketiga dimadjoekan oleh
Kapal-kapal K.P.M.
toean-toean Vander
Weiden.Kies,
baroe.
Kock.
kepoenjaan

tanggal

18 Maart. Kapal .Japara"
K.P.M.

15 Maart

soedah

berangkat

dari Nederland

dan

ditoenggoe sampainja di T. Priok barang"kali 23 April.—Kapal ,,Tomori" jang
djoega berangkat tanggal 15 Maart dari
Nederland, akan tiba barangkali pada 26
April di Priok.
.
"
Memaisoekan

soe-

rat-soerat.
Makasser. 18 Maart. Permintaan

hoekoeman
L. Siegers jang ditoentoet
memalsoekan soerat-soerat, berboenji satoe

tahoen.

.

Roep

dan Fuhri,

seperti beri-

pendjara.

toean-toean

Kies

van

der

Wey

Betawi 18 Maart. Pada waktoe me- den dan Roep boenjinja seperti beMenimbang bahwa ongkos-ongkos menjatakan poetoesan hoekceman pada bekas notaris Roeloffs Valk sedikit sadja ngatoer mendjalankan defensie itoe mesti
berdasar kepada satoe rangrangan jang
orang menonton.
.

ma
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"

dikisahkun oleh:
»SINJO DELI”
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"Nona,"

—kata Simin setelah diminoemnja theenja

Jang tahadi toe — apa nona telah bersiap?"
Samsiar mendjawab:

Berlangganan dan masoekkanlah
Advertentie toean pada

H SINAR

DELI”

..Hari ini masih'pagi benar,

MEDAN

&

Islam dan kebangsaan.
Dari pandangan riwajat dan “ilmoe pengetahoean.
Ditoelis speciaal oentoek ,,Sinar Deli" oleh: MARADJA

SAYUTI

LOEBIS.

X
Sjahdan adapoen perkakas menoropong
bintang-bintang jang pertama kali didirikan dibenoca Europa ialah di Sevilla, j.
mendirikannja ialah kaoem Islam, dengan
pengawasannja Djeber terseboet, jaitoe
dalam tahoen 1196. Al Beroeni ialah ahli
ilmoe boemi j. masjhoer dalam doenia
bersama dengan Nasir Choeroes, jang
soedah edari seloeroeh doenia goena
ilmoe boemi dan pengetahoean.
Dari Cairo ada poela seorang boedjangga Islam namanja Ibnoe Joenoes dan

Ibnoe

Nabdi

Poeteri Zoebaidah, ialah ratoe Islam k
amat terkenal dermawan dan boediman-

nja, seorang peteri ahli sjair poela. Dengan kedermawanan poeteri ini beliau:
lah jang menolong mengongkosi dimasa
itoe boeat membikin soeloeran air di' Mel
kah

jang

dikasi nama dengan ia poes

nama sendiri. Bahkan hikajat doenia kasih peringatan jang sedalam zaman Ab-

basi perempoeam-perempoean Islam toetoetlah djoega kemedan peperangan,

ngenderai oenta, koeda, dan pernah.po
jang amat terkenal karena la mendjadi kepala perang. Iboe “dari:

ilmoe falaknja. Dalam ilmoe tarich jang beginda Moegtadir sendiri ada mengeterkenal ialah Masoedi, Tabri dan Ibnoe palai pengadilan jang tertinggi.

Athir. Aboebakar Moehammad Bin

Jahja

Sjeichah Sjahdah dalam abad jang
jang orang Barat seboet Ibnoe
Bajja,
boekan sadja amat terkenal dalam ilmoe enam dari Hidjarah, telah memboeat pi-:
tarich, ilmoe filosofi, akan tetapi djoega dato dinegeri Bagdad dari hal ilmag' tadalam ilmoe moesik (kunst). Beliaulah j. rich dan nasihat.

pertama kali diatas boemi ini mengadakan
karangan noot moesik, agar dapat diboenjikan oleh segala bangsa dan orang dengan tidak ada bedanja. Oesaha beliau
ini satoe dasar jang sampai kini masih

nampak ditangannja bangsa Barat sampai
ketanah

kita ini dimana ada noot moesik.

teri

Zainab ialah kaoem

Islam jang terkenal

(jurist).

sebagai

Hakim"

Ia ada poeteri dari Moewajjid.

Dan ini poeteri telah diizinkan mengadi
kan ilmoe hoekoem, sebagai Professa
adjarkan ilmoe Wetenschap dan jurist,

Dari Garanada, Sevilla dan Cordova Kes

locarlah

nama

nama poeteri Islam jang

Achirnja karangannja ini boedjangga di- masjhoer seperti Nahzam, Zamab “dan
perbaiki oleh Itali dan lain-lainnja.
Hamda, Hafsa, Soffja, Marjam dan lain-

Maskipoen demikian bekasnja misih lainnja.
nampak dengan terang, ialah bila toeanDalam hal kemadjoean jang dioendjoeks 4
toean perhatikan tanda-tanda jang digoenakan dalam noot itoe, ada jang beroepa oleh kaoem Islam zamam poerbakala itoe,
hoeroef - hoeroef Arab seperti alif, ba, boekan sadja sebagai pertolongan melex
manoesia dari tindasan at
wau, dan sebagainja. Ia ada seorang paskan
Oelama Islam jang amat terkenal, satoe negeri bahkan kaoem Islam oemoemnji
keritiek poela bagi kita, kalau kita dengar melepaskan manoesia dari segala bangsa
poela sekarang fetwa-fetwa oelama model dari ikatan tachjoel, dari koeroengan ke-baroe jang pendek pengatahoeannja me- bodohan, dari toetoepan jang gelap,
njeboet moesik, haram, dan sebagainja. belanggoe kemalasan sampai kepadasii
Baiklah sabar-sabar pembatja memper- matahari pengetahoean jang: terang ben-:
loe kala, lihatlah apa jang mendjadikan
mereka itoe moelia dan lihatlah poelasekarang ini oemmat Islam jang soedah

derang.

Dalam ini kita bisa artikan apas

jang kaoem Islam oendjoek ditanah Spa:

njol

dan

benoea Timoer, dengan mat

atas oesaha apa, sehingga bangsa B
djatoeh bangkaroet, karena terlaloe banjak poen dapatkan banjak pertolongan d
tjegahan kepadanja dengan artikel-artikel otak dan tangannja kaoem Islam.

haram jang menakoetkan.
Satne abad dan masa jang maha'pe
Achirnja kaoem Islam telah mendjadi
korban haram poela, aehingga masa ini ting, tatkala doenia lagi didalam kegelarendah sekali kedoedoekannjs. Dalam il- pan, tatkala bangsa-bangsa dari
moe jurist (fikih) terkenal poela boedjang- pehak misih dalam kepertjajaan
ga IbnoeRasjad atau orang Barat bilang kaoem Islam, poetera Islam fjang berl
soedah andjoerkan ilmoe peng
Averroes jang besar. Beliau ada mendjadi hagia
Hakim jang amat besar sekali namanja tahocan, peradaban dan kesopanan,
di Sevilla, Spanjol, dan achirnja di Cor- merdekaan pikiran dan keadilan hak,
$ds
dova. Beliaulah kawan jang terkenal dari bagaimana sabda Nabi Muhammad,
mesi
Ibnoe Toefail. Jang sedikit diatas adalah w. bahwa ada ampat barang jang
kami oendjoek
boedjangga-boedjangga noendjang doenia, ja'ni:
dari dalam kaoem Islam lelaki. Mari kita
(1) Peladjaran jang sempoetna. (2) Kelihat poela betapa kemadjoean kaoem pihak Isteri Islam boeat oekoeran kepada adilan dari pengadilan. (3) Permintaar
kita
demi melihat gerak pikiran dihari kebadjikan. (4) dan Keberanian dari jang «
1
ini terhadap kepada positie kaoem isteri. berani.

benarnja orang ini, ialah toekang memboeajai anak
isteri orang. ,,Nona,—kata Simin dengan lemah-lem-

»Achirat itoc tempat perdjoempaan sekalian
Saja harap kau soeka memaafkan perkataankoe machloek
!“— Setelah Simin mendengar perkataan
jang telah terlandjoer itoe — berkata Simin — ma'itoe,
teroes
didjawabnja sambil menoendjoekan teperasanmoe
afkanlah, sebab saja telah menerbitkan
loendjoeknja
keatas. Gelakan jang rioeh tahadi itoejang koerang senang itoe. Mr, Abbas!"
poen telah berhenti disebabkan soeitan kapal telah"

Kita akan pergi kekapal

jang ada bendera sitiga warna itoe."

jang setia, iaitoe Mr. Abbas, saudagar barang hoetang jang terkenal pada nona.” Dengan hormat

Seketika itoe kedoea mareka ini telah sampai
ketangga kapal itoe. Simin memimpin tangan anak
gadis itoe. Ketika kakinja meindjak dek jang per-

Abbas menganggoetkan kepalanja dan di-oeloerkannja tangannja berdjabat tangan, serta ia berkata: — sebentar lagi'kapal ini akan berangkat,

Samsiar memandang moeka Simig dengan heran- berboenji, mengatakan selamat tinggal pada
boehan Singapoera jang mengharoekan hati.
nja dan Abbas poen berkata:
jang ada disitoe.
..Merasa koerang senang ?"

ramainja orang ini, seperti djoea orang

tangan tocan Raffles.”

»Djangan kau heran benar, —berkata Simin sebab boetnja — saja merasa girang benar sebab ada kesemhari ini ada doea kapal jang akan berangkat dan patan bocat memperkenalkan saja poenja sahabat

tiga jang akan

datang.

lebih baiklah dahoeloe kita bertjakap-tjakap sebentar, tarta itoe, bangsat itoe poen mengedipkan matanja saja sekedjab mata sahadja bisa berdjoempa"'
anti boleh kita pergi bersama-sama,"
pada seorang jang ada semboenji dibelakang lajar, tocan pergi toch boekannja boeat selama-lamanj

Simin poen diamlah, dengan seketika sambil me-

,,PERTJA TIMOER”

Rubberstempelmakerij, Boekhandel
Binderij.
Telefoon
1300

oleh Aneta, hatikan kemadjoean Islam zaman dahoe-

tiada pertjaja bahwa orang ini ialah seorang jang
jang hendak mengantarkan atau menjamboet keda- berboedi dan orang jang bersopan, akan tetapi se»Alangkah

ALKISSAH

& PEMOEDA

Dari Padang dikawatkan

koet:
bahwa kongres Moehammadijah di Fort
»Menimbang bahwa alasan-alasan jang de Kock sangat ramai dikoendjoengi.
datang dari Opperbestuur sesoedahnja
Djoemlah jang bercongres ada 2200
diterima poela keterangan-keterangan, ma- orang. Dari Djawa ada 120 orang, “dianka alasan-alasan itoe tidak dapat diterima taranja 40 orang perempoean. Dari Ceteroetama diantaranja disebabkan tidak lebes dan Borneo ada datang 80 orang,
tjoekoepnja kekoeatan jang sekoerang- Idari Atjeh 100 orang dari Oostkust van
koerangnja dari armada dan tidak poela
Sumatra 200 orang.
diatoer dalam kekoeatan balatentera, maMalam Minggoe diadakan openluchtka diminta alasan-alasan ini ditolak.
meeting di Rookmakersplein jang dihadiri
Diminta soepaja alasan-alasan itoe di- koerang lebih 1000 orang.
tolak dan divoorstelkan kepada Regeering
Petang kemarin doeloe dilakoekan pesoepaja diminta kepada Opperbestuur rarakan jang disertai oleh 3000 orang.
menambahi alasan-alasan itoe dan djoega
soepaja hendaklah diperhatikan djoega
keterangan-keterangan jang dimadjoekan

Bekas notaris Roeloffs Valk.
@: Volksraad dalam soal-soal jang lain"
dihoekoem 6 tahoen | Motie jang keempat dimadjoekan oleh
.

Perkakas baroe.

Justitie membebaskan

sebahagian

Bertjerai
engan menjatakan pesakitan terang salah mela- ra bahwa armada itoe lebih lekas diseResident Schmidt. koekan penggelapan toedjoeh kali, dan lesaikan pendiriannja dari pada keinginan
Menado, 18 Maart. Resident Schmidt enam kali melakoekan penggelapan oeang Regeering dan lagi poela Kapal perang
jang kembali ke-Eropah menompang ka- ganti keroegian dan barang-barang jang »Java" dan ,,Sumatra" banjak sekali mepal Japan ,Omi Maru” dengan me- didjagai dan lagi tiga penggelapan jang nanggoeng keroesakan sehingga selamanja
dengan
melanggar
kewa- akan banjak menanggoeng ongkos boeat
ngambil djalan dari Japan, ada diantar berlakoe
oleh sekalian ambtenaar Eropah dan djiban dalam pangkatnja dan doea kali memperbaikinja.
Dalam tahoen'1940, kita boekan mesBoemipoetera.
Saudaranja Overste Beh- penipoean.

Betawi,

Letter baroe.

ialah Eng Teng.

berkata Samsiar jang merah djamboe itoe, bergerak

s

.

gerak jang mengoetjapkan perkataannja itoe, ditam-

Eng Teng membalas kedipan itoe kesebelah kiri.

bahi poela dengan giginja jang seperti giwang jang

.Isimin berdjalan sebflah canan Samsiar hendak baharoe digosok poctihnja.
membawak gadis ini mefoedjoe kekamar kl. 1. Se- Akan tetapi ia merasa terlandjoer
bab gadis ini telah pertjaja benar bahwa Mr. sebab perkataannja jang tahadi itoe
Simin, ialah seorang jang djoedjoer.

Setelah

kedoea

mareka

itoe

sampai

sedikit,

kamar itoe.

Roman moekanja tak'oebahnja seperti potongan

Kapal itoe berserta dengan orano penoempanaja,

Saja telah perkenalkan kau dengan nona Samsiar. menjeberang laoetan serta bertempoer
waktoe kau tinggal di Singapoera sampai tiada ada bak dan angin jang riboet.
tempomoe 'boeat hendakwbergaoel dengan orang Ketiga mareka jang ada didalalain—. Mendengar perkataan toe. Samsiar poen ter- berpandang-pandangngan senjoemlah dengan manisnja dan diikoeti Abbas menoendoeki moekar'
dengan hormatanja. Simin mendjawab dengan
sedihnja : Ja itoe Tochanlah jang akan mengketa- Tada ap (AfIl,
hoeinja, seperti kata peribahasa

orang Melajoe.

ketabo"

teroes disam-

.,Doeatiga boelan ini toean di Java,

jang terseboet, ada berdiri seorang beroemoer kira- djoempa pada Mr. Simin."
kira 34 tahoen dengan tegapnja berdiri didalam
Dengan hormat dan lemah-lemboet Abbas mendjawab perkataan

sja, hendak

gadis ini.—

berdjoempa

dengan

nona djoea

orang

Ia. Mr. Abbas apa koerang senang perasaanmoe ! mengoetjapkan selamat berpisah sebab ia

Ikan dilaoet. asam digoenoeng boleh bertemdidalam
kocali."
toch kembali djoea ke-Singapoera boat akan berboengnja: —

ke-kamar

djoea

pelas''

Dengan gelakan jang amat “AZIJN.

dalam kamar jang ketjil itor
la soedah tentoelah T

Sebab djiw-

orang Inggeris. Tjelananja jas dan rompi, terbikin Djika ditakdirkan Toehan tentoe boleh djoea kita nja. Ak
$
i|dari Shanghai, jang tebal Siapakah nanti jang dapat bertemoe."

TELEFOON
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dengan:

3

:

Indonesia.

Na
nah tocmpah
oemoem

pandai

berdjalan.

Di deket Tjisomang, antara

Bandoeng

dan Poerwakarta, satoe goenoeng

diatas-

pergaoclan

hidoep

seanteronja.

Azas-azas

jang

terambil

dari

asas-asas.

ngatoer

keadaan

didalam

dan

diloear

nja didapati djalan kereta api, tiap-tiap pergerakannja
memperhatikan
dengan
berkisar
tiap
tahoen
tetah menje- atoeran-atoeran dan azas-azasjang dibabkan $.S. mengeloearkan ocang banjak lahirkan oleh Bapa Kepandoean Lord
boeat membetoelkan djalan kreta-api jang

djadi roesak kalau gocnoeng itoe

sar.

“

Awas Batja Teroes!

terseboet diatas Poekoel 6 lontjeng berboenji,
Kepandaian Pintoe naraka laloe dikoentji :
Oppas berdjaga dengan politie,
dari seloeroeh doenia,
Pegang sendjata kesana 'sini.
me»Kepandoean Bangsa Indonesia
VI.

Goenoeng

darah,

dan machloek

Toko Katja Mata Jang Termasjhoer.

Sakitnja hati rasa dibakar,
Badan tergoeling diatas tikar,
Bantal berisi lalang dan akar,

Kepada serasa diatas tembikar.
Robert Baden Powell of Gilwell dan dididalam boekoe-boekoe beliau:
Djika pagi haripoen siang.
Wolf Cub's Handbook

berki- beritakan

Baroe-baroe ini, kembali goenoeng itoe
berkisar, hingga trein jang liwat disitoe

Pintoe diboeka hatipoen riang,
Bereboetan mandi dengan telandjang,

' Scouting for Boys.

besar

pendoedoek tiada maoe melakoekan kompenian tahoenan

Anak

goenoeng

dan

ponggawa

SPORT.

jang

datang mengoeroesi tiada mendapat hasil,
sebab ketika dipanggil, orang-orang itoe

Di Fort

perkoempoelan Pemoeda
Oeroesan,

begitoe

de Kock.

hari dalam pendjara dan sehabis mendjalankan hoekoeman laloe disoeroeh melakoekan kompenian itoe. Jang lain-lain
sama merasa takoet dan datang bekerdja

kembali.
Keadaan

terdjadi

begitoe tiap

dalam

tahoen

desa itoe,

memang

maka

perloe

boeat mengambil tindakan keras. Sebab
itoelah djoega maka telah dilakoekan pepenangkapan atas diri pendoedoek-pendoedoek kampoeng.
Sedjak enam lima

hari politie Singaradja telah ditempatkan
disitoe, akan

Raad

melakoekan pendjagaan.

0

Penggelapan besar.
van justitie diSemarang soedah

memeriksa perkara pesakitan A. Sinssinh
bekas secretaris dari plaatselijkraad di Banjoemas. Tatkala ia dalam djabatan dan
mendapat
kepertjajaan
djoega akan
menilik oeroesan belasting, soedah meng-

gelapkan

tiada koerang dari f 13,750.10.

Kesalahan itoe soedah dilakoekan :
Tangal 1! Juli 1929 sedjoemlah f 11.

Djam 4.50 fluit ditioep oleh refree (seorang tocan bangsa Barat, jang kita tidak
kenal namanja verslag).
K.O.M. Fort de Kock keloear dengan
pakaiannja badjoe kaoes poetih tjelana
hitam ketjocali kipernja pakai tjelana merah, sedangkan pasangan spelernja amat
tegoeh dan koeat, boleh dikatakan djago

djago

dalam

Club merekaitoe

masing-

masing.

Sinar

Kira

5 mn.

main voorhoede K.O.M.

diserahkan pada Credietbank
Indie di Weltevreden

van

13 Maart

karena

sebeloem

permainan

gelapkan

sedjoemlah ocang dan Burger-

meest2r socdah memberi nasehat soepaja
pesakitan akan membajar sadja ocang
itoe. Tetapi pesakitan tinggal diam.
Achirnja O. M. soedahi menjatakan rcGuisitoir, ia mintakan soepaja pesakitan
dihoekoem 4 tahoen pendjara, dipotong

bola kedalam doel Sinar Kota, djala ber-

gojang
kiper menangkap angin hingga
stan djadi berobah, mendjadi 2—0 kemenangan oentoek K.O.M. Fort de Kock

Setelahnja bola diletakan ketengah kembali, permainan dimoelai dengan seroe

tapi masih sportief, bolapoen beredar
kekeri dan kekanan, tidak lama antaranja
pousepoen datang
Setelahnja membasai tenggorokan masing-masing spelers, mainpoen dimoelai
Kepandoean bangsa Indonesia.
kembali, K.O.M. poen roepanja makin
Dari Pedoman Besar|Kepandoean Bangsa bertambah kekoeatannja sedangkan Sinar
Indonesia (K.B.IL) di Weltevreden, kita Kota tidak poela kocrang nafsoenja oenterima soeatoe ma'loemat jang dikelocar- toek meneboes kekalahannja, tetapi nasib
kan oentoek sementara sebeloem mem- roepanja masih djelek kepada Sinar Kota,
poenjai soerat kabar sendiri.
soenggoehpoen atjap kali ia mendapat
Kira-kira dalam boelan April kelak akan kans oentcek mneboes kekalahan, tetapi
dikeloearkan Padvindersblad,
bolapoen selaloe meleset atau meist roeBarangkali ada goenanja oentoek pem- panja beberapa orang spelers Sinar Kota
batja kita mengetahoei azaz-azaz K.B.I beloem boleh dimasoekan pertandingan
Berikoet ini kita koetipkan:
berlawan dengan K.O.M,, malah baroe boI. Kepandoean
itoe bermaksoed me- leh patoet tinggal dibelakang, kepada
ngoempoelkan anak-anak (laki maoepoen spelers Sinar Kota jang djempolpoen meperempoean) diantara golongan dan ka- lihat permairan kawannja lemah dan lemdar, terbagi dalam pasoekan besar dan bek itoe, iapoen roepanja telah mendjadi
ketjil, dan memperladjari segala permai- toeroetan poela, kita tahoe siapa itoe Lebe,

selama dalam tahanan.
—0—

nan Pandoe jang baik dan sehat.
II. Dengan permainan Pandoe ini Kempandocan bermaksoed mendidik: perabagi, akal,

boedi

pekerti,

dan

kesekatan

MI. Kepspdoean itoe socatoe permai-

djago-djago
koerang esai
dah-soedah,
tjorak maoe

-anak sehingga memenarikitoe hatirja
reka
mendapat #einginan hendak
Kepandoean

betoel-betoelnja.

Joe,

ini spelers

dari S.V.M. tetapi ini kali
mainnja dari pada jang soeitoelah satoe nasib kalau
loentoer. '(verslag.)

Soenggoehpoefi kedoea belah goal atjap

dari paksaan, jang dapat kali mendapat

nan jang bebas.

melakoekan

Amat Oedin Poetih dan

Cornie,

tetapi

satoepoen

tidak meoentoengkan kepada sebelah menjebelah, dan sampai habis stanpoen tidak
berobah, jaitoe 2—0 kemenangan oentoek

dengan 2

K.O.M.

Fort de Kock

IV. Kepandoean itoe mengatoerp'
Permainan ini adanja dan Sinar Kota
inannja dengan menoeroet kehendak z:
tang ke Fort de Kock ialah karena
man, agar soepaja
anak-anak itoe bisa ce:
rkoempoelan Pemoeda Sumatra,
mengerti dan menerima kemaoean zaman pendi
hasil pendapatan
itoe akan
tadi dengan moedah dan memakai
pe- penjokong
ja Pemoeda Sumatra.
Publiek ramai
xga, tetapi sajang semandangan jang sehat.
V. Kepandoean itoe bermaksoed men- dikit dari djam 4 sore
jan grimis telah
@didik anak-anak laki dan perempocan datang, karena hal ini, tidank banjak
akan mendjadi orang baik, jang soeka dikitpoen akan mengoerangkaRh dioega
menggoenakan perangai, akal, boedi ge! kepada pendapatan jang dikehendakYwleh

x

kita

terang

1 Maart

djamin tjotjok dengan

seperti sedia kala
sampai

31

Augustus

1930

Siapa-siapa

memasang

kita vrijkan.

tocan-toean jang penglihatannja

koerang

terang,

soeka tolong pereksa dengan tiada memoengoet onkost.

Menoenggoe kedatangan toean-toean
dengan hormat.

KIE HOEI
Toko

SENG

& Co.

Katja Mata en Toekang

Gigi.

No. 24
TELEFOON
MEDAN.

No. 1297

Soemadengan

Kaoem

Kemenjan

LESS en T.
£048—055
f26 sepikoel

Damar

F4

poetih standaard

10.50

1
1 —
21m
3i15.50

1

korintji 1,
Bovl.

"

18.—

2...

13—

"
»
30
Koffie Mand Angkola
85-—87/5

kering

Koerintji

tocan

ngan

dan

"
3
no.1.

kerbo

"

me

Djawi

kambing

SENG & Co.
'Telefoon 755 Medan.

Machine

Repairing
No. 15

Company
MEDAN-DEL

Telefoon 1451. ,

kita soedah bocka satoc bengkefdi Kapiteinsweg no. 15
Moclai pada 1
memakai merk seperti tersenoet diatas
Kita poenja bengkel sanggoep memperl ki keroesakan dari machin-machine Typewriter,

,,

lain, djocga letternja bisa

kodi

haiki keroesakan dari machin Reken Machine, Gramaphoon,
Duplicator
n
Sanggoep membocat koentji kas besi, Stempel lak dan lain-lain. Onkost reparatie

si
"
dircken

moerah

sadja

Bisa dipanggil dalam kantoor keoen-keboen,
hormat,

M..IDRIS,

1

2...
2

dirobah menoeroet

PENGOEROES.
”

MI
»

Rotan
”
»
"

Gatah

, —

1.

pw

»—

“1

(L

jang toelen.

Menoanggoes dengan

kamp”

timbaperkakas

kita poenja adres:

Kapiteinsweg,

.

Kadjai — (remb.)
Gom damar st. (Bat,'/,

"
pr...
djawi
“

dari

40.—
37.50

Kamp.

Tjengke 85 pCt.
Koelit kerbo katam 1

besar

40.—

-

» AL. (no.2)
. aboe poetih

serta oekoerap. Persediaan

HAN

14

merk MAG-

Edison, Bell, kita ada sedia, Roepa-roepa

segala motor dan pendjoeal arlodji merk Roskoph

Tjarilah

angin

45.—

biasa

Korintji

Messin

pakai,

takaran

kereta

NEET, tentoe tidak merasa tjape
ringan, ladjoe dan potongan bagoes jang terdapat keadaannja,

Oudemarktstraat 53,
,,

Bint.—Krog
Benkoelen
Padang robusta

"
-

apabila

Me

Sasak Ajerbangis ,,
,.
bovl. bagoes
».
Robusta Mand. &
M. Laboch Rabusta
»

,

Djoega

18.—

1,

"

jang kita sediakan

kebagoesannja.

GRAMAPHOON,
£

kniedekker

Toengganglah
Motorfiets
merk
NEW HUDSON dan MATCHLESS jang toean soedah ketahoei

Padang.

Rubber havea

dan

#50,
f 25
,,

10 Maart, 1930. , .
Copra kering poelau

«

voetbal

poenja toko.

oentoek toean - foean.

f 75
no 1 jang soedah dipilih £ 52
sepikoel.
Oa)

Mand.
”

kaoes

dan MATCH-

dan lain-lain jang ada sedia

£ 30,

135

Pasar

Pakailah

#90,

mata djarir

Cassia
"

Batjalah ! !

dalam kita

f110

Damar kotor poetih

Kopi Arab

sport !

Tendanglah VOETBAL merk CHAMPION

1930.

Rubber
Kopi robusta

dimoe-

lai, hoedjan gerimis poen toeroenlah deTanggal
16 Augustus 1929 satoc ngan poelahan-lahan, hingga melitjinkan
djoemlah f13.750.01 dari mandaat tang- veld, dan atjap kali djoega spelers sebegal 15 Augustus 1929 No. 1353 tertoclis lah menjebelah djatoeh sendiri
Kira 5 mn. permainan akan pause,
atas nama secretaris dari raad terseboet, akan menerima ocang dari
kas- bola didapat oleh Moenzil (K:S.J dengan
houder soepaja diserahkan pada Nill. tak ada tempo dari satoe hoek ia kirim
satoe tembakan jang seperti pelor djalanMij di Weltevreden.
Begitoe djoega pesakitan selakoe se- nja, bola mana didapat oleh Djamin
cretaris dari zaad di Salatiga soedah meng- (Osvia) dengan tak ada temponja ia kirim

moelai

bisa

soekai, djoega nanti perkara onkost

Pasar Sibolga.

telah dapat menemboes djalanja Sinar
Kota, jang diambil goal oleh Wazal
(KS) hingga atau berobah mendjadi
1-0 kemenangan oentoek K.O.M
Setelahnja boleh diletakan kembali ke-

litjin

djoega

ada

Chabar Dagang

Koelit kerbau katam
Kalah atau Soeka Kalah verslag sedang- Koelit kerbau kampoeng
kan pasanggannja boleh djoegalah dika- Koelit djawi katam
tan agak djempol.

penglihatan

LUITENANSWEG

hal

terang

dikerdjakan

Pemoeda
berachir

Kota Padang keloer dengan pa- Kemenjan mata besar
kaiannja, badjoe poetih streep hitam dan Kemenjan mata haloes
tjelana hitam, ketjoeali kepper'nja badjoe
tjelana hitam dan tak ketinggalan tertoelis didada mereka itoe leter S.K. (Sinar
Kota) atau boleh djadi djoega. Saja

koerang

Verslaggever.

tengah dan main dimoelai lagi, bolapoen
beredar
kekiri dan kekanan, hingga tak
497,50 dari satoe mandaat tanggal 5 Juli
menaroeh
kesenangan
sigoendoel itoe,
1929 No 1078 tertoelis atas namanja
selakoe secretaris dari raad itoe, oewang permainan dilakoekan dengan tjepat tapi
itoe haroes diterima dari kashouder dan sportief, tapi amat sajang veld begitoe
akan
Ned.

dan

Hari Minggoe tanggal 9 Maart 1930, oleh bestuur dan leden
telah dilansoengkan pertandingan voetbal tera, hingga semoeanja
ditanah lapang moeka Cantine di Fort selamat.

, Jari. Kemoedian Controleur Boeleleng dan
Hoofdpolitie-opziener laloe pergi ke Tede Kock, jaitoe antara Sinar Kota Padang
djakoela.
Orang-orang jang melarikan diri telah tegen K.O.M. (Kweekschool, Osvia dan
disoesoel dan ditangkap. Delapan poeloeh M.U.LLO.) di Fort de Kock.
orang jang membantah, telah ditahan tig-

segala

dioeroes

jang

siapa-siapa toean-toean jang beli katja mata dari kita akan kita
kasi persen satoe pasang katja, matjam mana jang toean-toean

Soematera.

pendeknja

rapi,

mata
Dan

dari

MN

sebagian

sa

wr

(Bali),

Moelai ini hari kita baroe terima perkakas boeat pereksa
jang model baroe. Perkakas ini kalau dipakai, boeat perek-

katjanja, sehisgga

Rovering to Success.
Kemoedian makan nasinja pirang.
mesti djalan amat perlahan.
Girl Guiding.
diitoe
Keadaan itoe soedah berdjalan 27 taazas-azas
Atoeran-atoeran dan
»Aan 'trij” Kata toean sipir,
hoen lamanja.
sesoeaikan oleh K.B.I. dengan keadaan,
Mendengar
soeara ibarat petir,
Doeloe soeatoe ketika soedah pernah keperloean dan adat istiadat pergaoelan
Semoca bertoendoek serta berpikir:
ditimbang akan menjimpangkan sadja dja- oemoem dan Kebangsaan Indonesia.
»Adoeh,
nasibnja berdosa bagaikan
lan kereta api soepaja dapat terlepas dari
—0—
Kapir."
ganggoean itoe, tapi maksoed ini diorongPermisi memakai bintang:
Tengah
hari
waktoepoen
tiba,
kan sebab dikanan kiri goenoeng itoe
Orang-orang Bangsawan dari kraton
ada djoerang-djoerang jang amat dalam di Solo dan Djokja jang mendapat anoe- Isi noraka berhati iba,
dan lebar, hingga kalau memindahkan gerah bintang dari Radja Siam, sekarang Menghadapi wasi, tempe dan lobak.
djalan kereta api itoe ongkosnja akan be- telah mendapat djawaban dari Sri Ratoe, Sajoer bening, bajam dan petola.
sar, ditimbang masih lebih mengoentoeng- jang mengizinkan bintang itoe dengan
Peroet lapar mendjadi kenjang,
kan kalau dipakai djalan jang sekarang.
sah
Tidak
beroebah nasi jang pirang
-os
Demikian djoega pada tocan Be Kwat
Kembali kerdja perintah datang,
Koen, majoor Tionghoa jang sekarang diam
»Keras kepala"
di Salatiga diizinkan akan memakai Officier Sampai hari mendjadi petang.
(A.I.D) Dalam desa Bondalem, district Kruis dari Witte Olifant

Tedjakoela

mata

roesak

.,

sago Sasak
» Moeko'
Sasak Darek
Batoe
Saboet poetih

m1
”
d1

Ajer & Kawan
piladehaloes

"
"

,, manengah

»»

kasar

n1
(4

TI
(0

ADA
7
?

2—

Rotan sago pagai bagoes ,, .13.—
Kemeri berkoelit poetih , '”
5.—
Lilin Tawon

jang

bagoes
Boenga pala no. |
"
"

»
"

2
3

» 100.—
80.—
75.—
60.—

» bidjo danau
Koelit (kemb. pala)
biasa

75.—

Lada poeti

10.—

Karang Soedaro
Lada hitam

Manisan laba satoe Blik
Katjangpadi

Ambalo

30.—

40.—
60.—
4—
12.—

50.—

SEDIA,

SCHEURKALENDER 1930 ALMANAK
SOBEKAN TIGA PENANGGALAN
PLAAT EUROPA, BAGOES BOEAT
PERHIASAN DINDING, HARGA
SEKARANG: DITOKO FE. 055

Elect. Drukkerij ,,SINAR.

DELI:-

Boeat keperloean toean - toean tersedia pada adres dibawah ini'
.

Bermatjam

roepa

boengkoes
£ 0.55

Sedia

Envelop

dienst koening.

soerat atau

£ 0.75

f 0.85

—

dan

Enveloppen
f 115

Beli sampai

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

bagoes, moelai dari harga:

setiap

seratoes:

berriboe harga

f 0,95, vlocipapier poetih bagoes

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

Bermatjam

roepa

kertas

toelis:

kertas

toelis

berrol

10 sen, warnanja

dan

tidak

di toeroenkan

hitam dan merah

pakai

dengan

bagoes.

dan tebal,

harga sedoos dari

100

toea.

rol, kertas tijp mesin, doorslag

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

diseboet
!!

abaoa

kertas

kkn

—
Menftjitak hoeroef Belanda, Melajoe dan Arab.
—
Mendjilit boekoe - boekoe dengan bagoes, rapi dan lekas.

Toko en-Electr. Drukkerij:3 SINAR DELI.
No.

1174.

MEDAN

: 5

Il

|

Telefoon

Goentingan

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

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

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

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

»—w—

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
KESAWAN

88 MEDAN

Bade Aa

Banjakroepa

TELEFOON

266

SE au

ana

|| Kesawan No. 79 ”— ' Tel. 663 Medan.

berdiri moelat 1888 — 1930:

Selamanja menjediakan sepatoeutoe jang soedah siap dan

verima tempahan.
gala matjam potongan jang
kin dari “koelit Europa kita
bisa terima.

Elok

7

OENTOEK

f 0.80.

TOKO

TJIN TONG & Co, Vansrsat No 3— MEDAN

Doenia

segalafroepa katja mata.

Menjediakan

mah tangga kaoem Islam,
itoe patoet disokong.
Harga langganan.

F. 2.59
Di Indonesia 3 boelan
»4—
Loear ,,
6
(Saban terbit moeat
gambar-gambar penting ).
Ngasem

5

Redactie

Straat

—

toean

akan

beli

gramophoon

jang

kwaliteit

»MERK?"

baik?

,

»Jang soedah termasjhoer, jaitoe OD E ON”

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

MAARTHA
1Ambonstraat

& Co.

12

MEDAN

KATJA MATA

Ia ada Lectuur Islam jang patoet di batja di saban-saban roe-

Kantoor:

Ja, disini MAARTHA & Co.:

dan barang klontong

Islam.
Tidak perloe dipoedji lagi.

Sebab

ALMANDILI. &

S. M. NAWAWI

"TELEFOON 1154”

3

»
»
000000000000000000000000000000

pergerakan jang penting,
kalangan

.

Terbikin oleh:

026

Lp. Maradj Bagai at

dari

DITJERMINI.

bat dan aksie menjeroepai filmster ! !
P
Semasa moeda orang memoeasi apa'jang hendak dipoeakarena itoelah masanja segala-galanja hendak

Leider dari pers Islam jang
merdeka. Saban terbit membawa
perkabaran jang lengkap dari
istimewa

Oo. K. Ss.

Semasa badan masih moeda, disitoelah segala-galanja berhimpoen. Tenaga mengalahkan koeda, ketangkasan melebihi acro-

$ Harga per blik

POLITICS, HISTORY, LITERATURE & SOCIETY

Pokok

MEDAN,

BOELANWEG,

PADANG

55.

ALMAND

@ Sesoedah toea terkenanglah kembali pada masa jang soedah lewat, |
@ ketika mana kehidoepan seoempama didalam mimpi, Ketika sendi
@ anggota, rasanja, moelai koerang tenaganja, riafsoe moelai kendor,
@tentoelah kenangan jang lama itoe menjedihkan sadja. Oleh ka@ rena itoe, agar soepaja kekocatan kembali lagiyi
pe jang hilang
& timboel. poela, makanlah Obat Koeat Safoef Hitjazi. Ta &
@ perdoeli berapa 'oemoer toean, Safoer Hidjazi mendjadikan toean
@moeda kembali moeda didalam erti jang sepenoehnja. Djangan
@ dikata orang moeda, sebali ia memakai obat koeat ini, sepoeloeh
@ kali ia gojang kepala !!
?
?
Heran dan mengadjaibkan akan perobahan atas dirinja ! ! ! W

Dewan
Et

NAWAWI

S.M.

E

tidak

oeang.

keloear

Djoega sedia barang - barang klontong.
kita kasi rabat jang pantas.

& Administratie

Djokjakarta,

oesah

Sanggoep periksa katja mata jang tjotjok oentoek kesehatan mata toean
- toean
dengan ongkos pertjoema.
Boleh toekar katja jang
ta'
tjotjok
lagi
dengan
Keoentoengan besar bagi toean- toean.

.

Java.

Boeat beli banjak

boleh

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

.

2

Djika toean dihinggapi oleh sematjam penjakit, djangan
tocan toenggoe penjakit itoe sampai mendjadi besar.
Segera

toean mentjari tabib jang dapat memberi pertolongan bagi toean.
:

Menoenggoe dengan hormat.

36

TABIB

BRITISH

S. R.B.

KEGOENAANNJA

JANG BESAR.

adalah

Tabib

Ma

Dan menerima pesanan dari
loear kota.
.

GAP

TOKO OBAT & AGENT MECCA

000000000000006:

00000000000000000:

A0 TIANG Seng”

Ami

TOEKANG SEPATOE

:

(4

1

INDIA

RAM

jang dapat memberi soeatoe tanggoengan kepada toean.

Pada hari-hari biasa, dalam boelan poeasa boeat lebaran dan di
perdjamoean,

selaloe Anggoer

'obat

tjap

Boelan

menarik orang

S. R. B. RAM

poenja perhatian.
mempoenjai

soerat

mempoenjai

soerat poedjian,

soerat

soerat boekti, beberapa banjak orang jang telah disemboehkan dari penjakitnja jang berbahaja, jang berada
diantara

hajat

dan mati.

E

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

—
——

S.R.B. RAM
India

G, saran
8 as
SNMN

Thabib
115

Telefoon No. 1326.

Djiangon bir kaksu beelanmoe
Kk ceran

—

Wilhelmingstraat

British
Medan

0

.

Tetapi lekas miRoem
Yap Boer Ih fi Fer, Sebentar
4ang.

ma”

"

EBUROPA

pada: TOKO HADI ISMAIL Oudemarkstraat 2 Medan
orang toea jang tiada
Boeat orang sehat, orang sakit, perampoean baroe bersalin dan
banjak tenaga lagi, Anggoer obat tjap Boelan selaloe misti di pergoenakan.
Harga botol besar f 2.25 dan ketjil f 1.25

$

Ada djoeal
sakit perampoean.

SANITUBE,

sematjam obat loear biasa kekoeatannja akan mentjegah

Sedia: Petji tempahan,

Dasi dan sapoetangan, serban oentoek Hadji, saroeng
Samarinda, saroeng Batoe. Bahra, sfoeng Djokdia.
Pajoeng soetera, alas kaki dari boeloe kambing. banjak
matjam jang lain.

Harga moerah, barang bagoes.

THAI

FOO

SENG

KIE-Dispensary

Telefoon No. 789, Postbox No. 114, Kesawan No. 61, Medan.

3

Mode paling baroe, . “8

Menoenggoe dengan hormat,

Hoofddepot:

POO

badjoe anak-anak, topi anak-

anak. kemedja soetera.

"

Telegram adres:

ISHAK ISMAIL Medan.

Adres soerat-soerat dan pesanan:

