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kan: mana jang diseboetkan: melakoekan
pemboenoehan dengan dipikir lebih doeloe.

didalam Volksraad: ,,bagi saja, saja leBidt

Dikocangan

“kabar

kota

ka kepada kepoetoesan Kerapatan

Medan.
—

Telefoon No.
Bindjei.

Nederland:

K1

Diambil

sendjata:

lima

belas

tahoen

Perbedaan

kedoea

vonnis

ini, ialah:

orang lain s0entock pendjatoehikan

moe-

Keada'an economisch di Palembang,
Tentang keadaan economisch di P alembang: resident Ezerman telah be-

Kita setoedjoe dengan pertimbangan
jang achir dari toean Soangkoepon, bah-

hoekoeman: 15 tahoen, masih ada bagi
pesakitan akan diharap-harap: Hidoep

wa Kerapatan itoe hendaklah diperbaiki, Nieuws:
hingga ia mendjadi soeatoe badan jang
Meskipoen harga
disenangi.

pengharapan pesikitan di Doenia, sedang
Merdeka.

Bagaimana Vonis ini soedah djadi berobah, dengan perkataan ringkas boleh
diseboetkan: bergantoeng
kepada
faham Hakim.
Dengan

ringkas,

baiklah

kita oelangi

doedoek perkara :
Pada soeatoe hari, Loksi (seorang Pen:
doedoek Bangoen Bajoe, Pematang Siantar),
poelang keroemahnja, didapatinja iboenja
menangis.

Iboenja mengatakan : ,,akoe ditempeleng
oleh Penghoeloe”.
:
Mendengar pengadoean iboenja, Loksi
djadi gelap mata. Bersama-sama dengan
kerabatnja jang lain, ia laloe hentjari
Penghoeloe ini. Boekan tidak boleh djadi,
setelah bertemoe terdjadi tjektjok moeloet.

Laloe terdjadilah perkelahian, dan

bera-

chir dengan pemboenoehan.
Inilah jang medjadi pokok pangkal perkara,

jang

menjebabkan

Loksi oleh Kera-

patan didjat8ehkan hoekoeman gantoeng.
Menoeroet Oendang-Oendang Hoekoem
Perkara boenoeh jang dihoekoem dengan
hoekoeman gantoeng, ialah: pemboenoehan

jang dilakoekan dengandipikir lebih
doeloe dandiatoer-atoerbarang

sesocatoe oentoek melakoekaakan

kedjahatan

itoe.

Oleh kerapatan roepanja, difahamkan:
bahwa kesalahan seperti jang dilakoekan
oleh Loksi, adalah soecatoe pemboenoehan jang dipikir dan diatoer atoer lebih
doeloe, hingga dikelocarkan Vonnis jang
paling penghabisan dan paling berat itoe.
Tetapi, Gouverncur, jang mengcorrectie segala Kepoctoesan Kerapatan, membatalkan vonnis jang diamtil oleh kerapatan
itoe.

Hoekoeman jang

didjatockan oleh Gou-

verneur, memberi faham kepada kita, bahwa pemboenoehan jang seroepa itoe, jang
terdjadinja dengan tiba-tiba.
boekanlah
soenfoe perbocatan jang boleh dinamakan dipikir dan diatoer lebih doeloe. @
Oentoeng ada jang ,gneng-correctic“
pekerdjaan Kerapatan, hingga Bapak Te-

titahoekan

sebagai

berikoet

pada Het

karet sekarang soe-

50 cent per 1/2
Djatan oentoek memperbaiki ini, teroe- dah berada dibawah
K.G.,
toch
orang
Indonesia
beloem
tama haroes ditimbang dari hakim-hamenstop
ia
poenja
tap,
Betoel
sekarang
kim jang padamasa ini doedoek didalam
Kerapatan, ialah terserah didalam tangan kcoentoengannja ada lebih tipis, tapi culambtenaar-ambtenaar Zeltbestuur, dan tuur karet tetap mendjadi ia poenja salah
sebenarnja Zelfbestuurder sendiri jang satoe pentjarian jang paling penting.
'Tjoema sekarang sadj4 tidak lagi dipakai
doedoek menghoekoem.
Dari kedoedoekan ini, pertama kita koeli-koeli, hanja seantaro familie jang
melihat oeroesan Bestuur telah disatoes ada membantoe didalam pekerdjaan tap,
Socal jang tida bisa disangkal adalah,
kan dengan oeroesan pengadilan.
bahoca itoe tap betoel telah moendoer
dan bahoea sekarang orang tida begitoe
Bila jang doedoek selakoe Voorzit- Soeka lagi tanam karet. Di Benedenlanden
ter Tengkoe Sulthan sendiri, sedang soedah moelai banjak menanam seroepa
leden beberapa orang jang mengepalai nanas jang back.
District, sedang Adviseur Controleur
Oleh pengaroeh dari landbouw voorpoela, disitoe kita lihat seantero pe- lichtingsdienst orang Indonesier$ sekarang
ngadilan itoe tergenggam didalam ta- merawat poehocnnja dengan lebih baek dari
ngan
hakim-hakim jang mempoenjai dahoeloe Pemoengoetan itoe hasil hantam
kewadjiban poela didalam pekerdjaan kromo tida terdapet lagi.
Bestuur, jang setiap hari haroes menDalem tahoen 1929 pengeloearan rubber
djalankan pemerjntahan.
dari Palembang adalebih dari 22.000ton,
Kewadjiban dari Bestuur, jang mesti tapi landbouw voorlichtingsdienst taksir,
ditjampoeri pocla dengan kewadjiban ini angka dengan gampang bisa dikasi
selakoe hakim, soedah semendjak ber- naik djadi 40.000 ton, djikalau harga rubpoeloeh tahoen jang laloe diperkata- ber itoe naik djadi lebih dari 55 cent
kan, bahwa kedoedoekan seperti itoe per 1/2 K.G.
koerang menjenangkan.
Lebih djaoeh orang”muesfi- perhatikari,
Bahwa pekerdjaan Bestuur jang be- bahwa Palembang masih' mempoenjai batanam-tanaman karet jang masih
rat" tiada memberi kepoeasan oentoek njak
memegang
djabatan
poela didalam moeda dan masih beloem ditap.
Kehakiman.
Seorang
Hakim
mesti
Beberapa tahoenjang liwat mereka paspoela berkewadjiban didalam peker- tikan akan soedah bisa mengeloearkan
djaan Bestuur, sama ertinja dengan: hasil jang baik.
sebilah pisau jang doea matanja.
Bahwa
pendoedoek
Falembang
ada
didalam kesoesahan wang masih beloem beAkan penoeh halaman Sinar Deli gitoe ternjata.
djika kita moeatkan boekti-boekti : bagaiSebab pembelian poelang hceren diensmana koerang baiknja, djika pekerdjaan ten darif12.— sampai f 18.— per kepala
Hakim itoe ditjampoeri poela dengan pe- dan pembajaran belasting moesti berdjalan
kerdjaan Bestuur.
dengan baik.
Barang sesoeatoe pada masa ini meTapi keadaan perdagangan ini ada hengehendaki: soepaja ditjari djalan jang bat. Didesak oleh roepa-roepa hal imporbaik!
teurs sekarang liwatkan
tangan kedoea
dan berhoeboengan direct dengan tangan
ketiga: jaitoe
waroeng waroeng ketjil.

Sumatra.
Telegram

jang menjesatkan
politie.

w 1

merasa

senang

pekerdjaannja

95 Amaterdaa,

““Tahoeri

ke

I.

doeloe.)

Kalau orang mendengar tentang ps
belian kapal,
tentoe sad

jang disebabkan

ng
“fin
jangankan
akan membeli kapal bermi
nlah.dimana orang jang
pi oentoek mempoenjai kapalpoen beloem hendak merasakan agama, perloe mendisekali djoega. Tetapi hal jang sematjam rikan sekolah lain jang berdasar agama.
ini kata spreker diharap orang djangan
Didoenia Barat poen begitoe djoega,
mendjadi heran kalau sadja dapat meadamereka jang hendak mengemoesehingga
dakan organisatie tentoe bisa.
perloe meadakan sekolah
igama,
kakan
Lihatlah misalnja jang spreker terangoempamanja Europa
igama,
berdasar
jang
kan dibawah ini.
Dalam tahoen 1918 orang-orang beloem schoot met den bijbel, H.LS. met den
boleh naik Hadji oleh Pemerentah Hindia, bijbel dan selainnja. Onderwijs seperti jang
karena pemerentah merasa koeatir, kalau ada sekarang mendjadikan orang tidak
r
kalau akan mendapat bahaja didjalan se- tjinta akan igama.
Oleh karena itoe kata spreker, patoet
bab randjau-randjau laoet jang dipasang
orang didalam laoet ketika terdjadi pepe- sekali onderwijs Islan dioesahakan, karena
rangan beloem diangkat habis.
memang soedah teratoer dan baik dari

Didalam

tahoen 1921, baroelah boleh, dahoeloenja

semasa doenia Barat dalam

sehingga djoemlah orang jang akan naik kegelapan.
$
Hadji telah mendjadi berpoeloeh riboe
Toean-toean dan soedara-soedara kata
banjaknja jang dapat dibawa oleh ber- spreker lagi, madjoekanlah dan propapoeloeh-poeloeh kapal. Tetapi bagaimana gandakanlah igama kita, kalau hanja' diri
ketika itoe, malah sewa kapal mendjadi saja jang msih moeda ini tentoe tidak
f400 boeat seorang, sedang pada hari akan orang endahkan. Tetapi tjoba sadja
sebeloem itoe adalah hanja f180.
saja sekarang dokter atau meester jang
Demikianlah pada tahoen itoe toean mana gelaran itoe sekarang populair, tenHadji Fachroeddin telah berangkat ke toe akan orang dengar.
Mekkah dan sekembalinja membawa verPemoeda-pemoeda jang mendapat dislag jang lengkap tentang perdjalanan dikan Barat jang memakai pakaian djen-

orang hadji dikapal dan poelangnja. Disini telman kalau bertemoe dengan kewanz
didirikan oleh hoofdbestuur satoe badan kawannja jang tidak berpakaian Barat, ia
penolong Hadji jang beratoes-ratoes itoe tidak maoe menegor, tetapi kalau ia berdengan meoetoes doea orang jang mana temoe sesama dapat pendidikan Barat.
diantaranja, adalah spreker sendiri, sedang Wah dari djaoeh ia berkata: Hallo.”

seorang lain, ialah kawan
ninggal doenia disana.

Pada

tahoen

itoe

spreker

boleh dikata

me-

Pendeknja

orang jang mendapat didi-

kan Barat fintellectueelen) tidak bergoena

lebih kepada Moehammadijah, karena ia membelakangi iyama dan tidak poela made

banjak djoemlahnja orang naik hadji, sedang ongkos boeat seorang adalah f 360.
dan f 60.— boeat premie sjech.
PF“ Dimand “spreker telah: kembali, telah
bekerdja seorang djempolan Hindia menghitoeng-hitoeng bagaimana mestinja diatoer
hal perdjalanan naik Hadji itoe.
Demikianlah dalam perhitoengan djempolan Hindia itoe, kalau sekiranja orang
naik Hadji itoe, hanja sepotong barang
jang tidak berdjiwa jang mendapat tempat 1 setengah meter persegi dalam kapal pembawa barang jang seperti kapal
pembawa
orang Hadji ketanah Hedjaz
tjoema berongkos sepoeloeh roepiah dari
Europa ke Hindia. Tetapi karena tanah
Hedjaz itoe tidak sedjaoeh ke Europa,

tahoe akan igama.

£

MohdtZtr Djambek.
menerangkan

tjaranja

pemandangan

onderwijs

Spreker

memperbaiki

dam

Islam di Hindia

Timoer. Sesoedah spereker memberi salam
dan membatja sedikit
hadis, spreker

menerangkan
keendahan, kemashoeran
dan kemakmoerannja Hindia Timoer jang
soeka menerima sekalian tetamoe dari
segenap

pendjoeroe doenia dan mendjadi

tempat kesenangan oleh doenia Europa,:
begitoe lagi pendoedoeknja berhati lemas
dan soeka menerima segala apa sadja
serta tidak banjak tjerewet.
Demikian lagi ia telah dihoedjani rahmat

hanja haroes membajar f 5. sadja.
Demikianlah
kata
spreker menoeroet

oleh Allah dengan igama Islam, sedang
djempolan
Hindia itoe dengan makan- Islam itoe adalah satoe pokok oentoek
mendapat persatocan. Dengan tidak adanja
makanandan pendjaga kesehatan didalam
Islam, persatocan akan djaoeh. Oleh karekapal poelang balik dan ongkos soerat

na dimana sekarang perloe persatoean,
serta ongkos sekalian, berDan sekarang kabarnja djoega pembaja- menjoerat
perloelah Islam — dimadjoekan. Dengan
ran dari toko-toko jang ketjil ini, ada sa- djoemlah f 70. boeat seorang Hadji.
tidak ada Islam, doenia tidak akan selamat.
Tjoeba
sadja
kalau
dapat
dikoempoelngat soesah. Baiknja disini beloem terdaDalam hal pengadjaran, perloe Islam
pat faillissement-faillissement jang begitoe kan dari 2000 orang Hadji jang masing- dikemoekakan soepaja hati persatoean
haibat sebagai West Borneo. Ini dise- masingnja membajar 300, telah dapat ada. Disekolah-sekolah perloe dioetamababkan barangkali, lantaran West-Borneo membeli doea kapal jang 3000 ton moeat- kan Islam sedang perkara pertoekangan,

mendapal banjak crediet dari Singapore
dan orang-orang jang disini ada anggep
“tiada bertambah
Seorang saudagar djadi soesah.
«#x
didalam
kepentingan,
dapat
poelang
itoe crediet-crediet setjepat-tjepatnja. Dan
Rechtersdwaling,
kelirioean
(Corr. ,Sin. Deli”) Tanggal 25 dezer tentoe sadja kepgntingan-kepentingan daHakim, boleh terdjadi. Kekeliroean jang tocan B. M. Kasim handelaar tembakau ri importeur-imp@rteur di Indonesia ada
tiada disengadja, senantiasa boleh kita da- di-Sibolga ada menerima beberapa vak
lain. Meskipoen begitoe keadaan ada sapati, sebab hakim-hakim
jang doedoek (boengkoesan) tembakau dari Fort de
ngat haibat.
bersidang, terdiri dari daging gan darah, Kock. Tapi baroe sadja tembakau itoe
seperti manoesia biasa.
.
sampai ke Sibolga soedah diperiksa oleh
Keriboetan di Banka?
politie dan diboeka sama sekali.
Het Nicuws dapat kabar dari pihak
Didalam pada itoe, tiada sekalian keApa jang menjebabkan maka politie jang boleh dipertjaja, dalam boelan jang
keliroean jang boleh kita biarkan sahadja
liwat dihadapan mata, dengan tiada ,,di- soedah geledah boengkoesan tembakau achir pergerakan antara koeli-koeli dari
itoe menoeroet kabar jang terdengar ada peroesahaan timah poetih. Dibeberapa
tegor" sedikitpoen.
.
seperti berikoet:
tempat berkali-kali terbit keriboetan tapi
Kekeliroean Hakim, jang sering terdjadi,
Toean Kasim ada mengirim kawat ke sampai sebegitoe djaoeh tidak hebat.
Satoe dan lain ada mengoendjoekkan
ialah karena dibohongi oleh saksi-saksi, Fort de Kock minta soepaja dikirim paatau dikeliroekan oleh Pegawai jang me- danja tembakau tjap pistol. Sebagai dike- itas pengaroeh dari loear, jalah propalakoekan Voor Ondergoek.
tahoei orang mengirim kawat adalah de- ganda extremistisch jang teratoer dari
Pernah terdjadi, seorang j. soedah di- ngan perkataan pendek, maka toean Ka- Singapore.
Pembesar- pembesar negeri berlakoe
hoekoem
oleh Hakim, sampai" berpoe- sim tidak toelis dalam telegram ,,tembaloeh tahoen, dan pesakitan itoe soedah kau tjap pistol“, hanja ia toelis mintak awas, akan tetapi mereka beloem merapoela mendjalani hoekoemannja ditempat kirim pistol. Roepanja kawat itoe keta- sa perloe memintak ditambah kekocatan
pemboeangan,
kemoedian
di- hoean pada politie dimana menjebabkan politie di Banka.
—0—
dapati keterangan, bahwa ia tidak...
tembakau oentoek toean Kasim diperiksa.
Motorboot penangkap ikan:
berdosa!
Tapi apa jang diperiksa didalam boengDari dihoekoem selakoe orang j. ber- koesan tembakau itoe hanja tembakau
Tanggal 25 dezer soedah sampai kedosa, kemoedian ternjata ia soetji bersih, meloeloe sedang pistol sama sekali tidak Sibolga sebocah kapal ketjil penangkap
3
ikan dari orang Japan.
adalah soeatoe kekeliroean, jang timboel- ada.
—0x
karena ditipoe oleh saksi-saksi, dan
Kapal penangkap ikan ini, datangnja
karena keteledoran ketika voor onderMenggeledah
tjandoe.
dari Padang dimana kabarnja disana mezoek.
Malam Rebo itoe mentri politie toean reka soedah lama inelakoekan penangkaHoeta
berOeroek Sibolga soedah mengge- pan ikan. Tapi ke- Sibolga hanjalah sekali
an,
hoekoem
oehkan
mendjat
Hakim
ini sadja baroe.
gantoeng kepada saksi-saksi. Dan kete- ledah seorang Tiong Hoa jang datang dari
Pematang
Dipelaboehan boekan main banjaknja
Siantar
dasar
di-Sibolga sebab
ini mendjadi
saksi-saksi
Tangan
didoega
orang
jang datang melihat kapal itoe dari
orang
itoe
ada
san.
membawa
kepoetoe
ataw
il
pentoek mengamb
menjimpan tjandoe.
darat.
Achirnja penggeledahan ini tiada berKedatangannja ke-Sibolga fentoe sadja
' Kekeliroean jang terdjadi pada Hakim
ek
hasil
sebab apa jang dimaksoed politie ada berarti sebagai mendesak kehidoepar
ialah
,
Siantar
ng
Pemata
di
penangkap ikan orang Boemipoetera.
elirocan faham. Keliroe mengeti- tidak kedapatan padanja,

r€ boleh

Singel

(Samboengan kemarin

Jaan moesoelr- jang, didengar-dengar dari

hoekoem gantoeng, memoesnahkan segala

Globe”

Congres Mohammadijah jang XIX
di Fort de Kock.

orang lain oentoek
disiar-siarkan ketje-

pen

Deli 7 Maart 30):

,De

I”

|

TYATETAN. 1

ini, kita peringatkan : tjoba. toean
bagaimana 'boekan lid Volksraad, boekan-pend6e

djara.

Publiciteitskantoor

DEL

sSINARDELI"

Zoel'kaedah 1348.

oleh 'Kerapatan Pematang Siantar, dibatalkan oleh. Gouverneur, diganti-dengan P

hoekoeman

Telegram adres:

- Amsterdam. Tan Tek Bie — Hoogendorpstraat 29 Medai

Songkoepon soeh, toe : dilempa

moeatkan soeatoe pekabaran,
Hoekoem Gatoeng jang didjatoehkan

1174

sod
eh,
daripas ni pemboenoeh moesath:

kepoetoesan - pengadilan Gowverngment”
—kita, dari Sinar Deli, soedah, meme

hari

Electrische Drukkerij & Uitgevers MP” ,SI NAR
weg

Azn. Ve

Senen 31 Maart 19

a.

Ketika toean Soangkoepon mengakaka

-Kerapatans Dwaling?

advertentie:

| sampai 5 baris (1.50 Sekali moeat sekoerangkoerangnja f 1.50. Berlangganan boleh berdamai.
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Loear Indonesia :

Directeur:
ABDUL
AZIZ

nja, masing-masing dengan dapat membawa 1200 orang Hadji.

pertanian dan lain-lainnja atau mengetahoei bahasa asing, tidak perloe sekali.

Doea kapal itoe tidak lebih harganja
dari pada f 360.000, sedang peratoeran
membeli

kapal itoe, kalau

Doktor

Abd.

Karim

Amarul-

lah. Sprekerini meroendingkan asoengan
doea dengan di- dan asoehan kerdja dalam Islam. Spreker
soedah

satoe, boleh mengambil
hyppotheekkan. Djikalau kapal

dibajar

itoe soe- berbitjara

dalam

bahasa

Minangkabau.

dah ada boleh diterima boeat f 70, oen- Pembitjaraan spreker ini menarik perhatoek seorang Hadji pergi ke Hedjaz.
tiannja jang mendengar dan sebentar-seDemikianlah sesoedah lengkap perhi- bentar mendapat tepoekan jang rioeh.
toengan itoe, telah didirikan organisatie Spreker memberi pemandangan bagaimaoentoek membeli kapal dengan memakai na Nabi Mochammad s.w.a: telah mennama Maatschappij Doenia Islam. Tetapi djalankan igamanja jang mendapat keapa jang soedah timboel? Jah Mij itoe soesahan sehingga sampai kepada perang.
tjoema berdiri sebentar sadja dan kemoeDisini dinjatakan djoega bahasa toeandian mati lagi, karena ketika organisatie tocan jang hadir sekarang mendengar
itoe

diatoer

dengan

Maatschappij

seboelat-boelatnja.

Kongsi Tiga, menoeroen-

kan harga sewa kapalnja sampai £85,—

Oleh karena itoe kata spreker, goena
oentoek meninggikan sinarnja Islam, orang
perloe meadakan organisatie oentoek me-

congres ini, kalau

tidak . memperhatikan

dan mendjalankan apa jang telah dinasihatkan oleh congres, kalau ia mati jang
djangkanja dihoekoem masoek nerakalamanja 5 tahoen, akan mendjadi 10 tahoen.
2

oeroes naik hadji terpegang dalam tangan-

Tambahan lagi kalau sadjasipendehy

nja sendiri Islam dan tidaklah dalam ta- tidak memperhatikan akan
ngan orang asing. Kalau masih didalam sekarang
ini, biar Nabi
bangsa

asing

djoega,

Islam

tidak akan

madjoe. Oleh karena itoe dirikanlah Maat-

s.a.w.
tentoe

nasehat ja
Mgehammad:

sekalipoen
akan datang kemari,
toean-toean
tidak djoega akan

schappij jang sematjam itoe, soepaja anak berobah, sengsaralah hidoep.
anak kita jang ketjil-ketjil sekarang dapat
Didalam spreker berbitjara ini, spreker
dididik mendjadi orang pelaoet dengan
telah berbalik menghadap kemedja hoofdtelah mengetahoei lebih dahoeloe tjinta bestuur

akan ke Islaman

bau

berkata

dalam

jang bahasa Minangka-

pidatonja,

karena

beliau

tidak akan mengadjar hoofdbestuur jang
ini menerangkan pendidikan oemat Islam. datang dari tanah Djawa karena telah
Pembitjaraan spreker ini bila dikoempoel paham, melainkan akan mengadjar'bangsa
H.A.

Kamil

koempoelkan

Pandjang.

Spreker

tjoema menerangkan tentan

onderwijs jang ada sekarang jang diatogr
oleh Pemerentah dan stelselnja jang menoe-

beliau iang masih didalam kegelapan.
Mendengar pemberitahoean toean doktor Hadji Abdul Kariem Amarullah ini,

roet stelsel Barat, spreker tjelah sekali, hoofdbestuur, Moehammadijah
karena dengan keadaan 'itoe timboel per- dengan senang hati,

menerima

Disini
segala

spr. terangkan

lagi, hendaklah

soedara-soedara

memperhatikan

Tiga perawan akan didjoeal.

nasehat-nasehat jang begitoe banjak dan
berfaedah dan djanganlah poela melihat
orangnja, hanja pengetahoeannjalah.

Se-

bab menoeroet biasa di Minangkabau ini

jang

terpandang

Dari hoekoem gantoeng, dja-

Kekajaan

di 15 tahoen.

Ke Singapoera.
Ditangkap oleh Dokter Saoedin.

salih, ialah orang jang

Anak aneh.

Kekeliroean Kerapatan?
Soeatoe

Vonnis

Hdekoem

Ma'loemat penerbit dan 1

'alam.

Seorang

Gan-

Rengas,

iboe

Indonesier, di

melahirkan

pengarang.
Soengai

seorang anak jang

Akan diterbitkan

2'/,

:
lembar,

£aban hari adverteerders mendesak sa-

aneh. Anak ini perempoean, dengan badan dja kepada administratie soepaja reclame
doedoek dimimbar jang menggojang-goBeberapa hari jang laloe, ketika kapal
jangkan
lehernja sebagai bervcer dan '"Tasman" dalam pelajaran antara Betawi toeng, jang didjatoehkan oleh Kerapa- jang tegap dan sehat.
Kakinja kedoea belahnja tidak sempoer- dagangannja dapat dimoeatkan di Sinar
menghetong-hetong kajoe mati, ja'ani tas- dan Singapore, telah diketahoei, soeatoe tan Pematang Siantar, oleh Gouverneur
sedang banjak
dapat perna,
sebab telapakan kakinja dan djari-djari Deli, jang
telah dibatalkan dan diganti dengan hoebih (vergadering tertawa).
hatian
dari
segenap
golongan
bangsa.
tidak
ada
sama
sekali,
hingga
kakinja
kedjadian
sedih
antara
tiga
gadis
IndoSelandjoetnja
oentoek
menjamboeng
koeman 15 tahoen,
hanja beroepa satoe tongkat jang besar
Dengan perlahan-lahan, kita soedah
pembitjaraan spreker jang soedah, me- nesia, jang diperdajakan oleh bangsatnerangkan

bagaimana

didikannja

sekolah

tjara
Barat, sehingga kalau soedah tahoe
kereseh peseh ia tidak maoe tahoe dengan

igamanja,

maka

doerhakalah

hoe-

bangsat.

Doedoek perkara ini, sebagai berikoet:

Dr. Saoedin, jang bekerdja mendjadi
Officier van Gezondheid didalam kapal

koemannja 'mereka jang sebagai ini kata ''FTasman,”
spreker. Ada poela diantara mereka jang

tidak maoe mengetahoei igama kalau soedah

dapat didikan

Barat, maka

kafirlah

hoekoeman mereka sebagai itoe.

Spreker

menerangkan djoega,

kalau

melihat diantara koeli
- koeli
jang banjak, ada 3 orang gadis,

contract

masing - masing kira - kira oemoernja 12,
13 dan

14 tahoen.

Ketiga-tiganja ini kelihatan menangis.
ta- Oleh sebab itoe, ia diperiksa. Ternjata,

diadjarkan igama kepada orang jang
hoe adat, iapoen mengatakan apa goena
igama, awak kanlah tahoe perkara adat. bahwa ia tiada berteman, selainnja dari
bertiga sadja. Diantara koeli-koeli dimana
rang inipoen kafirlah soedah.
Hadji Moechti.
Spreker ini ber- ia tertjampoer, seorang poen tidak ada'
bitjara tidak lama hanja 10 minuut sa- jang mengenal anak-anak itoe.
dja, menerangkan bagaimana pentjelaan
orang

kepada

mendjadi
laan itoe
malah

igama

schingga

itoelah

moendoernja Islam.
Pentjetidak sadja dari pihak loear,

dari

pihak

oelama-oelama

poen

ada djoega jang mengeloearkan beberapa
hadis-hadis

jang

melemahkan

Islam,

se-

Anak-anak ini menerangkan, banwa
mereka berasal dari Kota Winangoen
(Keboemen) Djawa Tengah. Seorang diantaranja, bernama Soepiah, saudara dari
Stationschef S.S. Kota Winangoen.

hingga oleh orang Islam jang tidak mePada soeatoe hari, mereka diboedjoek
ngetahoei, dikatakannja hadis itoe ke- oleh seorang jang bernama Katiman, diloear dari Toehan dan nabi kita Moc- adjak pergi ke Betawi. Mereka sendiri
hammad s.a.w.
tiada dapat menerangkan, apa sebabnja
Kijai M.H. Mansoer.
Spreker ini djadi soeka menoeroet.
Sesampai di Betawi, mereka diserahkan
menerangkan
djoega
Rahasia kemoenkemoedian
doeran Islam, karena kaoem Islam itoc kepada seorang mandoer,
tidak soeka mengerdjakan ferdoekifajah. Katiman melenjapkan diri.
Mandoer
itoe sendiri mengantarkan
Lebih djaoeh ia menerangkan djoega
mereka
kekapal
dengan memberikan ticket
bagaimanapoen pemasoekan beras Siam ke
Soerabaja, karena spreker sendiri anak kapal ke Singapoera.
Soerabaja. Ini adalah sebabnja kaoem
Dr. Saoedin beroleh perasaan, bahwa
Islam itoe tidak soeka mengetahoei seboleh djadi didalam perkara ini, ada soelandjoetnja tentang ferdoe kifajali.
Pendjahit kata spreker, ada amat per- atoe complot jang hendak mendjocal anakloe

kepada

kaoem

Islam,

itoe anak

karena

ke Singapoera.

Didoega

boleh djadi

oentoek pendjahit badjoe penoetoep oe- anak-anak ini dikirim ke Singapoera, keratnja. Tetapi sedikitpoen kaoem Islam lak dipelaboehan disana disamboet oleh
jg. 169 millioen itoe tidak hendak menge- soeatoe complot bangsat-bangsat poela.
Oleh sebab itoe, sesampai “Tasman,,
tahoei dimana diboeatnja pendjahit itoe.
di
Singapoera, anak-anak itoe didjadikan
Penoetoep pembitjaraannja spreker mengatakan kalau tidak soeka mengerdja- oempan, disocroeh didekat tangga, soekanferdoe kifajah, kaoem Islam itoe ber- paja didekati oleh jang menjamboet kedosalah. Inilah adanja pokok pertama datangannja.
Tiada lama kemoedian, kelihatan sejang memoendoerkan Islam.
orang
Hadji dan seorang pemoeda, jang
Kira-kira poekoel 1 malam rapat dimemandang kiri kanan dengan
tingkah
toetoep.
“|lakoe jang amat mentjoerigakan.
Kedoea orang ini, teroes diperhatikan.
Tetapi, mereka sendiri roepanja merasa,
bahwa mereka sedang diintip. Tiada lama
kemoedian kedoea orang jang ditjoerigai ini

'Chabar Kota

melenjapkan diri.
Oleh karena ,pantjingan” tidak berha-

Penghasilan Waterleiding Mij
Penghasilan dari
air
dalam boelan
Februari 1930... . 40. 276.23
» bermatjam2

laloe dibawa ke Medan.

Penghasilan
Januari 1930

— 4.000.

Soerat-soerat jang tidak disampaikan pada adresnja.
Kepada perempoean Awira Minto Road
48/' Singapore, afzender dari M. Rayes

Sg. Kerah st. no. 138.—

Djamin

djalan Poear Sidodadi|

—0—

Terlaloe pertjaja:
sebab koelit poetih

Toekang sepatoe Joen Seng &co di
Kesawan, pada boelan Februari jang silam
ada didatangi seorang toean bersama
njonjanja

dan

anaknja,

Medan zonder afzender.—
| sepatoe.
Idem Abd. Sani crani Hospitaal TanSetelah menanja

djoeng

Disini tidak ada

jang mengenal anak-anak terseboet.

Mevr. Koesoema Soemantri jang dapat
.23 mendengar hal ini, segera mengawat dan
berkirim soerat kepada Bestuur Perikatan
dalam boelan
»44141.03 Perempoean Indonesia di Betawi, soepaja
akan mengoeroeskan anak-anak terseboet.
Kemarin doeloe, dengan kapal ,. Tasman”
semendjak
djoega
dikirim ke Batawi, kelak dipelaboe188.417.32.
—0—
han akan disamboet oleh Bestuur P.P.I.

Djoemlah.
Penghasilan
jang laloe.

Idem

sil, anak-anak itoe, dengan teroeroes baik,

Balai

boeat

membeli

harga masing-masing

sepatoe jang dipilih dengan tidak mena-

zonder afzender.

Doea boeah soerat oentoek Mr. L.K. war barang satoe sen poen, lantas toean
Hubesret Controleur B. Deli zonder af- jang tidak dikenal itoe, minta satoe bon
zender.
jang maoe diteken.
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Setelah bon ditoelis, lantas diserahkan
Ketjelakaan

sama

auto jang heibat.

Sesoedah

terbalik,

terbakar.
Malam tadi, satoe Buick jang datang
dari Bindjei akan ke Medan, baroe'sadja
kira-kira 4 K.M.

dari

Bindjei,

telah

ter-

balik.

Auto ini didjalankan amat kentjang, dan
ketika hendak membelok disoeatoe belokan, djadi terbalik kedalam parit.
Ketika itoe djoega terdjadi kebakaran
didalam

itoe

mesin,

hingga

kenderaan

setan

moesnah.

Chauffeur

ketika

auto

itoe

terbalik,

terlempar hingga tangannja sebelah

Empat
penompang

orang

Tionghoa

mendapat

patah.

jang

djadi

loeka-loeka.

toeng tidak ada jang
korban djiwanja.

sampai

Oen-

mendjadi

eigenaar

toekang

sepatoe

sama sekali berdjoemlah
poeloeh empat roepiah.
Eigenaar

toekang

terseboet

f 34. zegge: tiga

sepatoe

itoe, merasa

tjoeriga djoega menerima bon itoe, tetapi setelah lebih djaoeh toean jang terseboet menerangkan

tempat bekerdjanja pa-

da Gemeenteraad Medan dan tempat tinggalnja di Manggalaan, maka dengan setengah

pertjaja

setengah

tidak,

sepatoe

itoe poen dibawalah oleh toean jang terkormat itoe.
Sampai kepada hari jang didjandjikan
jaitoe tanggal satoe boelan ini, ditjaritjari adres tocan jang terseboet ke Manggalaan dan ke Gemeenteraad tetapi tidak
ada satoe orang jang meugambil sepatoe
pada toko Joen Seng &co.

Begitoelah sampai hari ini, toean jang
mengakoe bekerdja pada 'Gemeenteraad
itoe, tidak nampak mata hidoengnja.
Eigenaar toekang sepatoe itoe tjoema
ingat-ingat sadja, sepatoe itoe boeat pa-

—0—

Toea sama toea.
Kira-kira poekoel 4 petang hari Sabtoe
j- I. pendoedoek kampoeng Djati Oeloe

kaiannja

njonja dan

toean

itoe

sendiri,

ertinja selama dia masih pakai itoe sepatoe, saban-saban dia melangkah, toch seberkedjoetan keloear dari roemah pergi patoe ini diingatnja jang dapat dengan
melihat satoe bokspartij antara pak gaek djalan membandiet dan djoeal
nama
embok

masing-masing

jang

Sibapa gaek lantaran panas hatinja soedah batjok kepala sang isteri hingga mengeloearkan

Perkara

ketjap mentah.

ini sekarang

ditangan Politie.

(Rep).

soedah

jang bekerdja pada Ge-

roentjing.

Tangannja sebelah kiri, poen seroepa
dengan kakinja, moelai dari perggelangan

atoer penerimaan

permintaan-permintaan

itoe, tetapi sekarang hampir koloman
Kedjadian di Bangoen Bajoe, Landschap dan djari-djari, poen tidak ada, hingga soerat kabar kita soedah terlaloe sempit,
Sekarang lagi ditimbang, soepaja dalam
Tanah Djawa, onderafdeeling Sime'oe- kelihatannja roentjing sadja.
Tangan sebelah kanan seperti biasa.
ngoen, Pematang Siantar.
sedikit hari lagi, goena menenggang hati
Sampai hari ini anak ini didalam kea- pembatja
Kira-kira dalam boelan Juni 1929, seorang
dan adverteerders, soerat kabar
daan sehat.
.lini dapat diterbitkan 2'/, lembar. Itoelah
Tionghoa jang berkeboen sajoer disana,
datang
mengadoe kepada Penghoeloe
Tentoe sadja familie jang mendapat djoega harapan kita.
Gajoes, bahwa kedalam keboennja telah anak jang aneh itoe, dikeroemoeni oleh
ni .
.
masoek seekor kerbau, jang meroesakkan tamoe-tamoe, dan ada poela jang meminta
Mati karena laki-laki.
berkat.
tanam-tanaman.
Kissah PEMOEDA DELI hari ini kita
—0—
Penghoeloe lalve pergi keroemah, semoeatkan tammatnja.
Industrie Japan dalam film.
Oentoek penggantinja, akan kita mueorang “jang berrafia“Loksi, jang poenja
Petang Sabtoe, malam Ahad j.l. satoe
kerbau itoe. Loksi tidak diroemah, me film Djepoen telah dipertoendjoekkan de- atkan satoe Alkissah jang
berkelimat:
MATI KARENA LAKI-LAKI
aa
lainkan iboenja sendiri.
ngan gratis di gedoeng Methodist Boy's
Penghoeloe menegoer perempoeanitoe School Hakkastraat Medan, dengan menPajakocmboeh, terkenal socatoe
soepaja kerbaunja didjaga baik-baik, dja- dapat koendjoengan ramai dari publiek. di Soematera Barat, jang penoehnegeri
oleh
Film ini pandjang sekali, terdiri dari drama
ngan
sampai
meroegikan orang lain
pertjintaan, penoeh oleh kissah
10 bagian.
didalam pergaoelan familie.
Koerang
njata, apa lagi jang terdjadi
Pada film ini tampaklah betapa kemaPergaoelan diantara egadis-gadis dan
Tetapi, tidak lama sesoedah Penghoeloe djoean perniagaan
Djepoen, teroetama pemoeda-pe
mueda 'disana, banjak ganpergi, Loksi poelang keroemah. Didapa- kemadjoean industrie setjara modern dan djilnja dineger
i itoc. Itoelah sebabnja ditinja
iboenja sedang menangis. Ketika betapa keindahan kota-kota ditanah Dje- sana banjak poela kissah jang gaib-g
aib.
ditanjakan, — perempoean itoe menjahoet poen.
Peroesahaan industrie, ada paling mePembantoc kita, toean Bachtiar, se»akoe ditempeleng fasal kerbau oleh Peng- narik hati. Antaranja dipertoendjoekkan
orang penoelis boekoe tjeritera di Soehoeloe Gajoes. "
bagaimana pekerdjaan dan hasil keradji- matera
Barat, meloekiskan pergaoelan jg.
Djepoen, teroetama dalam
Mendengar pengadoean iboenja, Loksi nan orang
menarik hati di Pajakoemboeh itoe, dedjadi gelap mata: Ia laloe mengoempoel- hal fabriek tenoen kain.
ngan kalimat: MATI KARENA LAKI-LAKI,
Bagaimana memboeat kertas dari pohon
kan kaoem kerabatnja, akan menemoei
kajoe besar-besar dibawa kefabriek hing.Didalam Minggoe ini
Penghoeloe.
ga mendjadi kertas. Diperlihatkan bagai- itoe akan kita mocatkan. djoega, kissah
Ketika berhadapan dengan Penghoeloe, mana memboeat barang-barang porcelein,
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djadilah pertengkaran — antara Peng- piring mangkoek dan gelas-gelas. Betapa
doeit dia tjolong.
poenja
Goea
hoeloe dengan Loksi dan anggoto-anggo- orang kerdja sawah, menambang tembaga hingga didjadikan blad-blad tembaga
Seorang Europa dari Onderneming data familienja.
dikirim kenegeri loear. Bagaimana me- tang ,temasja“ ke-Medan, menompang
Penghoeloe itoe dikerojok ramai,. Lok- melihara oelat soetera hingga benang pada salah satoe Hotel
,Kepinding“ disi jang mendjadi jang djadi , pahlawan” soetera mendjadi peroesahaan besar diki- sini.
Didalam Hotel ia mendapat seorang
didalam penjerangan ini, hingga Penghoe- rim kenegeri loearan. Diperlihatkan djoeloe itoe melepas djiwanja jang pengha- ga fabriek memboeat kapal. Segala ma- nratoe straat“ temen sekamar.
tjam peroesahan dan keradjinan Djepoen | Pagi-pagiia bangoen dari tidoer, ia
bisan.
ada dipertoendjoekkan dan memang besar riboet, katanja oeangnja f 100,— didalam
faedahnja boeat ditonton.
kantong soedah hilang. Ditoedoehnja
Sepoeloeh orang jang dihadapkan keJang terlebih menatik hati, ialah mem- perempoean temannja sekamar jang menmoeka Kerapatan, sebab ditoedoeh me- perhatikan orang - orang jang bekerdja da- tjoerinja, sedang siperempo
ean moengkir.
lakoekan pemboenoehan.
lam kebanjakan peroesahaan itoe, sebahaPerkara ini sampai kepada Politie, degian besar terdiri dari kaoem perempoean. ngan sedih sitocan mentjeriterakan, bahwa
Kerapatar memoetoeskan:
5 orang diantara jang tertoedoeh di- Semoea bekerdja dengan sikap dan tang- oeangnja tidak ada lagi, hingga oentoek
|
makan poen pajah.
bebaskan, sebab 4iada tjoekoep ketera- kas.
Film ini pantas sekali djika dipertoenla dikirim keondernemingnja oleh Po
ngan mereka berdosa.
djoekkan speciaal boeat moerid
- moerid litie, dan perkara pentjoerian itoe sekarang
Moedah-moedahan
tergerak sedang dioesoet.
4 orang lagi dihoekoem:
10 tahoen, sekolah.
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8 tahoen, 8 tahoen, dan iboe Loksi di- hatinja boeat menoedjoe kepada haloean
Japan dalam kepandaian dan keradjinan.
hockoem 1 tabuen, sebab dipersalahkan
Keriboetan koeli-koeli di
Dari sini dapatlah diketahoei betapa
ikoet memberi sogatoe poekoelan (mis- tinggi kelasnja kemadjoean Japan dalam
Pajabakoeng Estate.
handeling).
kalangan industrie dan dagang. Patoetlah
Seorang Assistent jang menemLoksi jang mendjadi kepala didalam Japan mendapat kedoedoekan dikelas 1
golongan
keradjaan
- keradjaan
peleng akan dikerojok.
pemboenoehan ini, dan jang melepas se- dalam
didoenia.
rangan dan poekoelan jang heibat, dihoeKemarin siang, di Pajabakoeng Estate
koem Gantoeng.
Awas pintoe!
(dekat Bindjei), telah terdjadi keriboetan
Boekan sadja di Petisah, di Soekara- antara beberapa koeli-koeli dengan seVonnis ini sampai kepada Gowverncur dja poen, pendoedoek merasa kesentosa- orang Assistent.
Soematera Timoer.
Ditimbang, bahwa annja terganggoe, sebab ganggoean maSeorang koeli, dimarahi oleh seorang
Loksi
melakockan — pemboenochan ling.
Kemarin malam, roemah seorang pen- Assitent sebab ia menanam tembakau tiada
itoe, boekan dengan dipikir lebih doeloe
doedoek, telah ditjoba-tjoba oleh maling, baik. Sikoeli menerangkan, bahwa boekan
dan boekan poela dengan diatoer-atoer, dengan djalan hendak memboekakan djen- dia jang poenja salah,
melainkan bibit
oleh sebab itoe, ia dihockoem 15 tahoen dela. Oentoeng lekas diketahoei, hingga jang disoeroeh tanam tidak sempoerna
,
pendoedoek bergemparan,
sedang sang toea.
pendjara.
maling
mengambil
langkah
seriboe.
"
Assistent
terseboet,
tiada
merasa
sePesakitan-pesakitan jang lain, ditetap—0—
nang
mendengar
djawaban
itoe,
Ia
laloe
kan hoekoemannja.
menempeleng koeli tadi. Kena dibaha2agm
Pintoe dibongkar pendjahat.
gian moekanja, hingga bertanda biroe.
Maling
jang
berani.
Gemeente harap perhatikan.
Koeli-koeli jang lain tiada merasa senang,
Soeatoe pentjoerian jang mengedjoetkan,
Tempat Mandi di Oudemarkstraat malam tadi telah kedjadian diKampoeng Mereka memperlihatkan sikap mengantjam dan hendak menjerang.
ada sangat kotor sekali didalamnja, di- Pandau (Medan).
Veldpolitie dari Medan, segera diberi
orang,
orang
kogoran
sana sini bertjetjeran
Kira-kira poekoel 3 malam, disoeatoe
dariW.C.nja boekan main penoeh dengan roemah disana, orang terkedjoet dari ti- tahoekan. Seketiga lamanja Veldpolitie
datang
dan
mengadakan
pendjagaan,
langau-langau dan
hjamoek.
doernja, sebab mendengar soeara pintoe
Ditempat jang sebegitoe ramai, apalagi diperkosa dari loear. Jang poenja roemah hingga keriboetan tidak djadi.
.
.
ditengah-tengah kota Medan poela, me- memboeka pintoe, dan minta pertolongan
Koeli
jang
kena
tempeleng telah dikimang keadaan ini tidak patoet. Apa lagi de- kesebelah menjebelah. Sang maling melaririm ke Bangkatan Hospitaal akan bekat tempatmandiitoe ada banjak tempat kan diri, dan tiada dapat ditangkap.
tobat.
berdjoealan
makanan dan kedai kopi,
Tiada lama kemoedian, dari kedai se—0—
tentoe sadja dengan moedah langau-la- orang Tionghoa, tiada djaoeh dari temngau dari tempat mandi itoe terbang pat roemah keriboetan itoe, kedengaran
" Kisaran.
kesana membawa kotoran jang menda- jang poenja kedai mendjerit, sebab pintangkan
penjakit.
Corr.
Sinar
Deli toelis:
toe kedainja telah binasa.
Kita harap sadja socpanja Gemeente
Madrasah Periaman,
Barang-barang telah lenjap dari dalam
soeka perhatikan (Rep)
Atas oesahanja engkoe S. Hasan pertoca
roemah itoe seperti beras, rokok, korek
dari
Madrasah jang terseboet, sekarang
api dan berbagai bagai barang djocalan.
Lo
Roepanja sang maling, lebih doeloe te- bolehlah dikatakan Madrasah itoe telah
Doenia-Ambtenaar,
lah memasoeki kedai itoe, kemoedian siap dikerdjakan. Karena ta' ada lagi keDipetjat dari djabatannja, Moehamad baroe memoelai hendak mendjalankan rol lihatan orang-orang toekang jang bekerdja
disana.
Joenoes, manteri politic b/d. Veldpolitie keroemah lain.
Madrasah ini sajang sedikit, terketjil
di Bengkalis.
dari Madrasah Manindjau di Kisaran
Sampai hari ini, maling itoe beloem
Terkira dari 1 Februari 1930 diberikan
tetapi soenggoeh poen begitoe, orangjang
Krijstelling mendapat gadji menoeroet dapat ditangkap dan tiada dikenali.
sembahjang kesana atau mengadji roekoes
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bezaldigingsschaal a 24 der B.B.L. 1925
dan sjarat agama Islam, berdesak-desak
dan 1928 dan sekarang mendjadi adjunct
ditiap-tiap waktoenja. Lebih-lebih lagi se: 3
Cholera.
djaksa Ic. kl,
Soeleiman gelar Baginda
karang semendjak engkoe Hamzah alis:
Marah Saip, sekar
a!junct djaksa di
Moelai pada tanggal 29 Maart j. |. Pakih diangkat mendjadi goeroe aga
dinjatakan, di Saigon berdjangkit penjakit di Madrasah itoe, laki-laki perem
Tand. Poera.
cholera.
jang beiasal Periaman-Pajakoemboel
Diangkat djadi schrijver le. kl. dan
—0—
jang berhaloean kaoem toea,
ditempatkan
pada — Controleurskantoor
datang beladjar kepada beliau.
Aek Kota Batoe, Kalihasion Harahap,
Penjakit ajam.
Bagi laki-laki beladjar malam kari:
sekarang Machine Schrijver pada Ass.-Res.
Di Kota Kisaran sekarang soedah ber- perempoean siang hari bei
kantoor P. Siantar.
tjaboel penjakit ajam, karena hampir tiap- sekali dalam seminggoe. Atas
Dipindafikan dari kantoor Controleur tiap roemah kedapatan ajam meroemoek patoetlah engkoe S.
djian dari kaoem-!
2
Aek Kota Batoe pada kantoor Ass.-Res. dan jang mati.
Hal ini mendatangkan keroegian kepa- oesaha beliau dapatlah terdiri satoc maP. Siantar Ngatan Sembiring, schrijver
da pendoedoek kota,
dardisah
Kisaran jang menelan ongkos
le. kl.

&

toea

orang baik-baik
mempoenjai oemoer kira-kira 60 4 65 ta- meenteraad.
hoen.
dan

dan

—0—

Scheepsdienst Soerabaja Radio.
Moelai pada
toenggal 1 April ini,
scheepsdienst Soerabaja Radio akan diboeterserah ka djoega pada hari Minggoe dan siang
malam oentoek publiek.

tidoer, Oleh

karena

lebih

hebat,

Rantau

Laban

ialah

dikamp.

Ramboetan,

moelai

dan Paja Pasir. Pendoe-

ma

lain

paknja

orang
- orang
petak Ongah
itoe sebagai
:
soedah moelai

tidak bergaoelan lagi dan nam-

hoeloe

No.

kah pekerdjaan
koempoel disana

Medan,

Sebab

td ada

berkeroemoen,

dja

Dengan

poenja
Orang

berpaham

Pada Minggoe tanggal 6 April iniakan (T.T
bertanding

ditanah

89

pekerdjaan soedah lama berdjalan, di-

Hardjo

Kesawan No. 75
Sekerapg kita berada

LV.C

Coflie

Kemoen

.

tanah Atjeh.
Pesanan banjak dan sedikit kita kirim dengan rembours
5
Menoenggoe dengan hormat

ENG
Toapekongstraat 16

SENG
Telefoon Nos. 403 & 567.

MEDAN

OT,

Hong Kong

4

Amoy

87

Straits

140 3

KATJA

Menjediakan

MATA

segala roepaBan mata.
Sanggoep
periksa katja mata jang tjofjok oentoek ke-

TI r

pi

sehatan
' dengan

ta'
tidak

oesah

keloear

oeang.

Keoentoengan

mata
ongkos

tosan
- toean
pertjoema.

Boleh toekar katja jang
tjotjok
lagi
dengan
besar bagi toean - toean

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

boleh

Toean-toean

-dan

njonja - njonja

Pakaian jang kotor soesah diti joetji kalau ditjoetji sen-

diri mendjadi loentoer atawa Soedah hilang dia
warna. Kita sanggoep tjoetji kering matjam
pakai obat-obat tidak roesak dan toekar warna
bali. Diloear kota toean kirim sama Bestelgoed,
pakket. Saja pak jang baek, saja kirim kembali

poenja
baroe,
kemPostadres

toean.

THE GLOBE Chemische Wasscherij
Huttenbachstr.

No. 4

ME

DAN

Tet. No. 796.

51
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Menoenggoe

" Eilm bitjara dan bernjanji

dengan hormat

Harga

Bersaingan

Moelai hari Rebo 26 Maart
sampai 31 Maart 1930.

Australasian Films (East) Ltd.

menjadjikan

»The Jazz Singer”

(didalam hoofdrol)"jang mempoenjai soeara merdoe dan permainan haloes.

SEBELOEMNJA

2

AL JOLSON

Ai 20

Jang poenja fabriek

IJIN TONG & Co, en 2 wan

Deli: Bioscoop
dengan

Boleh dapat beli dis gala tempat :
Pesanan boleh djoega dengan rembours.

dan barang klontong

1930.

sampai kenal, moelai dari Oostkust
sampai ke Tapanoeli hingga Seloeroeh

"TEPEKKONGST AAL,
MEDAN. DELI.

Ia
TOKO

Medan,
pada tahoen

Banjak pakaian ditahoen 1929 pada
tahoen 1930 ini soedah terpandang
suit de mode”
demikian djoega petji-|
petji pada tahoen ini, banjak jang |
soedah berobah potongannja.
Sekarang
orang soekai, potongan

di

-

Halim

Adam

—

sekalian potongan itoe, demikian djoega|
potongan lain
Kita poenja
harga, orang soedah

2. Pakai toetoep lak merah
kepala botol.

Italic
Zwitserland
Kopenhagen
Stockholm

Ramli Sariet

Achmad

pendek, orang bilang pesen SOEKARNO namanja
Dalam kita poenja toko tersedia

1. Pakai toetoep kaleng merah
dikepala botol.

Frankrijk

Zicht

noeddin

1930, tentoe kemaoean dan kegemaran
poen membawa pendoedoeknja pada

kemaoean tahoen

van Lient

Moesa
36

Djagalah tjap jang t oelen, jaitoe:

CJ. Sam Rikumahu Adoeng K. Tandan T.
Chung
Hwa Bank
W. Jao.|
31 Maart 1930, pockoel 12
ke)
Soemadi Ismail AchmadT. Ibrahim Ami- Shanghai
119

.

KOEPIAH

Enk.

Lopies

rapi dan menjenangkan

NOERAIN

sebagai be-

KETJAP TJAP MATAHARI

1930

Frankrijk
Duitschtand

Elftal (O. S.

masing-masing

Maart

jalah

Londen
Londen
Australie
Australie
Amerika
Amerika
Japan
Japan
Singapore
Britsch Indie
Hongkong
Amoy
Shanghai
Manila
Belgit (per Belga)

Wayer

Kita poenia tempat, moelai hari|
ini (15-3-30) boeka baroe di Wilhet- ||
minastraat 89.
Soenggoeh tempat baroe, tetapi

TOKO

Hakkastraat | Zic

31

N.V

Amsterdam

O.S.V.B

Medan

tjoba !

lapang

contra Medansch

Soesoenan
rikoet

Coiffeur

—

1
5

itoe

SPORT.

AMAT

M.

Datoek

baroe.

IL V. C.
V. B)

Selakan

njata

tertangkap.

ADVERTENTIE

tanggoeng

itoe: bahwa mere- Zicht

ini beloem

Habis itoe, dia dilepaskan dengan selamat. Begitoelah pengarochnja tjinta.

Wilhelminastraat

berpihak

disitoc, kemaoean agama Islam itoelah ditoeroet.

kekasilnja

dia teroes lari. Tentoe sudja
roemah mengatakan ,pentjoeri",
banjak

|,

ka itoe, hanja berbahas-bahas sadja pasal kadji dan mana jang setoedjoe dengan

diintip dari belakang roemah, kiranja
dia salah wessel, orang lain jang terma-

soeki.

T.T.

mereka berkoempoelsaban hari Djoemahat,

maka djawab Datoek

roemahnja laloe

Wisselkoersen,
Handelsbank.

Moehd. Jacoeb tanjakan kepadanja, apa- | 7jcy,

-hendak
mentjoeri,
hanja — akan
mendjoempai seorang kekasihnja bangsa Djawa jang ada mienoempang disitoe. Oleh
akan

masoek

termasjhoer teroetama di Soematra Timoer
——er —
Telah mendapat poedjian (diploma) dari
PASAR MALAM MEDAN
tanggal 9 Septem iber 1923.

Nederlandsch Indische

pada paham baroe, hingga saban hari
Djoemahat mereka berkoempoel-koempoel Zicht
diroemahnja. Tetapi tatkala toean Sjech

Menoeroet keterangan dari si Korban,
datang kesana, bockan bermaksoed

ingat

D. Ali soedah

mendjadi Inl. tolk le kl. pada

Medan.
|.

bahasa peng-

Ada bisik-bisikan orang,

orang Tionghoa j. soedah dapat persen beberapa belas boekoe tangan: jang sedang
dilindoengi oleh Padvinder dari M. Diah.

(empat poeloeh tahoen)

25/2-1920

tadinja Inl. tolk pada Arbeidsinspectie di

bermoesoehan.

kedoca belah pihak dan hal itoe soedah
nja soeara itoe, dengan membawa ber- berkenan. Tetapi entah apa halangannja,
sampai sekarang beloem djoega dilangsoeng
matjam-matjam sendjata dan perkakas
Kiranja sesampainja disitoc kedapatan sc- kan.

karenata

40

Arbeidsinspectie di Tjoeroep (Bengkoelen),

Baroe ini toean Sjech Moehd. Jacoeb,
kadi di Bandar Sakti soedah sembahkan
kehadapan padoeka Tengkoe Maharadja
Boengsoe, soepaja kepadanja dibenarkan
mengadakan pertemoecan diistana, goena
mentjari
keselesaian pertikaian paham

mendengar teriakan

hari

Diangkat

doek
dikampoeng-kampoeng
terseboet
terdiri dari doea partij, hingga satoe sa-

loear
biasa, semoeanja djadi bangoen
kembali dan berkedjaran ketempat datang-

dia

NEGERI

T.A, menoelis:
Paham baroe dan paham lama, Tolk:
Sekarang
perkara pertikaian orang
Diberi verlof lamanja 2 boelan oleh
orang Islam jang berpaham baroe dan karena sakit Jap Kian Fong, Chineesche
berpaham
lama timboel kembali. Jang tolk pada Arbeidsinspectie diMedan dikira

maba

lantaran mendengar teriak
jang bertempat diroemah
Pangkas.
Doedoeknja hal
ditoetoerkan :
Malam itoe segala orang

PEGAWAI

Tebing Tinggi Deti.

riboean roepiah, specaial oentoek bagi
dajoeng moeslimin jang akan mengerdjakan
pekerdjaan jang Soetji.
Tjinta poenja oelah.
Hampir terdjadi bahaja darah.
Pada petang Raboe malam Kamis 26
djalan 27 Maart 1930, poekoel 10 lewat
20, segala orang-orang jang berdekatan
roemah dengan bakal Kantoor Moehammadijah di Kisaran soedah djadi riboet,

MAMPIR
LAIN

KE

TOKO

DATANGLAH

mn

—

DOELOE

at

Socatoe pesta dansa jang dtiboerkan dengan

muziek, memberi soeatoe pemandangan jang
mengembirakan, dan menjedapkan pendengaran

telinga.

Soeatoe film dari Al Jolson jang beroleh hasil
banjak, menggemparkan dan akan mendjadi
soeatoe kenang kenangan bagi penontgn.

“Advertenti
BRILLJANT dan INTAN

SEDIKIT TIAP- TIAP
BOELAN,

MAS DJADI
MODERN.
dan

bermatjam

roemah, toko, goedang dan harta

sedia

benda toean, terdjaga oleh oppas

malam.

- matjam

NACHTVEILIGHEIDSDIENST
Telefoon 992
7 — Medan
kt.
Oudemar
Directeur: MULLER MASSIS

Kwaliteit baik
netjis

Toekang

keama-

PARTICULIERE

permata.
Pekerdjaan

Tertangggoeng

nannja.

32

dari Cylon.

| nja Lot-lot
peringatkan

Persediaan
tinggal sedikit
| lagi.
Pesanan diloear Medan hanja dikaboelkan pada siapa
jang kirim Postwissel f 14.—

boeat

saban

|

M.K.

000000000600
LLe0L

TOKO

BROS
dan intan” —
— — MEDAN

| FIRMA naos1 movamao Tae «son
Belawan
Atapweg

Telt.

42

BERDAGANG
Papan

(| Meranti

dan

dan

Il toepa-roepa

| oleh Fabriek

brotti-brotti

Poenak

dari

(damar

oekoeran

jang

N.V.S.H.M.

kajoe

batoe)

terbikin

Singapore,

| dengan harga moerah.
Djvega selamanja kita ada persediaan
kajoe laoet, roepa-roepa
oekoeran

Anak kajoe, bamboe Siam, atap Nipah
dan lain-lain

Moelai dari sekarang sampai 16
April 1930 kita ada djoeal moerah
satoe
dengan
barap
angkoe
seboet

partii No. 2 atau diborongkan
harga jang sangat moerah dipada toean -toean dan angkoedatang ditempat kita jang terdiatas boeat persaksikan se#liri. |
Menoeggoe

dengan

kaoes

voetbal dan kniedekker
oentoek toean - toean.

NEW
LESS

laat

Motorfiets

HUDSON
jang toean

Batikhandel & Lotendebitant
Datoestraat 4 — Padjak Gantoeng
8

7

apabila

dan MATCHsoedah ketahoei

Djoega

kereta

angin merk MAG-

NEET,

tentoe

tidak

merasa

tjape

potongan bagoes jang terda-

ladjoe dan

ringan,

pakai,

tocan

GRAMAPHOON,

hormat

TOKO OBAT & AGENT MECCA GANGERS
S.M. NAWAWI ALMANDILI
55

PADANG

MEDAN,

BOELANWEG,

O.K.S.

DITJERMIN!I.

OENTOEK

Semasa badan masih moeda, disitoelah segala-yalanja herhimpoen. Tenaga mengalahkan koeda, ketangkasan melebihi acrobat dan aksie menjeroepai filmster !!
Semasa moeda orang memoeasi apa jang hendak dipoeakarena itoelah masanja segala-galanja hendak
sinja
d ialami !
Sesoedah toea terkenanglah kembali pada masa jang soedah lewat,
& ketika mana kehidoepan seoempama didalam mimpi. Ketika sendi
@ anggota, rasanja, moelai koerang tenaganja, nafsoe moelai kendor,
| & tentoelah kenangan jang lama itoe menjedihkan sadja. Oleh ka@ rena itoe, agar soepaja kekoeatan kembali lagi, nafsoe jang hilang
||@ timboel poela, makanlah Obat Koeat Safoef Hidjazi. Ta
|» perdoeli berapa 'oemoer tocan, 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 ! ! !
@

|

Edison, Bell, kita ada sedia, Roepa-roepa

Tjarilah

kita poenja adres:

HAN

14

Oudemarktstraat

SENG & Co.
Telefoon

53,

755 Medan.

| FIRMA
BOEMIPOETRA
'Topekongstraat 35 Medan. Tel. No. 1333-. Code A. B. C. Six
Edition 6.

Telegr

Adres :

Poetra Medan.

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

2

Kwaliteitnja
bagi kaoem

0
&
@

selamanja
saudagar,

Fabriek diloear

@
?
»
Terbikin oleh:
$ targa per blik f 0.80.
»
LI,
ALMANDI
NAWAWI
»
S. M.
026
»
?
400000 00000000000000000000000 0

baik,
sebab

negeri.

memberi keoentoengan
kita pesan teroes dari

Didjocal

banjak dan

sedikit.

Saudagar kain dan petjah belah! selakanlah berhoeboengan dengan

Firma

BOEMIPOETERA,

soeatoe

Firma

jang

akan

menoendjoekkan lobang keoentoengan bagi toean

dan bagi kemadjoean dagang
.

djoega:

BOEMIPOETERA

FIRMA
jang

jang

agent

dari Fima

&

MATSEH

Nos:

8 en 81 Bindjei,

selamanja ada persediaan

besar dari Papan

Laoet keloearan dari Singapore, Tiang Tengar,

AKIP

Meranti, Damar

dan Batoe Bata.

Sleepbooten (kapal penarik) S.S. Panei,

Dan ada mempersewakan

Simpang

tiada berbahaja

Oelim, Tamiang.

djoega:

MACHMOEL

en M. KASIM

Slachterij Bindjei, Telefoon No.

DJOEGA FERLOE
ORANG MENDJAGA DIRINJA.

Ada

menjediakan

daging

jang

nement dengan

masih

baroe

10.

dan

menerima

abon-

kebon - kebon.

Hormat,
MACHMOEL
bin MATSEH
Mohamad Islam bin H. M. Siddik
8 Achmad bin Akip

Onggoer obat Yap Boelan Hii Mdifera

antero tempat dan gampang dibeli.
Hoofddepot:

THAI

FOO

SENG KIE

di

- Dispensary

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

terboesj, tjapal,

enz:

,

ribocan

dan

Batikhandel merk H. ABDULHAMID

ada tersiar

plekat,

Adres

Boelan

kasaran.

Tjap

batik haloesan

obat

samarinda,

kain

lama lama djadi sangat berbahaja.

seperti saroeng

matjam

Anggoer

O|

menjediakan

Orang perampocaa waktoe
tanja datang
Tasa mocles.
kepala
di
pinggang sakit, karce tiada ai openin

ada

soepaya dangan argoda.

jang

Kalsumoesim penjakiklekas beli

Lain barang

Mandailing

bondingonnya Iadak Tata

batikhandel

-

POO

timba-

ngan dan takaran serta oekoeran. Persediaan besar dari perkakas
segala motor dan pendjoeal arlodji merk Roskoph jang toelen.

Telefoon

Tjoema

merk

kebagoesannja

KASIMAN

mendjadi

Waktoe

jang kita sediakan

Toengganglah

adres

42

Pakailah

|

Inilah

|

LESS en T. dan lain-lain jang ada sedia
dalam kita poenja toko.

9 010010104410 00000000 004000000

Menoenggoe dengan hormat

Medan
| Paleisweg Soekaradja.
| Telf. 1119.

dan MATCH-

pat keadaannja.

bikin, wang dikembalikan

—
Toekang mas
Kapiteinsweg No. 43

merk CHAMPION

kita tidak tanggoeng.

Medan

tidak setoedjoe dengan
barang jang disoeroeh

en

lot. Kalau

Batjalah ! !

Tendanglah VOETBAL

seperti kilat, dikepada
Publiek

| dalam Kota soepaja bersegeralah datang ini djam djoega |
pada kita bocat ambil itoe lot.

PERDJANDJIAN:

EDWIN

Kaoem sport!

|

Pesenan banjak dan sedikit, kami terima
l

dengan senang hati.

MEDAN

oepah,

— dioega jang soedah si

Sedia

Djagalah harta benda tocan!
PEMBAJARAN
DENGAN

Berhoeboeng dengan lakoe-

|

akpa
kgantoeng No. 5
Kesi wan . No. 34 en Padja
'Kesa

Menerima

/

Pentjoeri

it

I siapa TAG

00...

Awas

00000000000 0000L0LL000

DIIKAT DENGAN
PERHIASAN

e

RUSLAND.

SINAR DELI

Persatoean
tani

Satoe

No. 25 Senen 31 Maart1930 — 1 Zoel'kaedah 1348

Tahoen ke I.
Moskoy,

bahwa

.

Lembar

kan
atas

kedoea.

protest

Kapan berkeperloean. Tjobalah doeloe

Executieve

adres ini.

Djoega Boekoe-boekoe, Kertas-kertas dan Perabot-perabot
keperloean kantoor. Panggil sadja telefoon No. 1300 atau
pesan dengan soerat.. Segera dan rapi Order toean-toean
itoe dikirim. Harga Melawan. Boekan omong. Tjobalah.
Ditanggoeng. menjenangkan

ke-

kedjaman.
28 Maart. Dima'loemkan,

Centrale

Oepah tjitakan dan Stempel.

kaoem

Rus.

IN

mendjalan-

pemeriksaan jang sedalam-dalamnja
tjara-tjara j, didjalankan oleh pem-

Mesin baroe,

"Letter baroe,

Perkakas baroe.

besar-pembesar tatkala memasoekkan hak-

Chabar

hak kepoenjaan kaoem tani kepada per-

Kawat

satoean kaoem
pada

NEGERI

BELANDA.

lah
Crisis
net.

Aneta Radio.
,Johan

Van

Oldenbarneveld"
Den Haag, 28 Maart. Pertjobaan pela: »
jaran kapal , Johan van Oldenbarneveld"
tidak djadi pada 29 Maart seperti telah
tersilap dikawatkan baroe ini, tetapi sebetoelnja

ialah

pada

tanggal

Pemboekaan parit baroe
pada 29 April.

29 April.

di Ymuiden ialah

Berlijn,

27

Maart.

berhenti disebabkan
lpemimpin-pemimpin

dalam

memasang

tclinga

dan

dengan

soenggoeh-soenggoeh hendak mendengar,
maka minister Verschuur menerangkan
bahwa ia membenarkan keberatan Ecrste
Kamer atas perhoeboengan pemberonta
kan di Curacao dengan keangkatan Fruwytier. la menetapkan bahwa Huygens
tetap tinggal diDen haag mendjabat
pangkat 2e hoofdinspecteur, bocat mana
ia minta belandja 18000.
Toean Silingenberg
mentjaboet
motienja tanggal 27 Maart dan menjatakan ia akan menjetoedjoei kepada begroting. Toean-tocan mr. Fock, jhr. mr.
de Savornin
Lahman
dan jhr.
Van Citters mentjaboet djoega akan
motienja, Kemoedian begrooting itoe diterima dengan tidak oendian soeara.
Vergadering ini berdjalan lamanja sepoeloeh menit.
.

tempat

memberi

Telefoon

antara soepaja

pers
partij

tjara

pertanaman

itoe berhasil

dengan program-

Perang

saudara.

Sjanghai, 27 Maart. Satoe koempoelan penjerangan jang terdiri dari pasoe-

kan-pasoekan

Soerat-soerat

Joe Siang dalam tempoh tiga minggoe
berlakoe, sekarang soedah ditampik oleh
tentera nationalisten dengan persediaan
pertolongan kekoeatan parit-parit, tanks,
pelempar api dan kawat-kawat berdoeri
Didoega keras, bahwa pemimpin dari boeat menghalangi.
Sikap jang keras dari Regeering jang
Katholiek, Bruning, akan djadi candidaat
kanselierschap.
la mentjoba seberapa tidak seorang poen ledennja jang tidak
boleh soepaja dasar kabinet djangan ber- setoedjoe menjebabkan tidak akan timboel
kekoeatiran.
haloean kepada socialistisch.
Banjak kampoeng-kampoeng sekeliling
Crisisdalampolitick. Sjanghai jang dengan sebentar sadja soeBerlijn, 28 Maart. Pemimpin dari partij dah diserang oleh perampok.
Centrum, tocan Brunning, membangoenkan
V erdrag-verdrag
satoe Kabinet.
:
Tiongkok.
Crisis dalam parlement tetap membaNangking, 28 Maart. Pembitjaraan
wa kepada speculatie jang mengandoeng
oentoek menghapoeskan exterritorioliteit
politiek, teroetama disebabkan keterangan-

Japan berdjalan teroes. Satoe rantjangan per
keterangan bertambah banjak bahasa ka-

soedah dipertimbangkan kepada
binet baroe itoe akan membawa riwajat djandian
pengoeroes dagang Japan.
baroe dalam politiek negeri, jang mana
Perdjandjian tarief antara Japan Tiongboleh djadi diperboeat goena mengoeatkok
dalam beberapa hari lagi akan ditanda
kan plan-Young.
tangani.

ini akan (lebih berhaloean kanan, karena
itoe beloem perloe ada kaoem reactie,

Dari Twecde kamer.
Den Haag, 28 Maart. Tweede kamei Rijksdag divendoerkan sampai hari selasa
soedah menerima baik akan rantjangan pada hari mana minister Bruning menjaoendang-oendang oentock memperbaiki takan keberhentiannja.
dubbele belasting. Berhoeboeng dengan
hari besar Paasch, maka vergadering diPemimpin perkara oeroesan tanah, toeoendoerkan hingga 6 Mei.
an Scheile menerima baik akan tawaran
Bruning soepaja ia diterima doedoek daSatoe oendang-oendang scedah diterima
lam zitting kabinet sebagai minister van
baik dengan tidak oendian soeara, OgnLandbouw. Scheiler mendjadi pemimpin
toek mengatoer perdjandjjan pekerdjaan
djoega pada sajap pertengahan dari kaantara kapitein dengan anak-anak kapal. oem nationale, dan
orang mendoega tentoe hal ini akan menjebabkan ia terpisah
dari socialisten.
INGGERIS

POLEN.

“Satoe receptie besar,

Londen,

21

Keriboetan

Maart.

mengan-

tjam.

.

Mac Donald

Warschau,

28 Maart. Politie soe-

mendjatoehkan

hoekoeman

Egypt tidak maoe
ketinggaOleh karena kemaoean disertai o
lan dari kalangan apasadja.
sikap berani dalam masa enam. minggoe'
Dalam soerat kami jang baroe laloe Amir Abbas Halim soedah sanggoepme-

ada

memberitakan

tentang

mx AL KISSAH
#' PEMOEDA DELI Y

begitoe sengsara dan tiada mempoenjai

kami toelis dari hal kemadjoean Techniek
Egypt. Sekarang kami tambahi lagi dengan
kemadjoean sport.
Dari itoe hendaknja moedah kita sedikit meloeangkan tempo boeat mempeladjari kemadjocan-kemanjoean
beberapa
oemat jang bertamaddun, tetapi djanganlah dengan theorie sadja atawa main de-

semangkin gelap. Setiap keradjaan berpikir habis-habisan menjapoe moesoehnja,
masa itoelah Amir Abbas Halim kembali

ngar-dengaran sadja.

tjita-tjitanja dari membela Djerman. Hasil pertempoeran Amir Abbas Halim de-

Kita sangat bersedih hati mengenangkan diantara kita sama kita, sama sebangsa, sama mentjemohkan saudaranja,
apalagi jang menghalangi
kemadjoean.
Boekannja Islam jang tidak madjoe,
boekannja Islam jang tidak berpengaroeh,
tapi semoeanja sangkoet pada pemeioeknja. Berhoeboeng dengan maksoed kami
meoeraikan madjoenja Sport di Egypt
perloelah kami rasanja menoeliskan riwajat seorang djempolan Sport Egypt.
Amir Abbas Halim begitoelah namanja
seorang
djempolan
pemoeda-pemoeda
Egypt jang namanja tidak akan tersemboenji, moelai dari lapisan bawah sampai
lapisan atas sama kenal padanja, sama
memoedji keberaniaan, keradjinan, dan keoeannja dalam berbagai hal.

di Wilhelminastraat

Medan, ada seorang gadis jang

menghemboeskan

djiwanja

jang

penghabisan, ialah Clara...“
Dibawah bantalnja ada terdapat sepoetjoek socrat

jang telah ditoelis oleh tangan jang lemah.
Dengan air mata berlinang-linang orang toeanja

antaranja

“membatja soeratnja itoe:

.Peroentoengan kehidoepankoe diatas Doenia ini,

ngan segala moesoehnja ialah ampat boee:

ah mesin terbang moesoeh hantjoer Io
loeh sedang dia

sendiri

mendapat

tiga

kali
keroesakan besar, djatoeh da
awang-awang. Oentoenglah semoe:
beloem ada jang meniwaskan djiw:
Moedjoerlah sekalian kedjatoehannja

dak lewat dari batas tanah Djerman.
lau sekiranja kedjadian barang

dichas

tiri itoc barangkali Amir Abbas Halim:
dak akan moentjoel

lagi di Egijpt.

Setiap kali Amir kita ini dapat bal
dalam penerbangan setiap itoe ambil pas!
tretnja itoe mesin terbang, jang sengadi
disediakan dan bawa kemana dia p

Dalam tahoen 1917 Amir Abbas Halim:

meninggalkan tanah Djerman, tanahtet

patnja memperoleh pengetahoean dikala
ngan militaire jang akan diingatnja'
oemoer

hidoepnja

pergi

menoedjoe

tanah Turkeij terkenal begitoe masjho
Masi itoe di Turkeij ada sedikit kaloet,oedara masih moeram lantas Amir Abbas
Halim bekerdja disini mendjaga bal

oedara. Disini Amir Abbas Halim

pe

tidak

berapa lama laloe meninggalkan Turkeij
kembali ketanah airnja bceat memadjoekan Sport“.
Di Mesir pada masa ini boleh dibilas

sangat

madjoenja

sport seperti

K3

voetb

dan lain-lain. Voetbal Mesir pada tahoen

ini terkenal betoel karena disini ada satoe'
Voetbalclub

pernah
dl.

bernama

Tursanah

soedah:

bertanding ke Belgie, Djermar

t

toeroet kantoor politie,

selakoe

Keroegian ditaksir 1 millioen Yen.
Dari pihak orang toeckang pompa kebakaran beroleh kematian seorang dan tiga
orang mendapat loeka parah, disebabkan
seboeah kereta pompa terbalik.
«

ROEPA-ROEP2 KABAR.

Kansas

nera.
City, 27, Maart.

seorang

Keizer Djerman.

Sekarang

soedah beroleh
kemenangan
knock out jang kedoea belas dalam
tempoh 2 boelan, sesoedah ia poekoel
knock out sama Trafion dari Chicago
dalam 54 seconde.
Tar-

Koning
Inggeris
semboeh
betoel.

djika kau nanti menda-

Londen,

Djanganlah engkau megeloepakan, ada masanja mengadakan

27

Maart.
receptie

Hari.ini
pertama

Koning
sesoedah

dibawahan

Ketika perang doenia sedang menoen-

atau kehendak pemerintah disana hanjalah dengan kehendak dirinja sendiri.
Dalam peperangan jang begitoe heibat
Amir Abbas Halim djoega toeroet kena
bahaja hingga semoea berdjoemlah enam
kali. Oentoenglah
semoeanja ta'sampai
membahjakan djiwanja. Kesemboehannja
dari loeka pengabisan sekali menjebabkan
dia tidak diizinkan lagi berdiri dimedan
pertempoeran djiwa.

Dari seorang Correspondent jang soedah bikin intervieuw pada Amir Abbas «
Halim kita dapat keterangan dari padanj

itoe mendjawab:

,kalau boeat saja satog 4

poen ta'ada lainnja.”

“3

Sekalian sport sama bagoes, sama baik 3

dan

banjak faedahnja

paja

mereka

bagai

kesehatan/

toeboeh apalagi bocat poetra Mesir soez "
gagah berani.
Sebagai

k:lak

tanda

terkenal orang jangs'

djasanja

3

en

tempo haris”

Kalau kita perhatikan dari lakoenja
Amir Abbas teranglah pada kita dianja
boekan seorang soeka menjenangkan diri
sendiri atau poen maocediam dimana dia
poenja tempat dengan makan tidoer, tidak
perloe tahoe sana sini. Dengan segera

mendjaga barisan Djerman semasa masih
diperentahi Kaizer dahoeloe dianoegerahkan padanja beberapa Bintang-binta
dan Medaille satoe diantara Bintang-bii

ianja

oleh pembesar-pembesar Djerman seperti:
diperkoempoelan dam

minta

pada

pemerintah

soepaja

di

tang itoe ialah bintang ,,SoelaibHi
jang

sampai

sekarang

masih

-

dipakai”

izinkan berladjar mengemoedikan kapal Gezant waktoe
sebagainja.
terbang dimana dapat persetoedjoean.

tidak boleh lagi bermain di
ketjoeali kalau ada dapat lamillioen-millioen manoesia jang akan hidoep beroen- wannja jang seimbang.
toeng diatas Doenia jang tiada kekal ini.

Kau boleh mendapat kesenangan dan nanti kau

Militaire

djoekkan kebocasannja dimana AmirAbbas dimana itoe Correspondent tanjakan “ini 4
Halim djoega toeroet sebagai seorang dan itoe.
Salah satoe itoe pertanjaan
Ofsir dari barisan berkoeda. Amir itoe Correspondent ,bahagian manakah dari
menjerboekan dirinja kemedan pemboe- Rijadhoh (Sport bangsa Indonesia) jang“
angan djiwa boekanlah dengan paksaan toean soekai”. Dengan tersenjoem Amir

Carnera

pat kesengsaraan.

Diatas Oedara Djerman Amir Abbas
Halim melepas tenaganja menoebroek mesin-mesin terbang moesoeh. Amir kita ini. “5
seolah boekan bangsa Egijpt lagi karena

belas tahoen. Tidak berapa lama Amir mengadjar dari theorie dan praktijkaja “
mengemoedikan mesin terbang. Club ini
sekolah-sekolah dan Raadhuis
soedah Abbas, Halim poen keloear dari sekolah »Nadij Thairan” dengan
dikepalai “
moesnah terbakar di Komatsumachi diba- Militaire. Dia tiada bermaksoed kembali oleh Amir Abbas Halim.
3
ketanah
airnja
(Egijpte)
tapi
bekerdja
keras
gian barat laoet Japan
roemah,

Djika akoe telah menoetoep mata tentoelah ber- Missouri,

haroes mengingat Toehan,

menjerahkan dirinja membela Djerman,

poeloeh sembilan
Berhoeboeng dengan — kehoedjanan
koem pendjara seoemoer hidoep dan 9 tang bahaja asalkan memberi faedah ba- djocroe-djoeroe terbang di Mesir jang”
orang dihoekoem 20 tahoen kerdja paksa. ik bagi dirinja maoepoen orang lain.
terkenal satoe negeri jang tidak maoe
Pada tahoen 1913 Amir Abbas Halim kalah baik dari kalangan apa sekalipoen
JAPAN.
poetra-poetra Mesir menga-.
berada di Djerman disanalah dia mem- merasalah
dakan
satoe
Club mengoeroeskan hal:
Kebakaran besar. perladjari hal ihwal peperangan. Masa
mendirikan satoe roemah sekolah dan “
Tokio, 20 Maart. Toedjoeh ratoes boeah itoe oemoernja tida lebih dari enam-

Oeatoenglah ada Oesman seorang bangsa Boedikissahkan oleh
mipoetera jang hendak menoeloeng akoe.
"#SINJO DELI”
24)
Bokscommissie soedah memetjat
Dan dari sebab itoe akoe octjapkan terima fion.
Seketika itoe djoea ada didalam sebocah roemah kasih padanja.

malang “telah

"
“

Amir Abbas Halim djoega terkenal seorang, 33 orang dihoe- orang gagah berani tidak gentar meren-

seorang Carnera

kawan dan akoe moesti menanggoeng segalanja itoc
dalam soeatoe kamar jang amat kotor.

4

kemadjoean-

mati atas tiga

ebersama dengan tigasorang apaknja laki- dah bersedia-sedia menantikan keriboetan
Rabindranath Tagolaki dan perempoean, Alexander dan jang timboel berhoeboeng dengan sebab
re temasa.
Jellicoe toeroet dalam receptie Pemerin- crisis jang begitoe lama soedah berdjalan.
Marseille, 27 Maart. Rabindranath Tatah di Hooger-huis jang terdiri dari 3000
Saudara toea dari Pilsoedzki jang diorang, jaitoe oentoek memperdjoempakan perintahkan membangoenkan satoe kabi- gore soedah tiba disini boeat menginap
segala oetoesan - oetoesan
net baroe, sampai sekarang pekerdjaannja di Cote d'Azur, Rome, Parijs dan Engeland.
Lord-kanselier, miss Sankey, Lord-pre- beloem berhasil.
Keadaan tetap dalam hal jang mengoesident dari Geheimen Raad dan Lady
Kemenangan
Caratirkan.
Parmoor menerima tetamoe.
Sampai akoe mendapat penjakit jang heibat, serta

dari Cairo,

ngaroeng oedara. Sedang masa itoe oedara:
Yen Hsi' Shan dan Feng kemadjoean di Egypt seperti belakangan masih kalang kaboet semangkin hari

pers.

Conferentie armadadi Londen.

1300

(Oleh Al - Fata — Corresponden ..Sinar Deli”).

Minister oeroesan loear Negeri, tocan
Keadaan baroe mengoendjoekkan poela dengan njata bahwa pemimpin Cent- Wang menerangkan pagi ini bahwa perdjandjian ini tidak berhoeboeng dengan
Den Haag, 28 Maart. N. R. Crt. rum Bruning, bertentangan dengan sikap
Orang jang diseboet diatas berperasaan
pindjaman
Nishihara.
mengoetjapkan selamat kepada Eerste- mereka jg, digantikannja. Ia mengadjak
Democratie. Sangat sijmpatienja mengoenmereka
soepaja"
memasoeki
perwakilan
Kamer tentang ia telah beroentoeng daPemoelangan kem- djoengi perkoempoelan ra'jat atau clublam perkara Fruytier soedah mendapat dalam kabinet baroe, sementara ia menbali Wei-Hai Wei. club teroetama jang bersangkoetan dengan
tjoba
soepaja
pasoekan-pasoekan
itoe
kehasilan jang bagoes, disebabkan ia soemengikat
perdjandjian
dengan
dia.
Nanking,
28 Maart. Didoega bah- sport.
dah mengindahkan pikiran oemoem dan
Amir Abbas Halim djoega satoe dari
pada awal April ini akan
kebenaran.
Djika socara berlebih jang tidak me- wa Lomson
anak
radja-radja disini jang soedah memnjetoedjoei padanja, maka barangkali menanda tangani perdjandjian tentang
Soerat kabar de Tel. mengatakan, Bruning akan memboebarkan Rijksdag permoelangan kembali akan Wei-Hai-Wei. boeang habis-habis itoe sipat anti democratie. Diatidak soeka katanja melihat sebahwa kedjoedjoeran dari Eerste Kamer
atay
akan
ia minta kepada president
tengah radja-radja barisan Timoer oesahadalah mendjadikan tersia-sianja maksoed
Hindenburg mempergoenakan hak ke- INDO CHINA.
kan mengharap sebagai diatas malahan
pemerintah oentoek
soepaja
Fruytier
»
koeasaamnja jang loear biasa itoe oentoek
mendjadi senang hati dalam djabatan toe.
Sesocdahnja pembe- menoendjoekkan ke Tinggian dan sebamengoemoemkan begrooting. Kaoem exrontakan. Tiga poe- gainja. Moedjoerlah diantara radja-radja
tremist minta keras kepada kiezers soeSoerat kabar Vaderland berpen- paja bertindak. Didalam soesoenan kaloeh sembilan orang barisan Timoer, soedah berdiri beberapa
orang bertindak membanteras itoe adat
dapatan, bahwa, Eerste Kamer soedah binet baroe jang dirangka-rangka ini tidak
dihoekoem mati.
koeno seperti Soeltan Faead dari
kerdja baik, tetapi tidaklah 'menambahi
Hanoie, 28 Maart. Crimineele Hof model
kedapatan scorangpoen kaoem socialist,
Egypt, Mustafa Kemal dari Turky, Ridprestigenja Regeering dan minister Vershal mana akan menimboelkan penjera- jang mengadili perkara orang-orang jang ho Chan dari Persija, ex Amir Amanulhuur.
ngan-penjerangan baroe. Kabinet baroe bersalah dalam pemberontakan di Jenboy, lah dari afganistan.

Soeara

&

baan Executieve dapat memperbaiki keadaan itoe dan akan mendapat bantoean,

Reg

bertentangan

MEDAN

Binderij.

kekoeatan baroe kepada

dengan Re- bag»es jang mana selamanja ini tetap tigeering dalam perkara oeroesan oeang. dak sebagai jang diharapkan bermoela.
Kaoem socialisten jang mempoenjai paling besar partijnja didalam Dewan Ra- TIONGKOK,
iat sangat

TIMOER”

Rubberstempelmakerij, Boekhandel

j. telah beker-

kabi- oppositie partij kanan.
Seteroesnja diharapkan soepaja pertjo-

ma oeroesan oeang, sekalipoen Kanselier ada seorang socialist.
Kemoedian
dichabarkan, bahwa perFruytier dalam djandjian-perdjandjian boeat menjelidiki
Eerste
Kamer. crisis Kabinet Djerman soedah disahkan
Den Haag, 28 Maart. Pada tatkala ver- oleh Kabinet, tetapi kemoedian disebab«gadering Ferste-Kamer,
tribune penoeh kan kemoedian oleh sebab kaoem cociasesak.
.
list tidak maoe toeroet, maka dipoetoesSewakto2 ordng jang berhadir sama- kan akan memboebarkan kabinet.
sama

satoe-satoe

,,PERTJA

dja dengan amat kedjam, hal mana ada-

DJERMAN.

Kapal

DRUKKERIJ

tani.

Pers menjesali atas badan-badan partij

Pengangkatan

radja radja-radja toeroen temoeroen diMonaco.

di Monaco.

Parijs,

28

Maart.

Perkara pengang-

katan radja Monaco barangkali akan
menimboelkan satoe keriboetan internatio
naal, berhoeboeng dengan kedatangan
Prins van Urach dari Djerman ke-Parijs

Menghapoeskan tjoekai
penghasilan tanah djadja- "
han.

Brussel, 27 Maart. Sebagai tindaka
kkaustenggelam didalam doenia penghidoepan dan ada ia semboeh dari penjakitnja. Enam ratoes jang menda'wakan dirinja ada berhak pertama oentoek mentjegah Crisis dalamn " “
orang tetamoe terdiri dari opsir-opsir mendjadi radja di Monaco, beralasan
Hakoe hendak dipaksa kawin dengan seorang jang poela waktoenja djiwamoe akan melajang” —
e di Congo, Minister van Kolo- ”
tentera darat dan laoet serta tentera dengan keterangan bahwa Charletto soe- economi
E
kau soekai, dan akoe teroes pergi melenidn soedah mendapat satoe peratoeran,
sekali-sekali tiadalah akan menjenangkan disebabkan

dig dengan seorang chauffeur auto.

benar penghidoepan koe di Singapoera,
akoe ditinggalkan oleh chauffeur itoe, sehingga

iksa akoe moesti menghinakan
diri akoc.

CLARA.

TAMAT.

oedara, begitoe djoega pihak
pembesar-pembesar negeri.

politie dan dah menanggalkan haknja dari ahli waris.
bahwa selama doea tahoen tjoekai barang
Sekarang jang berhak adalah anak-anak- keloear dihapoeskan atas barang-barang
Inilah pertama kali Koning menerima nja, jang dalam garisan Urach ia ada kehasilan tanaman dan minjak
berhoeboeng pertalian darah dengan asal sawit
oetoesan Sovjet Sokolnikof.
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Indonesia

Oewang piterah digondol maling?

La

HIDOEP.

(P. Soerb,) Naib Tarogong daerah Garoet pada minggoe jang laloe soedah ke- Ada manoesia,
tjoerian wang piterah jang akan distort jang
tidak merasa,

Awas Batja Teroes.

banjaknja f 1250.
mar bidoep di Doenia,
Politie soedah memeriksa kedjadian itoe »senang dan ,,sengsara".
communist dan kepoetoesannja nanti akan dikabarkan
jang melarikan diri lagi, kerena perdjalanannja pentjoeri ada
Loepa sengsara ketika senang,
mentjoerigakan pepreksa'an politie.
dari Digoel.
loepa
soekar ketika garang,
—0—
masa garang ta' ingat malang,
kabar jang baroe-baroe ini

Ambon.
Orang

Menoeroet
tersiar, beberapa
melarikan
Australie.

diri

orang

Soeltan

boeangan sama

kepoelau-poelau

Boelongan.

masa senang

daerah

Lebih djaoch dapat dikabarkan tentang meninggalnja soeltan Boclongan meBerhoeboeng dengan itoe pada tangal noeroet kawat jang diterima oleh Soel16 Februari jang laloe, tweede luitenant tan di Tandjoeng Poera ialah pada hari
G.J. Wu'fhory dari garnizoen bataljon Raboe sore dengan tiba-tiba. Betoel
di Molukken dengan beberapa orang ser- marhoem ini soedah lama mengandoeng

“dadoe telah berangkat ke Thursday-Islan,
jaitoe boeat

ambil

pelarian dari Digoel.

empat belas

orang

penjakit, seperti

kata D. Crt. tetapi di-

katakan djoega dengan tiba-tiba sebab
tidak pernah kedengaran kabar menga-

Empat belas orang tersebuet telah me- takan bahwa marhoem itoe didalam pclarikan Jiri, dimalam tanggal 4 mengha- njakit parah.
Marhoem itoe toetoep oemoer lebih
dap 5 December dari tahoen jang laloe
dari Tanah Tinggi, jaitoe kira-kira pada sedikit 25 tahoen,
Sebagaimana sodah dimaloemi. bagindjam doea. Mereka soedah mengembara
lamanja 64 hari, dan dalam hoctan me- da itoc soedah pernali pergi ke Negeri
reka soedah dipanah oleh orang-orang Belanda bersama ajahandanja Soeltan
Papoea. Doea orang diantara mereka da- dahoeloe.
Kepergian ajahandanja ke Eropah itoe
pat loeka, tapi tidak berbahaja bagi djiwanja, satoe kena panah dipoendakuja adalah berhoeboeng dengan satoe perkara
dan jang satoc (dikaki.
jang penting, jaitoe mengadoekan seorang
Waktoe mereka soedah datang dita- Eropeesch
Bestuur di Borneo kepada
nah djadjahan Australie, mereka lantas Minister van Kolonien. Sepoelangnja dari
menjeberang soengai Fly dan belakangan sana tidak berapa lama ajahandanja memereka ditangkap di Darn. Hampir se- ninggalkan doenia. Oleh Regeering diangmoeanja
mempoenjai
boekoe, taal dan katlah Soeltan jang baroe ini mendjadi
batjaan Inggeris.
gantinja.
Diantara mereka ada terdapat satoe
Oentoek beberapa lama, ia diserahkan
goeroe, satoe bekas teekenaar dan bekas oleh Regecriny kepada marhoem Soeltan
student medicijnen.
Langkat, ajahanda Soeltan jang sekarang
Lebih djaoeh ada ditoetoerkan, bahwa boeat mempeladjari oeroesan'pemerintahan.
satoe diantaranja mempoenjai satoe boe- Diwaktoe
itoelah djoega marhoem ini
koe tjatetan harian jang lengkap dari Iberkawin dengan poeteri dari Langkat,
mereka poenja perdjalanan.
Ijaitoe
saudara kandoeng
dari Soeltan
Diantara ini serombongan tidak terda- sekarang.
pat itoe communist jang terkenal nama
Dengan poeteri ini soedah beroleh seDachlan. (Ind. Courant.)
—0—
orang anak, tetapi baroe beroemoer 5

Het

Zwartwaterkoorts di Batavia.
Niews dapat kabar, baroe ini tiga

boelan

teroes

Sekarang

meninggal

chabarnja

doenia.

permaisoeri

mar-

hoem ini akan berangkat pada hari Seroemah sakit Tijikini, Inin ke Boelongan boeat menghadiri pemereka dapat zwartwaterkoorts | makaman soeaminja.

ta' ingat

Toko Katja Mata Jang Termasjhoer.

orang.

Moelai

Oo, manoesia jang ranggi,

bermenoenglah diamkan diri,

ingat ! kemana kau nanti.

Dan

Bila kau djaja sekarang,

sangkamoe kau ta' kan malang?
kau ta' perloe dengan tolongan orang?
ingatlah ! soeatoe masa akan datang.

siapa-siapa
kasi

balasan

mengirangkan,

Adanja itoe
penjakit di Batavia mengoendjoek bahwa pembasmian malaria
di iboe kota dari Indonesia ini masih tidak tjoekoep seperti djoega soedah dibeber selama debat dalam Volksraad.
Kata Kengpo.

Om
Kedjadian jang loear biasa.

disalah satoe fabriek minjak tanah dibilangan Rembang. Sedjak ia poelang ditempat orang toeanja di Tjiamis, ia harap akan dapat pekerdjaan lain. Dalam
tempoh empat boelan ia merasa poetoes
asa akan mendapat penghidoepan lagi,

dan dari sebab tidak tahan mengandoeng

'kesoesahan itoe, ia mengambil poetoesan
Pada hari Raboe tanggal 19 Maart jang penghabisan dengan
mamboenoeh
1930, seorang dari kampoeng Perigi (2 anaknja lebih doeloe dan kemoedian Nji
Oeloe) dikota ini meninggal doenia jang Anda, dia poenja isteri.
dikoeboerkan oleh achlinja sendiri di TaAnaknja nama Tojib jang oemoernja
lang Soero.
baroe
satoe tahoen setengah soedah meSesoedah selesai pekerdjaan mengoelajangkan
njawanja jang penghabisan pada
boerkan mait itoe datang seorang Kiai
serta diiringi oleh satoe doea orang moe- ketika itoe djoega, tetapi bininja, meski
ridnja
jang tidak dioendang mendekati loekanja begitoe parah, dapat djoega ditolongan oleh dokter di Tjiamis dan ada
dan menghadapi kekoeboeran si mait.
Teroes mengangkat ke doea tangannja harapan akan semboeh lagi.
Anak bini jang tjelaka, begitoe poen
achli si mati
dengan
menganggoeknganggoekkan
kepalanja kelangit mem- Wirasasmita sendiri laloe ditransporteerd
batjakan do'a. Sehabisnja si Kia-i men- ke Ziekenhuis Tasikmalaja akan dirawat
do'a itoe ia teroes dengan roepa terboe- lebih djaoeh disanan.
Begitoelah kita terima tclefoon dari
roe-boeroe mengangkat langkah pandjang
Tjiamis.
teroes poelang tidak perdoeli dihoedjan
jang lebat. Apakah sebabnja tiadalah diHari ini kita perloekan mengoendjoeketahoei,
tetapi sesoedahnja itoe Kia-i ngi roemah sakit itoe akan tjari keterapoelang, roepanja achli si mati seperti ngan jang lebih djelas.
tiada senang hati, terboeroe-boeroe meSesoedahnja mereka itoe dapat pertomintak poela pertolongan dari seorang longan dari dokter dengan setjoekoepnja
Kai-i lain j. kebetoelan waktoe itoe ada orang dapat harapan jang baik, ialah le“disitoe djoega, memintak soepaja dibatja- laki jang edan itoe dan djoega bininja
kan
,,Talgin“ oentoek si mati, (jaitoe akan dapat hidoep teroes.
soeatoe perboeatan j. soedah biasa teWirasasmita
sekarang soedah dapat
ranggap berfaedah berkebadjikan oleh
menjahoet
apa
jang
ditanjakan kepadanja
kaoem Moeslimin.)

Sesoedah Si-Kiai jang lain itoe selesai dan ia soedah terangkan, bahwa ia ada
membatjakan talgin itoe sekalian djema- anaknja bekas loerah di Petir nama Wiah-djemaah berangkat akan poelang ke- rasasmita, ia soedah dapet peladjaran
sampai tammat dari H. I. S. Tjiamis dan
roemahnja
dengan
berbitjara itoe dan
ini, sebab memikirkan ,,begimanakah peng- dalam tahoen 1923 ia soedah tinggalkan
bangkoe sekolah.
rasaan dirinja Si-achli maka ia meminta
Sesoedahnja ia poenja oecmoer 20 tapertoeloengan poela dari lain Kiai memhoen,
baroelah ia menikah dengan Nji
batjakan talgin dikoeboeran Simati tadi??.
Ach...... tidak lain, barangkali Si-achli Anda seorang perempoean dari desa itoe
koeatir (takoet) perboeatan Si-Kiai jang djoega. Ini perkawinan soedah kedjadian

pertama tadi.

»

menoeroet

keinginan

dia sendiri, dengan

Demikianlah orang toelis pada ,,Hanpo". tidak ada paksaan dari orang toeanja
—0—
dan soedah liwat satoe tahoen, mereka
itoe mendapat satoe anak laki-laki jalah
Recherche di Celebes.
Dengan besluit gouvernement, telah di- jang oleh bapanja sendiri soedah diboe-

tetapkan boeat bekerdja dalam

dienst ge-

noeh

mati.

westelijk recherche di Celebes, satoe asOrang jang nekat itoe soedah bekersistent wedana, tiga mantri politie, satoe dja pada B.P.M. di Tjepoe dan diapoehoofdrechercheur
klas
doea,
delapan nja gadji f.110.- saban boelan. Setahoe

rechercheurs

eheurs.

dan empat leerling

recher- lantaran apa dari sana ia soedah kemIbali ke Tjiamis dan dari pekerdjaannja

matjam

mana

1930

kita akan kita

jang toean-toean

toean-toean jang penglihatannja koerang

terang,

Toko

Katja Mata en Toekang Gigi.
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scring-scring ia dapat toendjangan
ia poenja bapa sendiri dan djoega
mertocanja.

Np. 1297

Atas kita poenja pertanjaan mengapa
ia soedah berlakoe begitoe nekat
ia tidak
bisa mendjawab dan dari roman moekanja kita dapat njatakan jang ia onder
den indruk sekali. Roepanja menjesal jg.
ia poenja kerdjahan itoc soedah ketelandjoer.

Chabar Dagang

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.

Pasar Sibolga.
27 Maart 1930.
Rubber
£048—057
Kopi robusta
Kemenjan mata besar
Kemenjan mata haloes
Kemenjan mata djarir
Damar kotor poetih
Damar poetih standaard

f26 sepikoel
f0.
£80
f2,
R5
at
F400

Koelit kerbau kampoeng
Koelit djawi katam

f5
f 90

Koelit kerbau katam

Djika
toean

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

(30

toean mentjari tabib jang dapat memberi pertolongan bagi toean.

Kopi Arab no 1 jang soedah dipi ih 148
sepikoel.

TABIB: BRITISH

03

27 Maart, 1930.
Copra kering poelau

Cassia

1

Mand.

»

Mo)

S5. R. B.: RAM

»
Padang.

Pasar

"

1.

f.

m2»

Angkola

85-87”, kering

"

Koerintji

biasa

"

bovl. bagoes

Benkoelen

Padang

robusta

Rubber

havea

1650

,

40.—

»

37.50

S. R. B. RAM

40.—
mempoenjai

soerat

soerat

soerat poedjian,

dari

penjakitnja

5

berbahaja,

jang berada

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

» Al. (no.2)

kerbo kamp” .
"
Djawi

"

S. R.B. RAM
— Thabib British
India Wilhekminastmat 115 Medan «

Telefodh No.

1
2

1326.

"1

22

(I

p00.

kodi

Mo
»

Rotan

roesak ,,
sago Sasak
» Moeko'

»
"

Sasak Darek
Batoe

»

Saboet poetih

»

Ajer &Kawan
piladehaloes

Gatah ,, manengah
#0.» kasar

Dari mode
sampai mode Timoer
pada: TOKO
"

Sedia:

Rotan sago pagai bagoes ,
Kemeri berkoelit poetih

anak.

"

"3
bidjo danau

matjam

Petji tempahan,
kemedja

badjoe anak-anak, topi anak-

soetera.

jang

2

lain.

Harga moerah, barang bagoes.
»

Karang Soedaro
Lada hitam

»
»

Lada poeti

»

Manisan laba satoe Blik

ISMAIL Oudemarkstraat 2 Medan

Pajoeng soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak

2

Koelit (kemb. pala)
biasa

HADJI

EUROPA

Dasi dan sapoetangan, serban oentoek Hadji, saroeng
Samarinda, saroeng Batoe Bahra, saroeng Djokdja.

Lilin Tawon jang
bagoes
Boeah palano.
1

»
»

jang

1

no. 1.

djawi

"

soerat

diantara hajat dan mati.

»

2
» aboe poetih
Tjengke 85 pCt.
Koelit kerbo katam 1

kambing

mempoenjai

boekti, beberapa banjak orang jang telah disem-

boehkan

"25

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

e

jang dapat memberi soeatoe tanggoengan kepada toean.

, 45.—

» 8—
»28.—
"25 —

Kamp.

» Messin

Tabib

20.—

Sasak Ajerbangis ,,

Robusta Mand. &
M. Laboeh Rabusta
Korintji
Bint.—Kroe

adalah

10.75

20.—

korintji 1,

Koffie Mand

INDIA

No

Orang jang nekat itoe tadinja bekerdja

beli katja mata dari
katja,

vw

lau orang dapat malaria heibat.

31 Augustus

KIE HOEI SENG & Co.

tetapi

dari karena tidak poenjakan doeit boeat
ongkostnja,
ia - terpaksa diam sadja
di Tjiamis. Dalam keadaan menganggoer
itoe
dari
dari

jang

pasang

sampai

Menoenggoe kedatangan toean-toean
dengan hormat.

pembalasan.

jang

1 Maart

soekai, djoega nanti perkara onkost memasang kita vrijkan.

socdah dilepas. Selama ia menganggoer
ia soedah minta pekerdjaan lagi pada
B.P.M. di Pladjoe. Dari sana ia mendapat

terima perkakas boeat pereksa

soeka tolong pereksa dengan tiada memoengoet onkost.

bergantian,

akan dapat

moelai

satoe

mengganggoe orang lain kau kerdjakan,
kau

kita baroe

toean-toean

persen

didalam

lantaran
j-terkenal. Satoe antaranja sekarang soe- | Boeat djadi ganti marhoem
tidak ada
dah meninggal.
'lagi jang diharapkan, selain" dari pada
Ketika kamaren pagi ditjari keterangan (saudara dari marhoem ajahandanja. Marpada gemeentelijke gezondheidsdienst
dan Ihoem ini tidak mempoenjai saudara lakiinspectie — Dienst Volksgezonheid, dari Ilaki, tioema ada tiga orang perempoean
kedoea dienst terseboet dikasi keterangan, 'jang sama sekali tidak bisa diangkat menbahwa mereka tiada tahoe apa-apa, ta- | diadi Soeltan.
pi ketika kedoea dienst itoe tjari keterangan lebih djaoeh, ternjata betoelada | Menoeroet telegram Aneta, Regeering
'mendapat kabar bahwa jang mengoeroes
ini kedjadian.
Dalam epidemie-ordonnnantie tidak ada pemerintahan boeat sementara ialah Daditetapkan penilikan dari pembesar negeri |toek Mansoer.
—0—
atas zwartwaterkoorts, tapi diriana itoe
Satoe drama jang ngeri.
penjakit, jang oemoemnja orang ang:ap
Coor. Sinar Deli menoelis:
tjoema ada ditempat-tempat jang penoeh
Seorang pendoedoek dari desa Patir
rawa, bahagian-baliagian dari Tanah Se(Tjiamis)
nama Wirasasmita, soedah ber
berang, seperti Nieuw Guinea, moentjoel
djoega diiboe kota, soedah waktoenja epi- lakoe nekat, soedah asingkan dia poenja
demie-ordonnantie j. lama diganti dengan anak dan bini sendiri kelain doenia jang
kemoedian dia sendiri soedah tjoba memjang baroe-baroe.
Zwartwaterkoorts bisa timboel, djika- boenoeh diri

djoega

Siapa-siapa

Ingat hari kemoedian,
nasib datang

ini hari

mata jang model baroe. Perkakas ini kalau dipakai bogat pereksa mata jang koerang terang bisa kita djamin tjotok dengan
katjanja, sehingga penglihatan terang seperti sedia kala.

O, doenia jang fani,

orang pendoedoek Tionghoa disini dima-

soekkan

3

,,

Menoenggoe

IS—

0—
60.—
10.—

”4.—

Katjangpadi

"12.—

Ambalo

»30—

Telegram adres:
ISHAK

2

Mode
dengan

paling baroe.

hormat,

Adres soerat-soerat dan pesanan :

ISMAIL Medan.

H. ISHAK ISMAIP.

Oudemarkstraat2 Medan.

8

na

“1

VULPENHOUDER jang nummer wahid
tidak lain dari

Maoe fjantik?
Maoe gaja?
Datanglah di Calcuttastraat No. 3I - Medan
ai

M.DAOED
TEEKENAAR

PARKER

soedah

mah - roemah dan mendjaga pekerdjaan : serta menerima oepahan

memboeat blauwdroek dan wit
drozk.
Djoega sedia mendjoeal Pot- pot

Life-Enduring Point
si

Menoenggoe

Djalan

Poeri

»

Mma

de

HE striking appearance of The

dengan hormat.

SOO TOW

tangan oentoek perhiasan

dinding dan Kreemaker.

Mohd. DAOED

with .Oyer-Size , Barrel . and

BN

jang ditoelis

Harga

The Pen of
Classic Beauty

.

b

boenga dari Cement: Batoe medjan: Oempak (sendi) roemah:

dengan

dan

Cornfield

mempoenjai kepandean jang tjoekoep.
ditanggoeng tjepat dan netjis dan
Pekerdjaan
- lenen-flanel
sedia segala “kain-kain seperti palmbeach
dan keper poetih. Harga bersaingan sama toko - toko
jang lain. Pesanan dari lain tempat dikirim dengan

Sanggoep memboeat gambar roe-

Kelimah -kelimah

di toko

kerdja

biasa

Parker Duofold makes an instant
appeal to discriminating people everywhere, They immediately recognize
the distinctive beauty of its lacguer-

pantas

(Kota Masoem)

red barrel, with jet black tipped ends,
reminiscence of Chinese arts.

Medan.

The Duofold is not oniy the handsomest fountain pen made, it is also

4
«

aaamusaan

N

Peroesahaan

Indonesia

the most perfect writing instrument

Kapitaal
A

Was |

A

|

Was
Apa

Soeatoe

perkakas

jang bergoena

sadja,

tahoc

Siapa

ja!

'
memakai

moesti

dana

Membikia dan

sada segala. roepa

esar dan anak-anal

model Soerabaja,

mesin toelis dengan ke-

Diselakan
toea

tocan-toean

datang

beladjar

moeda

|

r
Pen Comby The Parke

1

pany of America, whose

fountain pens and metal

Atosrlah

Toe Wana! sekolah £ Sis |satos
boelan. Cursus diadakan tiap-tiap

tepat

voorraad

idoer besi boeat orang

segala matjam

-

pesanan

lebih djaoeh min-

Abdul

oekoeran.

16

|

segera !!!

dengan

Gany

Ledikantenhandel

ama

model, seperti

dan model Padang, dan sedia

model Batavia

Vertegenwoordiger Voor

doea boelan boeat examen

The Methodist Typewritingschool

sedia

Sanggoep membikin
model jang
pembeli.
disoekai
jang
mana
lain,

patia

Tempat beladjar diboeka siang
malam tiga kali dalam satoe Ming-

Keterangan

elaloe

roepa-roepa

kita.

talah pada

|
|

jewel bearing and should easily last
25 years or more.
made
The Duofoid is

Potat ag

tjepatan sepoeloeh djari.
dan

smooth and life enduring as a polished

Indonesia

,,J) A HJ A

duced. Its native Iridium point is as

PADANG

TOELIS.
Ta

American inventive genius has pro-

|

:
Jaitoe £

'
itoe ?
.

Ledikantenfabriek

perlue

kaoem aa seba

Indonesia
Werkkracht

Semoga Modernetijd sekarang.
Dizaman tjepat kaki ringan tangan
MESIN

jang toelen.

'Tjotjok oentoek perkakas toelis dalam zaman jang modern ini.
Tersedia dari bermatjam matjam model ketjil dan besar.
Boleh dioekirkan sekali nama pembeli pada batang
PARKER DUOFOLD
dengan onkost
moerah tapi manis dipandang mata.

Ini toko Speciaal Kleermaker, dan sengadja baas

jang

DUOFOLD

Noord - Sumatra:

SIB

|

Jacoeb
OL

|

GA

Kapiteinsweg 9 Medan Telefoon 1394:
44

Goentingan atau potongan

jang paling bagoes dan

netjis, tjoema didapat pada:

“LURNFELD
Kleermakerij.
Kleedermakerij
jaitoe : satoe toko pakean ag paling toea dan terkenal
seloeroeh SUMATRA TIMOER. — dan ATJEH

Pekerdjaan rapi dan bagoes.
Ditanggoeng pekerdjaan kita

« menjenangkan publik.

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

»———

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
KESAWAN

88 MEDAN

TELEFOON

266

2.

Aug

bagai saksi antara idin-lain, tocan Tito |

Indonesia

“TOEKANG

Peng Hong,
dari kantoor Tjitak
Krakatau", jang telah tjitak itoe soerat
sebaran jang djadi perkara kata Hampo.
'Centrale Volkscredietbank boeat
Lagu
sa.
Seekor
kerbau
dilanggar
Menoeroet
r dari
Bandoeng tidak
kereta api.
lama lagi akan didirikan Volkscredietbank
Hari minggoe siang kira-kira poekoel
boeat segala bangsa.
2 seekor kerbau jang berlari daridjoeroeAandeelhouders adalah Volkscrediet- san Sawahan (Padang) sesampai di Tranbank di Indonesia, sedang pimpinan ada dam telah dilanggar oleh locomotief jang
dalam tangan Centrale Volksbank, jang menarik beberapa direksi jang kebetoelan
pendiriannja soedah

dipoctoeskan kemarin

doeloe.

bank akan

diserahkan

boleh digoenakan,

sedjoemlah jang

djoemlah

mana

ada

doea lipat dari aandeel-aandeel jang distort penoeh dari bank jang tersangkoet,
djoemlah mana djoega bisa sampai lima
lipat.
Kas dalam ini peroesahaan
PCentrkle
ambil bagian dengan setengah millioen
roepiah (J. B)
—0—
achirnja

dirahsiahan

Deli“ dapat tahoe djoega,

riksaan jang dilakoekan

Segala

matjam

terbikin dari
bisa terima.

satoe ekor lagi temannja.

Itoe doea ekor kerbau achirnja soedah

dan

potongan

jang

dan

inipoen masih

Batavia

beloem

MASIH

banjak

F, 1000.000.—

40

berlu

86 Latenantsweg Mean

Bioscoop

Onderneming

Y

——

hargaa f l— sadja. Dan Volksalmanak Melajoe 19302
f 0.60, Dan baroe terima bockoe. .Siapa dia itoe 1? ?"
wadja) #erita - tieritanja menarik hati betoel harga a f 1.50.— Dan
n pesan atau datang sendiri.

sedia lain-lain boekoc

23

MOSKEESTRAAT

—

42

kepada kaoem

|

emlah

Selain memiliki amanak ada Kaabir amarak dinding

atau Gadis Bangsawan (Hati

tjap Koeda

Soja

keloearga toean. Kaoem saudagar perloe menjimpan ketjap
ini didalam kedainja, soepaja menjenangkan sekalian langganan. ,
KOMAI

SEDIA:

lain djoemlah semoea f 3000.

ketjap Tafel

Perkenalkanlah

Almanak Buning 1930 Melajoc dan Djawa, dan memakai
loterij (persenan) barang-baranh No. 1 f 1000.— dan lain-

TELEFOON

906.

:!

Awas
Moelai

Awas

dari sekarang

L|a

oentoek keperloean kebon-ke-

bon di

Oostkust,

gambar)

sewain compleet sama lampoe Electriesnja. "

MANDAILING
HOTEL
SIBOLGA

kita soedah

adakan

,,Bioscoop” (komedi

Filmnja disediakan jang kotjak-kotjak dan ramai.
Pembajaran direken paling moerah atau boleh berdamai.
Dan djoega ada mempersewakan: VRACHT

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

Djoega ada beberapa orang Tionghoa

jang tiada mempoenjai kerdja soedah dipergokin.

Ada sedia goedang

Perkara Hamzah alias Koenftjit.
Toean Hamzah alias Koentjit anggota
bestuur P.N.I. afdeeling Air Itam soedah

Makanan

auto oentoek passagiers. Kamar mandi dengan

dan

auto

lain-lain.

sebab

menjiarkan soerat sebaran jang dianggap

dioeroes oleh pelajan-pelajan dengen

Tetamoe selamanja

diterima

Tarief sewa kamar
satoe malam.

moelai

dengan

boedi

dari £. L—

Electrisch boeat keperloean

Keterangan

boleh tanja sama :

BIOSCOOP ONDERNEMING

bersih.

manis !!

f 2.—

Lampoe

AUTO

Pasar Malam.

air bersih dari waterleiding.

an

preventief,

n

.

jikalau toean hen
Yak toeroet mendjadi
kaja lekas datang
beli inj hari djoega
soepaja djangan kehabisan. Ketinggalan lagi sedikit
sadja.—

ambtenar masih beloem dioemoemkan.

ditahan

»

Hoofdprijs
£. 150.000.—”
pan
lan be
Na

Boleh djadi karena ini djoega sebabnja sebegitoe djaoeh
schorsing
boeat itoe
£
,

dan

86 LUITENANTS WEG
MEDAN

cs.

f. 2000.000.—

selesai,

ditangkap

merk : THONG

f 2.50 dan f 3.—

& Co.

Makaustraat (dibelakang Royal Bioscoop)
Telefoon

mengasoet.

No. 491

— Medan.

Menoenggoe dengan hormat

la poenja perkara, menoeroet kabar,
akan diperiksa oleh landraad disini pada
tanggal 31 Maart j.a.d.
Dalam ini perkara bakal didengar se-

MARAH

BONGSOE
Eigenaar,

TOKO TIMBANGAN
merk

HAP

di PACHT

LIE

STRAAT

Telefoon

29 MEDAN

No. 998

(Dibelakang toko

Bombay - Besar)

Selamanja

ada sedia

roepa - Foepa:

Timbangan - piring dari kajoe, 10, 45, dan 25 kilo.
Timbangan- kajoe besar dari 125, 150, 175, 200 kg.
Timbangan - medja Timbangan-maas, Tekoeran meter, pengoekoer kaen, Gantang beras ketjil dan besar.

Fotograaf

atelier

YEBATA
Kesawan

No. 88 Medan
———

Sedia djoeal

Pathe

Baby

Telefoon j1346
Cinema

toestel

Bioscoop, dan bisa didjalankan dengan Electrisch Battery motor dan Dinamo bagoes
dipakai dalam roemah tangga dan dibawak

dikebon - kebon dan bermatjam - matjam film

»Librarij” moelai 30-60-300 kaki pandjangnja.

No. 10278 Billy at Home

10124 Harold Waiter (Harrold

10297 Tailaring (Charlie Chaplin)

»

Lloyd)

10222 Charlie's Double (Charlie Chaplin)
10123 Snub is Sciontifie (Snub Piollard)

Datanglah toean «toean dan ankoe -ankoe pereksa dimana tempat kita

jang terseboet diatas, serta
tidak seboet namanja disini.

16

1.

s7)

arnja

di-

Menoeroet Hanpo, kembali politie bikin geledahan dalam waroeng-waroeng
koffie di Sekanak dan 13 Ilir.
Dalam penggeledahan itoe, politie telah dapatkan keterangan, hingga menjebabkan
ditangkapnja orang-orang jang
doeloe pada waktoe G.G. datang disini
soedah siarkan pamfletten jang bersifat
communistisch.
Telah dibeslag satoe hectograaf, serta
copy origineel dari pamfletten terseboet.
Selainnja itoepoen kedapatan satoe party circulaire j. doeloe soedoeh disiarkan
serta satoe koempoelan soerat-soerat.
Antara
orang-orang
jang ditangkap
ada kedapatan djoega anak kapal.

No.

tjap dan merknja :

besarnja

ke-

—0—
Geledahan.

jang

Eijkenstichting.

tempat
ini poen telah dibikin dengan
sangat teliti sampai memakan tempo ki-

ra-kira 4hari

TAFEL SOJA

Sekarang soedah
sedia
Loterij Besar
baroe

peme-

pemeriksaan

Japan

|

lih.

adaankas dalam pendjagaanja di
sebab

1

koelit Europa kita

Dan menerima pesanan dari
loear kota,

dapat ditangkap dan dibawa kembali ke
Sawahan dimana ia djadi djoega disembe-

ditempat mana meski ia baroe sadja bekerdja kira kira 2 boelan lebih ada me-

Ini

Ketjap

siap

Padang ada berhoeboeng dengan satoe
kekoerangan sedjoemlah 500. dari kasnja
ambtenaar itoe ketika ia lagi pegang
djabatannja pada Landraad Amboina. k

choeatirkan.

1898

Selamanja menjediakan sepatoe:

sepatoe jang soedah
menerima tempahan.

oleh inspecteur

sadja perkara itoe, djoega

'TAHOEN

liwat.
Kerbau

van Finzsien pada Griffier dari Landraad

Boekan

SEMENDJAK

hingga hari ini memberi kepoeasan dan kegembiraan
dalam roemah tangga .jalah:
Perhatikanlah

corr, ,Sin.

bahwa

TERMASJHOER

Kesawan No. 79 — Tel, 663 Medan.
berdiri moelai j1888 — 1930.

menggelapkan

Griffier Landraad
Meski

SEPATOE,

"MO TJIANG SENG"

itoe mendapat loeka terkoepas
Oleh bank-bank jang baroe berbedaan koelitnja. tapi masih oentoeng sebab tidak
dari tjara jang biasa dari pengasihan pin mati dan djoega tidak tergiling. Kalau
djaman akan diobah, jang bisa berikan sekiranja badannja beradoe sama "roda
pindjaman dalam tempo jang lama, lebih beloem tentoe jang kereta api sendiri akan
lama dari doea tahoen
loepoet dari bahaja sebab kerbau itoe ada
Malah orang bisa pindjam lebih dari
begitoe besar.
20 tahoen, tapi jang mana mesti ditoeKemoedian diketahoei jang hewan itoe
toep dengan hypohtecair credietverband telah lari
ketika — maoe
dipotong
atau waarborg jang koeat.
dalam roemah potong di Sawahan bersama

Directie ada pada Centrale kas.
Dalam ressort dari saban Volkscrediet-

..

banjak

lagi

film

jang

Menoenggoe

tersedia jang kita

dengan hormat.

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

Semoea

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

Pembelian banjak boleh berdamai harganja: 2
£

»

