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Miltpunctie dengan
Islam.

Mana

jang

atay
Agama?

disebab-

karena dalam agama Islam

pembitja-

tidak dikenal po-

kabardi

Djawa,

dalam
sama ada

pers poetih dan pers Indonesiers, tentang
MILTPUNCTIE
jang dilakoekan didaerah Tasikmalaja dan Garoet oentoek mentjegah ' berdjangkitnja

penjakit

pest.

Akan sebabnja ,,miltpunctie begitoe ramai mendjadi perbintjangan, ialah berhoeboeng dengan tindakan P.S.I. dibahagian
memprotest

atas perboeatan

Sebeloem kita bitjarakan lebih djaoeh
tentang soal ini, baik kita terangkan dahoeloe apaartinja ,milt punctie" itoe,
diantara

pembatja

masih ada jang koerang tahoe.
Miltpunctie, seroepa dengan injectie
(memasoekkan obat dengan djaroem kedalam toeboeh). Pembatja tentoe tahoe
injectie pest, injectie cholera dil. Tjoema
bedanja milpunctie jang dimaksoedkan
disini ialah memasoekkan sebangsa obat
dengan djaroem kedalam limpa dan paroe2 dari majat orang. Goenanja boeat
mematikan koetoe2 pest (bacillen) jang
bersarang dalam limpa dan paroe2 jang
menjebabkan kematiannja orang itoe, Pekerdjaan itoelah jang dinamakan ..miltMengingat

kalau

agama, jang boleh dimaafkan, apakala
perloe goena memelihara kesehatan. Seperti soentikan penjakit tjatjar (ketoemboehan) djoega, menoeroet agama tentoe
dilarang, sebab nanah jang dimasoekkan
kedalam toeboeh itoe seroepa nadjis.
Tetapi karena soedah dijakini dengan
tjara pengobatan begitoe ada menolong
bagi kesehatan dari serangan penjakit
ketoemboehan, djadi perbocatan haramnja itoe soedah bertoekar dengan perboeatan jang diloeloeskan sjara'.
'Tjoemadalam soal, apakah agamames-

tjampoeri

jang

koknja.

punctie“.

sedang

kan keperloean kesehatan osmoem, maka
agama boleh tinggal dibelakang dengan
1

Ramai dibitjarakan, teroetama

terlarang

13 Juni

kita, tentoe

raan

karena

Djoem'at

Kira-kira demikianlah jang dimaksoed
oleh de Volkscourant.
&
Sebagai pengoentji bitjaranja, ia berkata:
»Voor ons echter gaat algemeene gezondheid boven godsdienst". Schending
van een lijk, moet geschieden, indien
daardoor de gezonde medemenschen
gevrijwaard worden van ziekten.“.
Jang maksoednja: Boeat kita adalah kesehatan oemoeim itoe lebih dari pada agama. Pengroesakan majat, mesti terdjadi,
apakala dengan begitoe baroe orang terpel
dari penjakit.“
-:#agi kita, djoega setoedjoe, bahwa
melakoekan miltpunctie itoc mesti didjalankan, djikalau soedah ternjata dengan
sesoenggoehnja, bahasa dengan djalan
itoelah baharoe dapat terpelihara djiwa
orang banjak jang tengah didalam antjaman bahaja maoet, karena berdjangkitnja

Djangan

Garoet, jang
itoe.

:

bih dioesahakan,

lebih:

Oeroesan kesehatan oemoem

soerat-soerat

d:
Bindjei.
Hadji Moehd. Nasir, No. 69 Handelsstraat

meroesakkan

majat,

timboellah

actie dari pihak orang-orang islam dibahagian Tasik
Malaja boeat memprotest
tjara melakoekan miltpunctie kebadan
majat-majat orang jang mati karena penjakit pest. Hingga P.S. sendiri soedah
tiampoer, berhoebotng karena wadjib
memelihara
hoekoem-hoekoem
agama
Islam.
Protest inilah jang membangkitkan kemarahan dari beberapa pihak, sehingga
de Volkscourant ada bertanja, apakah
lebih agama dari pada kesehatan oemoem?
Ada poela jang keloearkan critieknja
dengan
setjara menjindir kepada orang
Islam jang bertindak dalam perkara protest ini.
"
Berhoeboeng dengan ini, A.I.D. menoelis satoe kabaran seperti berikoet:

penjakit pest atau taoen. Menoeroet pengetahoean kita, banjak larangan dalam

ti dilebihkandari kesehatan

lah

oemoem, itoe-

kjta ada soesah menentoekan kete-

tapannja.

Hal itoe ada bergantoeng kepada diri
seseorang jang ta'at akan agamadan jang
tidak. Bagi orang jang
ta'at betoel akan
agamanja

tentoe

ia melebihkan agama

dari pada kesehatan oemoem.
Ketjoeali
kesehatannja sendiri, tentoe haroes ia mesti lebih oetamakan poela, karena dalam
agama djoega disoeroeh mendjaga kesehatan, sehingga dalam agamabanjak pekerdjaan jang beroedjoed kepada mentjahari
kesehatan.
Dengan pendek dalam hal ini, kita tidak
dapat tentoekan agama lebih dari pada
kesehatanatau kesehatan Icbih dari agama.
Melainkan kedoeanja itoe haroes samaama dioetamakan, karena moestahil akan
lah-salahan kedoeanja.
Soedah sedjak beberapa minggoe di
Leuwisari dalam districtsitoe djoega,
Soerat
kabar Swara Publiek membilangan Tasikmalaja soedah ditempatkan seorang inlichtier dari bahagian boeat critiek-critiek jang tadjam terhadap
orang
Islam
dalam hal ini. Tetapi sajang
dienst pentjegahan pest. Hal itoe boekan karena disana soedah berdjangkit critiek-critieknja itoe, boleh dikata tidak
tepat
kepada
jang sebenarnja menoeroet
penjakit pest tetapi semata-mata oentoek
kemaoean agama Islam.
mengatoer pendjagaan.
dah bah
Dalam
hal
ini
collega itoe soedah tjamKebetoelan
sekali
p
poer
bitjarakan hal jang tidak dikehari ditempatkan disana inlichter itoe,
tahoeinja
akan
pokok
pembitjaraan. Setekematian soedah djaoeh koerang dan
dalam minggoe ini soedah tidak ada la- lah ia menerangkan tentang protest kaoem
Islam
pasal
larangan
dalam
agama meroegi jang meninggal.
Dan lagi dalam seboeah district jang sakkan majat, laloe collega Sw. Publiek
antara lain2 menoelis:
mempoenjai pendoedoek 40.000 djiwa
jang saban-saban minggoe poekgel rata
Toeroet kepertjajaan Islam diachirat
ada 20 orang jang meninggal, sekarang
manoesia poenja roh tinggal tetap disoedah tiga minggoe laloe.
Dalam
dalam
itoe benda, jang satoe kali telah
minggoe pertama sesoedahnja diadakan
mendjadi boengkoesannja orang hidoep:
miltpunctie ini tjoema ada 6 orang jg.
soeatoe peroempamaan: orang jang dimati, minggoe kedoea 5 orang, dan
doenia ditebas lehernja, diachiratpoen
minggoe ketiga nihil.
roh itoe tidak ada beserta kepala.
Disebabkan takoet kepada miltpuncDari sitoe djoega, maka hoekoeman
tie jang berachir dengan pengoeboeran
boentoengkan tangan, dengan mana simajat setjara diam-diam, itcelah barangmaling soedah lakoekan pentjoerian dikali jan, menjebabkan kesehatan dengan
negeri-negeri Islam ada sangat ditakoetbegitoe lekas tertjapai.
kan, dan djoega dari itoe sebabnja,
»Tentang hal ini bestuur telah memaka kaoem Islam ada membantah pada
lakoekan.“
itoe miltpunctie.

Dari kalimat jang achir toelisan A.LD.
Collega Swara Publiek soedah berani
diatas, kita befpendapatan bahwa hilangbitjarakan
tentang k
jajaan
Islam,
nja penjakit dari daerah
istrict itoe,
pada
hal njata ia'"tidak tahoe sedikitpoen
pendoedoek
ada dikoeatiri sebab takoetnja
agama itoe.
kepada miltpunctie, djadi mereka dengan tentang hoekcem-hoek9gm
t dalam keperdjalan gelap soedah koeboerkan sadja f Dimanakah ada
majat-majat jang diserang penjakit pest tjajaan Islam, bahasa roh itoe tinggal tetap
didalam
badan
orang
itoe
diachirat,
sehingitoe, sehingga dienst kesehatan tidak tahoe
ng mati lagi disebabkan pe-|ga majat jang soedah koedoeng lehernja,
Ada orang

Mi “os Ttselah perloe bestuur men-|diachiratpoen tinggal koedoeng djoega
djalankan pengoesoetan.
Itoelah ada bohong sama' sekali. Collega
Berhoeboeng dengan soal ini Dejitoe soedah toeroet berbitjara dalam
Volkscourant
dnja,
kel, jang
mak

b

satoe, arti-

soepaja ,kesehatan|

|P

jang tidak diketahoeinja.

Perkara hoekoeman

oemoem" mesti lebih dioetamakan dari orang

pada
dari

15 Moeharam
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dimaksoed dalam agama itoe, boekanlah TJATETAN.
demikian, karena miltpunctie dalam keSeboetir teloer ja
djaan-keradj:
Islam, seperti Egypte
keperloean ba
dan Turky lagi melakoekannja oentoek goena
berharga dari pada
menjantoeni kesehatan oemoem.
tersimpan dalam hati.
Dengan keterangan itoe bererti, bahwa
kesehatan oemoein itoe dalam agama le-

diterbitkan 2 lembar.)

agama

ma

— Pematang Siantar.

potong tangan bagi

pentjoeri, boekanlah disebabkan

agama". Ia oendjoek keterarrgan nanti diachirat orang itoe akan terpotong
ambtenafr dari Adviseur poela tangannja. Tentang 'hal iniada loeas
bahwa larangan jang sekali hoekoemnja djika hendak dibitjara-

1349.

|

Seketika itoe pendoedoekpoen datang
berdoejoen-doejoen melihat apa jang ke-

serahkan kepada saja djadian. Politie poen datang. Tertangkap
dan” tanah air, lebih Coea orang
ier
jang ditoedoeh

pentjoeri, laloe dibawak kekantoor politie,
boeat ditahan.

— Amsterdam.

Tahoen

ke I.

Soeara Ramai.
Menderma f 30.000 kepada
Pasar Malam Nasional.
Seorang
dermawan
Indonesier pertama,
Siapalagi jang kedoea?
Ketiga.....!
enzasat

'Orang kabarkan pada kita, kedjadian
perkara itoe sebagai berikoet:
.Jang
em,
roemah sedang berpegian
ende
dorang anak dengan seorang
tjampoer bitjaranja.
baboe. Entah siperempoean mempoenjai
Bagi bangsa
kita, sifat ,dermawan"
Kalau ia bitjara dari sebab dengar- liefde, entahpoen dengan maksoed lain kedengaran sadja, lebih baik ia diam, ai doea orang moeda terseboet, dengan tiada itoe, masih djaoeh panggang dari api.
sifat loba dan tama", bachil
paja djang
dikan |
g enal
kan
“telah Kebanjak
dan
lokek, kikir dan kedekoet, itoglah
kepada orang jang mengimankan agama masoek kedalam.
jang banjak bersarang dalam toeboe
itoe.
Lebih
heran, setengahnja semakin ia
Bagaimana sesoenggoehnja faham agaTjara jang sedemikian, adalah soeatoe
ma dalam hal soal mendjaga kesehatan, hal jang menakoetkan bagi orang jang kaja, semakin poela bachil dan lokeknja.
Ia
tidak
tahoe
apa arti hemat dan tjermat.
sementara orang beloem ada kesempatan diam diroemah, teroetama poela ia seorang
menoentoet pengetahoean itoe baiklah perempoean. Ia membiarkan sadja kedoea la kira bachil dan lokek itoelah jang didifahamkan apa jang kita telah terangkan orang itoe masoek, sedangkan anak jang namakan hemat. Betoel djoega, ia kaja,
diatas.
telah ketakoetan mendjerit sekoeat-koeat- dari sebab hematnja tetapi kemoedian seTentang
soal ,,meroesakkan
badan nja memberitahoekan kepada orang, bah- soedah ia kaja, bertoekar poela sifatnja
majat“
itoe,
memang
ada pentingnja, wa
ada pentjoeri. Tapi berat doegaan mendjadi bachil.
sebab kalau tidak ternjata dengan sesoeng- kedoeanja boekan pentjoeri.
Dari
sifat kikir, teemboeh roepa2 sifat
goehnja, bahasa dengan oesaha itoelah
—0—
ain jang tidak disoekai oleh orang2 jang
terpelihara kesehatan orang, maka sjara'
Pemboenoehan t. Waller.
bidjaksana
dan bersifat kebadjikan. Dari
tetap tidak meloeloeskan.
Diberi ampoenan. sifat kikir boleh djadi toemboeh sifat chianat
kepada
diri,
chianat, kepada bangsa dan
A.LD., mewartakan, bahwa Wali Negeri
telah memberi ampoenan kepada pemboe- tanah air, hinggaselamanja ia tjoema tahoe
noeh toean Waller. Hoekoeman pemboe- memikirkan diri sendiri dengan tidak ambil
noeh terseboet dahoeloe telah ditetapkan poesing halnja sesama manoesia. Kekajaanoleh Landraad di Langsa, dengan hoekoem nja boekan dipergoenakan njaoentoek kegantoeng sampai mati, dan sekarang telah perloean hidoepnja, malah asal sadjaia tedirobah oleh Wali Negeri, dengan hoe- nama seorang kaja, tjoekoeplahkesenangan
Hoetang poenja pasal.
dalamhatinja, biarpoen dirinja bersakit keliSeorang Voor Indier (Benggali), telah koeman seoemoer hidoep.
hatannja seroepa “djoega dengan kaoem
lama mentjari? seorang Tiong Hoa (saukromo.
Jacoeb. Djojosoekardi dan Said, ketiga
dagar), berhoeboeng dengan hoetangnja.
orang ini, dahoeloe telah mendjadi peInilah jang sangat membawa ketjilaSaban? kali si Voor Indier datang keroemah seorang Tiong Hoa, jang empoe- sakitan pertama, didalam 5 orang jang kaan kepadakaoem kita bangsa Indonesia.
tertoedoeh, Jacoeb tidak mengakoe toeMaka djangankan akan menderma, senja roemah tidak ada diroemah, sedang
bepergian, kata anaknja
Tempo pem- doehan itoe. Djajosoekardi, mengakoe ia dang keperloean hidoepnja, ia sajang ketelah membatjok t. Waller dengan pa- loearkan oeangnja.
bajaran telah liwat, bebe: rapa hari.
Spedah mendjadi satoe amsal bagi
Kira? poekoel setengah delapan malam rang jang sengadja diasah tadjam-tadjam
tadi, sedang si rentenier (Benggali) ber- doea kali, jang pertama pada leher sebe- hoekma, bahwa didoenia ini ada tiga perlah kanan, jang kedoea kalinja pada leher kara jang soesah didjoempai:
djalan di Kesawan, ia Jihat orang Tiong
le. Orang kaja jang dermawan.
Hoa itoe berdjalar,
.sendirinja. la- sebelah kiri.
2e. Radja jang adil, dan
loe ia didatangi sarrg iong Hoa itoe.
Said mengakoe membatjok toean Wal3e. orang berilmoe jang mengamalkan
la moelai bertjakap sebagai tjara persahabatan
kepada orang Tiong Hoa. ler, tiga kali, jang pertama kali mem- ilmoenja.
Orang Tiong
Hoa jang 'mengetahoei, boedjoer dimoeloetnja, jang kedoea seIni agaknja jang dipegang erat oleh
bahwa, sirentenier hendak menagih pioe- belah kiri dikening, dan jang ketiga pada pihak bangsa kita jang ternama berada.
tangnja, mentjoba hendak pergi, dengan loetoet sebelah kanan.
Banjak boekti-boekti jang sehari-hari
Pesakitan jang terseboet pengabisan, dapat kita persaksikan. Djika hendak
tidak mendengarkan apa2 jang oetjapkan
tidak mengakoe, bahwa pekerdjaan ini, mengelocarkan oeang bagi sesoeatoe amal
oleh sirentenier.
Sirentenier melihat, oesahanja akan dilakoekan dengan niat lebih doeloe.
(derma) sangat soesah kedjadiannja. TonPD
sia-sia — laloe menangkap tangan orang
tonan-tontonan jang beroepa derma, menTiong Hoa. Orang Tiong Hoa itoe, menPemboenoehan di Geloegoer Est.
djadi koerang dikoendjoengi. Tetapi kalau
tjoba
hendak berlepas diri akan tetapi
Beberapa hari jang telah laloe di Ge- tontonan biasa sadja, dimana jang poenja
tangannja dipegang koeat.
loegoer Est. telah kedjadian socatoe pem- tontonan sendiri jang mempergoenakan
Beberapa perkataan jang koerang enak boenoehan. Jang terboenoeh seorang Tiong pendapatannja, orang tidak terasa djemoe
pada telinga ia semboerkan kepadasiren- hoa, penagih hoetang.
boeat membajar.
tenier demikian djoega sirentenier tidak
Korban itoe mendapat beberapa loeka,
Sjoekoerlah dalam Pasar Derma
loepa membalas oetjapan itoe, sehingga bekas tikaman dan puekoelan. Sepandjang
Nasional
di Soerabaja itoe, selain dari
terdjadi pertengkaran.
pemeriksaan politie, orang itoe, didoega
Didalam keadaan jang terseboet orang telah kena kerojok beberapa orang. Pem- kesoekaan publiek masoek setjara menderma
jang
menghasilkan
djoemlah wang
Tiong Hoa, beroentoeng telah dapat, boenoehan itoe kedjadian pada siang hari,
berlepas dari. la mentjoba hendak lari, dan menoeroet persangkaan, sebab sipem- jang sangat menjenangkan maka djoega
soedah
ada
seorang
Indonesier
dermawan
sirentenier mengedjar dari belakang, tiba2
boenoeh sampai gelap mata begitoe roepa,
ia terbentoer kepada seboeah motor jang karena ia tidak bisa meloenaskan hoe- jang mendjelma kedoenia, dengan tidak
oesah
diberi
tahoekan
namanja,
ia telah
sedang berhenti.
tangnja. Dan soeatoe djalan j. pendek ia menderma f 30.000 oentoek pendirikan
Datanglah politie akan memeriksa apa tjari ialah memboenoeh orang itoe.
gedoeng
Nasional.
jang kedjadian, kedoea-doeanja dibawa
Sesoedah politie mendapat keterangan
Chiabar tentang itoe kita rakamkan
ke kantoor boeat diperbal.
hal pemboenoehan itoe, jang berhoeboe- disini menoeroet kawat Aneta Radio dari
La
ngan dengan orang Tiong Hoa, mereka
Boekan pentjoeri, tetapi........
sekarang sedang menjelidiki kepihak In- Betawi bertanggal 9 Juni, seperti berikoet:
Pendoedoek
Djalan
Djaparis, pada donesier.
Comite Pasar malam Derma Natiomalam kemarin doeloe telah gempar
naal di Soerabaja mengabarkan pada
mendengar djeritan seorang anak-anak
Sampai sekarang kata S. Post beloem
Aneta, bahwa pendapatan pendjoealan
»tolong" pentjoeri!
dapat keterangan.
kaartjes boeat mendirikan internaat gadis-gadis, seboeah vrouwentehuis dan
polikliniek bocat Moehammadijah se000000000000000 000000000000000
boeah Volksbibliotheek dan seboeah
Nationaal Maseum dari moelai 31 Mei
» djoemlahnja f23727.475 Djoemlah se» moea penonton jg. mengoendjoengi PaEA
itoe ditaksir 100.000 orang.
» sar alamaa pembitjaraan
Shangha istraat 27
penoe» toep Pasar Malam itoe, sebagai
Ban m0
(Dioedjoeng Hakkastr.)
? mite, dr. Soetomo mengingatkan,
apa
» artinja Pasar Malam itoe, menoendjoekME DAN
» kan perbedaannja Pasar Malam National
ini dengan Pasar Malam jang lain,
» teroetama
Malam National ini ada
(
Teletoon No. 1525.
» pendidikan Pasar
jang baik kepada raiat.
»
Waktoe dr. Soetomo memberikan
» ,satoe chegue kepada penning mieester
2
» Pasar Malam toean Gondo Koesoemo,
besarnja f 30.000, goena mendirikan
Band Boeroek
Soedah Diperbaiki
? satoe
gedong Nasional, jaitoe pembeApa toean merasa senang dengan REPARATIE toean poenja band ?
rian dari seorang Indonesier jang tidak
0 soeka
Djangan berikan oentoek memperbaiki pada jang tiada mengerti.
diseboet namanja dan tempa:
" Bawalah pada kita, dimana kita kerdjakan toeroet peratoeran Europa.
» tinggalnja,
berhadir soedah terima
» ini pemberi j. tahoean
dengan sorak jan:
P4 rioeh sekali.
4
Itoelah
Speci ialiteit
Kita.
Diberi tahoekan djoega bahwa me» letakkan batoe pertama dari gedong
Band boeroek kita bisa bikin baroe.
» Nasional itoe akan dilakoekan pada
Selamanja kita poenja kerdja atas djaminan- oleh “kita.
» tanggal 11 Juli bersama-sama dengan
Tanjalah keterangan!!
» hari intersinsulairen boeat Studiec:uvy""
, kita harap

talak

Pertja

00000000000

NV.Redane

0000000000000

AGENTENI

Timoer.

Weefit

Tyre

Memperbaiki

Rerubbering

dan

00000000000000000

Co.

Memperbaroei

00000000000 »

Sekian boenji kawat,

Sekarang kita tanja: Siapa Iagi derMutatie hidoep.
tentodilfida harapan
Ia mendjadi
ani begitoe mepandai.
mawan kedoea, ketiga enz.? ',
Medan | orang-orang
Djoemlah orang miati pen
ntotngfhidoep kepada
Toean-toean hartawan Indonesiers!
selama-lama1 sampai 7 Juni (seminggoe) |feka tidak
Kalau rasa-rasanja -harta- tocan -toean 34 orang
(14 bangsa'Indonesia, 18'bangsa spemboeroehan sadja"
memadai. boeat belandja selama hidoep, Tiong
Hoa, 1 bangsa'Voor Indie, 1 bang- sendiri 'mentjahari
Awas !
Awas! (9
Bagaimana agaknja
maka selebihnja. keloearkanlah bagi amal. sa Benggali).
3
Plaat (piring) j
Model baroe pakai
Poesaka boeat anak, oetamakanlah
Orangmati, karena penja - Hain? Kita beloem
Electic merk ObEON jang :amat santar (f5
silmoe dan pengetahocan”.
kat jang
aa NI Madi BNN Mtg”- sekolah Medan II 'berdifi,
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toelisannja jang berkepala Pedoman me- Djahe akan dilakoekan loemba koeda BaPa
'Tjobalah toean-toean ambil pertjobaan €
Tadi
malam,
pihak:
ita
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Sedjak beberapa lama soedah diminta
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sajang boeat Pewarta Deli, ini pedoman kepandaian
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gag celana lebih banjak dari Pewarta tangan moerid-moerid itoe, jang lajak Kies Comite dalam practijk tentoe kebe- lajaran familie Keradjaan ke Noorwegen. Keizer Japan, Prins NokuhitetJala perratan akan menarik kembali toean Heri.
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Kikuro,
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3. Audikirim boeat tentoonstelling handenarheid
Batoe peringatan boeat Cuijpers.
Boeat Pewarta Deli jang mempoenjai di Pasar Gambir Betawi, jang bakal di- man dan oleh karena itoe Medansch
gustus jang akan datang akan mengoenoplaag 675, ini ada rahsia besar, sjoe- lansoengkan dalam boelan Augustus di- Kies Comite chabarnja akan madjoekan
Roermond, 10 Juni. J. m. Prins Hendrik djoengi negeri Belanda, dimana mer
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koer kalau adverteerder tidak tahoe op- hadap ini.
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Kebakaran di Het Loo.
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Het
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ngan mengingati apa jang dikatakan Adi, ngan itoe, tentoe berlomba-lomba akan
Membetoelkan kesalahan.
istana
di Het Loo soedah terbakar. FaBombay, 11 Juni. Keadaan dalam bahasaja poenja ingatan melajang ke Sinar De- memboeat persediaan, soepaja hasil keramilie
keradjaan
memadamkan api itoe.
gian perwatasan, sangat mengoeatirkan.
li, jang tadinja diwaktoe poekoel setengah djinan tangan dari moerid-moeridnja itoe
Didalam koloman kabar Sumatra“ pa
Kepala2 Militeir memerintahkan melempari
lima orang soedah gotong dari dalam to- dapat dipertoendjoekkan ke Pasar Gam- da lembar hari ini, terdapat soeatoe keMiliter politiz ke Curacao.
salahan.
ko Sinar Deli satoe karoeng penoeh.
Amsterdam, 10 Juni. Doea poeloeh orang panggoeng2 anak negeri dengan bom2
bir terseboet.
Toelisan jang berkepala ,Maoe dik- Militer
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politie berangkat ke Curacao. jang dilakoekan dengan vliegtuigen. KeAtas oesaha engkoe Soetan Kabidoen,
roepanja, koerang-koerang dia poenja lang- hoofd der Ini. School Medan II bersama lacht"? jang dikoetip dari s.k. ,Han Po” Perangkatan jang kedoea terdiri dari 20 moedian beberapa leider dari anak negeri
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#- 200 ex kota
-- 25 ex dengan bantocan goeroe2 lain, teroetama Palembang sebetoelnja perkabaran itoe, orang waktoe akan menjoesoel pada 20 menjatakan dirinja bahwa mereka berseuffet — 1125 exemplaar. Oplaag jang seperti engkoe Adlin hulponderwijzer di- mengkisahkan, disoerat kabar Han Po, Juni. Dalam waktoe j. tidak lamalagi akan dia oentoek mengatoer sesoeatoe perdjandjian.
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semesti-mestinja, lain reserve.
sekolah terseboet, maka boeat pertoen- dan boekan disoerat'kabar ,,Sinar Deli" berangkat delapan poeloehorang lagi.
Kalau begitoe, kalau kita pegang apa djoekan pertama kali ini dapatlah engkoe Dan sedikit comentaar dari Corr. Han Po
Fabriek kain Inggeris,
Oentoek peringatan dari prof. Carpentier.
jang Adi bilang, sekalian adverteerders le- itoe mengirimkan hasil keradjinan tangan jang seharoesnja ,,Sinar Deli“ tidak oesah
Londen, 11 Juni. Vakvereeniging' ji
Leiden, 11 Juni. Orang-orang jang mempoenjai perhoeboengan pama gad
bih baik pigi sama Sinar Deli.
:
moerid2 dari kelas empat (IV) disekolah koetip.
ab
menghormati Almarhoem prof. Carpentier briek kain boeloe dan benang,
Toch kita terima nasehat Adi Negoro terseboet kepada Pasar Gambir Betawi.
Beloem djoega kawin.....
Alting, menjerahkan gambar beliaw jang dengan opsil menasihati ledennja, oentoek
sadja, boekan !?
Barang2 jang akan dikirimkan ialah:
Siapa poenja salah? diboeat oleh Willy Sluiter, oentoek dita- menerima gadji2 jang ditoeroenkan. Di-'
Demikian toean 1. M. P. menoelis,
Seboeah gambar mesdjid Soeltan Deli
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Tokio, 11 Juni. Kato: chef darigeneraialah seorang gadis Indonesier jang ter- tang padi (stroo), diantaranja seboeah jg.
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dari Mijnbouwschool di Sawah Loento. perahoe lajar, seboeah taboet gedang di sSoedah ma'loem, karena dalam Sinar ini
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Vice admiraal Kichisaburo Nomura, menglas bahaja ,kawin paksa".
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Douane.
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dari
Soerabaja ke
gadakan
lezing
lam
Cong
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“
huysweg
djoe
ke-Spoorst
diKeadaan koeli-koeli di Djawa.
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satoe

harga

122

saban

semoeanja

dalam

10 bagian

Lantaran

Dengan

GEORGE
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matjan

potongon

iang

terbikin

MESKIPOEN

HARI

PANAS

Toean tidak akan merasa ke-aoesan,
kalau moeloet toean berkoenjah sebidji

CHEWING

05

Dari

,,Adams

Chiclets"

of

GUM

,,Tutti

Fruitti“

(Goela

karet).

Selainnja
poen membikin hawa' moeloet tertinggal keadaan
segar, dan kasi djoega banjak bantoean menghantjoerkan makananmakanan didalam peroet.

hoofdrol:

O' BRIEN

satoe pemoeda jang soedah terkenal djago dan koeat,

HELEN

CHANDLER

.

satoe nona jang terkenal tjantik dan pandei,
William Jeanney, David Butler, Frank Albertson, Clifford Dempsey
dan lain-lain bintang film jang terpilih.

Mempoetihkan gigi,
Mentjegah sakit gigi,
Mengkoeatkan isit gigi,
dengan djalan
memakai

Satoe tijerita pertjin-

CHEWING

taan
dari
doea anak
moeda bersoedara,
jang
seorang djadi
serdadoe
dan
jang
seorang
lagi masoek

|-

GUM

dari ,,Adams Chiclets” of
»Tutti-Fruitti” paling baik.
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MEDAN,

Medan

SALUTKE

ngat mena-

rik hati dan
sedih, dan
djoega ada

:

"

Aa CaAMERICAN CHICLE
CO COMPANY
UPTD Tn— NEW mn,
bapa
YORK”

pemandangan dari-pertandingan voetbal jang amat besar

«Medan.

17

663

Moelai ini malam!

persegi

PEMILI SEPAKAT

Tel.

Dan menerima pesanan dari loear kota.

Toewa,

hormat,

—

pertoendjoekan jang amat hebat ramei dan bagoes, dari:
The Fox All Talking, Singing, & Dancing Pictures.
Satoe film jang semoeanja bertjakap, njanjian dan dangsa jang paling baroe

Hadji Ishak Ismail Oudemarkstraat 2,
tel. No. 1452 Medan
Hadji Mahmoed Kedei Doerian.

Medan.
»
Menoenggoe

79

dari koelit Europa kita bisa terima.

films loear biasa, harga tempat naik sedikit,

100 Meter dari Titi Koening.

4 -Soetan Kinajan, Sampaliweg No, 150

No.

Selamanja
menjediakan sepatoe-sepatoe
jang soedah siap dan menerima tempahan

Segala

Deli, boleh dapat beli dengan harga Meter
berapa soeka. lebar dan pandjangnia,
harga boleh berdamei, segala oeroesan
bah bitjara kepada jang terseboet diba-

2

f

berdiri moelai /1888 — 1930.

205. Meter pandjangnja sampai ke Soengei

ini:

6
Kesawan

orang tidak bisa

'Moelai ini hari akan didjoeal sepotong
djalan besar ke Deli

SEPATOE,

NO TIJANG SENG”

Toean - toean :

tamah besarnja ada 47,254 Meter

1

20

bahagian dari hikajatnja negeri Frankrijk. Penonton boleh saksikansendiri.

praktisch,

Dibahagian Kampoeng Baroe Soeka
Piring sebelah kanan pergi ke Deli Toewa
di Kampong Si Djenggi sebelah kanan
ke Kampong
Djohore,

wab

No.

55———

gambar jang paling besar

d'ARC”

SEBELOEM HOEDJAN
SEDIAKAN PAJOENG

mehoeroet

sendiri

Satoe

djamin lekas pandai. Trcesa dipoedji lagi,
" kerna soeda terkenal Pembajaran f 5.—
seboelan, beladjar 3 kali 1 Minggoe.
Keterangan lebih djaoe boleh tanja
padatempat
jang
terseboet
diatas
moelai 6 — 9 malam.
x3
.

kira-kira

atawa

Warenhuis

Telefoon

(oreone

hari

Sei: Rengas Medan

mengadjar keperloean-keperloean djaman
sekarang lekas dan hasilnja menjenangkan.
Sekarang ada:
, TYPEMACHINE:
Cusrus 6 boelan
BOEKHOUDING: — idem
(diadjar dalam bahasa Melajoe)
ENGELSCH:
Goeroenja Bocmipoetera F.M.S. jang biasa mengadjar.

Perhatikanlah

Medan's

m- DELI-BIOSCOOP

. TAN'S COMMERCIAL CLASS

kita

ini

aa GE

Harga ditanggoeng Moerah dan boleh
pesan dengan Onder-Rembours.
116
Menoenggoe dengan hormat !!

Systeem

pesan

persaksikan

Datanglah nonton ini film loear biasa. Tida sering penonton bisa lihat satoe
gambar jang begitoe menarik hati dan begitoe mengherankan. Di ini gambar
penonton djoega bisa lihat bagaimana peperangan jang seroeh dilakoekan
didalam abad ka 14.

dan kleurnja.
Kerosi doedoek dari djati dan pakai
boenga-boenga dan kerosi Rotan.
Katja moeka besar dan bagoes-bagoes.
Datanglah mampir !!

Frederik Hemdrikstraat

Selakan

Siapa jang tidak taoe dengar namanja JEANNE d'ARC, penoeloeng dari
keradjaan Frankrijk, waktoe ini negeri tahoen 1427 telah dirampas oleh
orang Inggeris? Satoe nonah jang bisa perang dan kalahkap moesoeh jang
rampas dan doedoekin satoe keradjaan. Itoe boekan satoe dongengan, hanja

,,0DEON'.

besar

Sedia bermatjam-matjam

Tjerita satoe Poetri jang korbankan diri boeat menoeloeng, ia poenja negeri.

soedah terkenal,

Satoe partij tempat tidoer besi boeatan
Inggeris

lihat

jaitoe

d'Arc“ 1

,JEANNE

Terbagi

Bermatjam roepa GRAMOPHOON dan
Plaat dari lagoe-lagoe jang merdoe dan
merk

seperti

dapat

terima lagi:

hati,

JUNI

satoe gambar besar loear biasa

.Jeanne

Toko Bombay Besar

menarik
jaitoe:

Bioscoop

Aluminium

dengan hormat,

M. ARIF

Baroe

NN Tama maan

AAO5

100

van Arbeid.

0 0 0 SOE

Djawa disana, oentoek memboeat rapport
jang
bakal
diserahkan kepada Kantoor

Dari

mua

ANGGOER OBAT
TJAP BENDERA

di

06 0

Regeering

rr»

kesoekaannja

|

atas

Straits, ialah akan memeriksai keadaan
dan tjara memperlakoekan koeli-koeli

-

Djawa ada bekerdja.

Maksoed perkoendjoengan ini jang berlakoe

|

tract

L

Betawi, 12 Juni. Aneta dapat kabar, bah-

wa Inspecteur Arbeid toean ir. Froweinj.
baroe
diangkat .itoe, besok akan bertolak
ke Straits Settlements
dan Federated Malay States oentgek mengoendjoengi onderming2 jang ada disana, dimana koeli2 con-

9 0 0SO565G6SG
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Kalau 'tocan mengadakan PESTA"
mengawinkan, menjoenatkan atau lainlain sebagainja, lebih baik DJANGAN
toean sediakan ,,MINOEMAN KERAS"
oentoek tetamoe toean, sebab minoeman
jang terseboet selainnja MEMABOEKKAN atau memboeat RETJOK dalam
keramaian,
djozgga
''MEROESAKKAN
boeat badan sebab itoe lebih baik tocan
sediakan

20 0 —....&

@
»
»
»

Persediaan jang soedah dibenarkan itoe
akan, diperhatikan oleh conferentie, Departementschefs jang akan datang, bersetoedjoe banjak peratoeran2 lainnja jang
soedah dibenarkan dalam begrooting oentoek-tahoen 1930 jang berhoeboeng dengan keadaan ocang.
Pemeriksaan koeli2 di Straits.

0
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4 "ra

diadakan.

Didahoeloei oleh satoe Fox Movietone News, satoe pemandangan
jang
bagoes dari !

Anatole Friedland Ritz Review - the Beach of Atlantic City.
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bitjara.
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Blitad ekiahua Ly, Maradja Sayuti Loebis

termasjheer teroetama di Soematra Timoer

—
er
Telah mendapat poedjian (diploma) dari
PASAR MALAM MEDAN
.
tanggal 9 September 1923,

POLITICS, HISTORY, LITERATURE & SOCIETY
Leider dari pers Islam jang
merdeka. Saban terbit membawa
perkabaran jang lengkap dari
Pokok pergerakan jang penting,
istimewa dari kalangan Doenia
Islam.
Tidak perloe dipoedji lagi.
Ia ada Lectuur Islam jang patoet di batja di saban-saban roemah tangga kaoem Islam,
Sebab itoe patoet disokong.
Harga langganan.
Di Indonesia 3 boelan
F. 2.50
ear ,
”
"A
(Saban terbit moeat
"gambar-gambar penting ).

Ketjap Tjap Matahari
Djagalah tjap jang toelen, jaitoe:

2.

—
Java.

Boekannja

omong

kosong,

54

Jang poenja fabriek

Djokjakarta,

WENG

“tail
&@

botol.

Boleh dapat beli disegala tempat:
Pesanan boleh djoega dengan rembours.

Redactie & Administratie

Straat

TEPEKKONGSTRAAT
MEDAN, DELI,
PIL GAN
Idi aa K

Pakai toetoep lak merah di
kepala

Toapekongstraat 16
dan

an Aaja

1. Pakai toetoep kaleng merah
dikepala botol.

Telefoon

Balistraat No. 6.

Telefoon No. 126 —o- Medan
- Deli.
Ditanggoeng

bagoes

serta

pas

potongannja menoeroet model
dan kemaoean orang zaman sekarang dan sedia kain-kain.
Diloear kota Medan kita bisa
kirim dengan rembours.
Menoenggoe

dengan hormat.

0
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oentoek

apabila

toean

dan kniedekker
- toean.
toean

jang kita sediakan

Toengganglah
Motorfiets
merk
NEW HUDSON dan MATCHLESS jang toean soedah ketahoei
kebagoesannja.
Djoega kereta angin merk MAGNEET, tentoe tidak merasa tjape
ringan, ladjoe dan potongan bagoes jang terdapat keadaannja.

pakai,

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

Tjarilah

kita poenja adres:

HAN SENG & Co.

14

Oudemarktstraat 53,

Telefoon 755 Medan.

dan barang klontong

Menjediakan segala

oepa

katja mata.

hn

Awas!!
tidak

J5

segala

dan keper
jang lain.
rembours.

kain-kain

seperti

oeang.

Keoentoengan

besar

bagi

toean
- toean.

boleh

Menoenggoe dengan hormat.

GLOBE

sama toko-toko
dikirim dengan

Menoenggoe dengan

keloear

35

palmbeach
- lenen - flanel

poetih. Harga bersaingan
Pesanan dari lain tempat

oesah

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

Ini toko Speciaal Kleermaker, dan sengadja baas
jang soedah biasa kerdja di toko Cornfield dan
mempoenjai kepandean jang tjoekoep.
Pekerdjaan ditanggoeng tjepat dan netjis dan
sedia

nga
periksa katja matafjang tjotjok oentdek kesehatan mata toean- tocan
dengan ongkos pertjoema.
Boleh toekar katja jang
ta'
“tjotjok
lagi
dengan

|
|

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

BAROE!!

Moelai boeka

harmat,

11 Juni 1930

SOO TOW

Deli"

Moskeestraat 57,

voetbal

TJIN TONG & Co, Serkan
No 3—- MEDAN

— Tjobalah bikin —
perhoeboengan
dengan
Drukkerij

Sinar

kaoes

Nos. 403 & 567.
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WAHID

Kleermaker

Pakailah

mi
TOKO KATJA MATA

@ boleh tjoba bikin pakean sama
@ ini adres jang soedah terkenal:

ABDUL

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

SENG

MEDAN

Batjalah!

JL

Kantoer:

Maa
1

jalah

Kaoem sport !

Tendanglah VOETBAL merk-CHAMPION dan MATCH-

30

Toean

Medan.

OEKAN

BARANG

BARO

dan

njonja maoe tjoetji atau

tjeloep pakaian? Kalau djaoeh datang

1

di

Huttenbackstraat boleh datang di

Luitenantsweg
filiaal,

42,

pekerdjaan

di

kita

poenja

seroepa dan baik.

Orang tiada akan sangsi lagi lantas pake Balsem tjap Boelan
kaloe ferloe. sebab ini obat gosok soedah lama tersiar dimana-mana,
Boleh dipakai boeat :

Menoenggoe dengan

Sakit kepala, diserang angin djahat,
sakit dada, napas sesak, merasa ngiloe,
kaki tangan kesemoetan, sakit oeloe ati,
kaki tangan dingin, peroet gemboeng,
peroet

moeles,

maboek

laoet,

hormat.

THE GLOBE WASSCHERJ
42

maboek

minoeman keras, peroet senap dan maoe
moentah-moentah.

Yeon

2

s1

Sebelah

Luitenantsweg
Rojal

Bioscoop.

foe-

Dalam
sedia
tong

perdjalanan

Balsem
badjoe.

Dalam
Anggoer

tjap

roemah
obat

tjap

selaloe

la

misti

Boelan

dalam

kan-

selaloe

misti

sedia

Boelan dalam bufiet.

Harga 1 potje f 0.25
Hoofddepot:

:

POO

THAI

FOO

SENG KIE - Dispensary

Telefoon No. 789, Postbox No.
Mendjadi Agent SATIJRIN

114, Kesawan No. 61, Medan.

letter mas boeat lelaki dan letter perak boeat perempoean&

0 0 GM

40000

perhoeboengan

HJ

N

bikin

Tanja keterangan pada

Huh

pa

gon

mua

SUMATRA GRAMOPHOON COMPANY
Oudemarkistr. 2 Medan.
Telegram adres Sumatraphoon.

Di kita poenja Toko, bisa beli dengan Huurkoop (ansoer)
GRAMOPHOON
merk jang terkenal dalam pergaoelan
doenia dagang, ia itoe, merk ODE ON, dari harga jang
semoerah moerahnja, sehingga harga jang setinggi-tingginja.
Tiap-tiap beli satoe mesin, dari seharga f 100.- (seratoes)
keatas dapat 5 bidji Plaat extra, lagoe lagoe boleh pilih, menoeroet sekehendak Toeaxi-toean, Modelnja kita tanggoeng menjenangkan bagi perhiasan roemah tangga.
Moelai sekarang di kita poenja Toko ada djoeal Lotery
Oewang besar namanja, BATAVIASCHE KINDERZIEKENHUIS, besarnja F 2000.000 Perys-perys diatoer" seba-.
gimana biasa, “Tariknja sebegitoe lekas Lot lot terdjoeal
habis, Harga di loear Kota Medan. Kirim sadja Spoed dengan
Postwissel F 11.35 Kita tanggoeng sampei di Toean poenja
“roemah.
Menoenggoe dengan “hormat.

Sumatra Gramophoon Coy. Tel. 1452 Medan.
Sub agent :S. PALAR. Aloer Gantoeng 44 Pangkalan Brandan.
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Lekas

64

hal, pig pe-

Tjioem ini obat gosok waktoe pilek,
hidoeng jang poempet lantas djadi longgar dan senang sekali.

004000

NO:

Iken,ojangan

bbepa Pemamida
gasok boecalmengyaga
lcean, bocotrmersghin
Garkan ongifa aja

4 4 6 SLIMILID 4406
2000 UD

ratan

Tjolet sedikit dengan djari ini obat
gosok, lantas taroh dioedjoeng lidah dan
minoemin aer jang bersih, Peroet djadi
merasa sangat senang dan semoea penjakit lantas linjap.

batuan

an pergi berta-

Sina Deli
No. 88 Djoem'at 13 Juni 1930 — 15 Moeharam

Lembar

1349 Tahoen

LOETJOE.

ke I

Kemerdekaan Bangsa tjoema
bajang-bajang ?
Pertempoeran di India jang beroedjoed sadja, seperti Amerika contra Japan atau
mentjapai kemerdekaan ra'jat, banjak me- Engeland contra Amerika, d.s.b.
Karena berkebasan boeat mendjalankan
lepaskan boesoer panah kritiek, dan membongkar wasiat pemandangan dari kaoem serangan dan perlawanan.
Negeri jang tiada mempoenjai kemerImperialisme.
Seorang Inggeris Norman Angell, me- dekaan tiada sanggoep akan dapat bebas
1
desakan ek
ie, jang merdegatak
lam
d:
ja tentangan pergerakan di India sekarang, jang ka, tiada dapat bebas memperlindoengi
Kemerdekaan itoe seboeah pengertian kemelaratan ekonomi sendiri. Di Filiino
kai
iap.ii
jeii
koeno, dan ta' lebih dan ta' Kosan para
Ame

merasa

kea

toe

Adjaib sekali jang-seorang, jang begitoe berbahaja boeat industri-industri negeri
Inggeris tiada akan bersenang
boleh mendapat conclusie setim- Sjarikat.
mempoenjai fabriekpang itoe. Meskipoen dalam pengertian hati bila Egypte
Imperialistiseh! Adjaib, apabila kita me- fabriek sendiri sehingga kapok jang dihangetahoei bahwa semendjak dari dahoe- silkan oleh pesisir soengai Nel dapat diloe kala sampai sekarang kini Kemerde- kerdjakan disitoe. Kemadjoean peroesakaan negeri itoe selaloe mendjadi angan- han rubber anak negeri di Indonesia, jang
angan jang termoelia bagi tiap bangsa tiada tertanding oleh ondernemingsrubdan ra'jat. Oentoek kemerdekaan negeri ber pihak merdeka, soedah menerbitkan
itoe beratoes-ratoes njawa dengan segala rubberordonantie dan rubberkeur, jang
kesoekaan mengorbankan dirinja kepen- maksoednjn ta' lain dari hendak memperlindoengi ekonomi jang berkoeasa.
doepaan nationalisme.
Lebih djelas lagi kita dapat melihat
Kita melihat dalam lembaran sedjarah
betapa Inggeris selaloe berdjaga-djaga dalam larangan Lord Irwin baroe ini
mempertahankan Kemerdekaannja, sewak- di India, jaitoe anak negeri tiada boleh
barang tenoenan dan boeatan
toe zaman Roemawi sampai kepada abad memakai
Napoleon. Kekaloeten dalam conferensi ra'jat India sendiri. Larangan ini dikeloearmada di Londen, dan ketewasan dari arkan setelah pemboycotan, jang dioesegala pikiran perdamaian, ta' lain dan moemkan oleh pergerakan Ghandi, berta' koerang karena disebabkan, Inggeris hasil baik, artinja meroesakkan beberapa
tiada hendak melepaskan ikemerdekaannja industrie kain di Lancashire dan dilain
dilaoet
boeat bersimaharadjalela, kemer- tempal di London.
Orang mengatakan lebih landjoet, bahdekaan mana sekarang soedah amat didesak dan akan dikoengkoeng oleh Amerika, wa negeri-negeri djadjahan sekarang tiada
patoet dilepaskan, karena akan medan segala angan-angan perdamaian doenia
mendjadi gagal oleh sebab masing-masing nambah kaloetnja soal ekonomi doenia.
Orang
memperingatkan kita kepada soal
bangsa mentjintai kemerdekaan sendiri2.
Kemerdekaan negeri dan ra'jat boekanlah werkloosheid! Djikalau India dimerdekasemata
bajang-bajang
sahadja. " Karena kan, maka djoemlah boeroeh jang tiada
kemerdekaan ini soeatoe sjarat jang teroe- bekerdja di Inggeris sekarang, bakal berDjoega logica
tama sekali boeat kemerdekaan ekonomi lipat ganda djoemlahnja.
ini keloearnja dari pemandangan jang
dan sociaal.
Orang mengatakan kalau masing-ma- orang ,berhak“ merampas kemerdekaan
sing kita berkehendak memboeat sekehen- orang lain, asal bangsa sendiri mendjadaknja,
ini maoe begini dan jang lain di selamat.
Pendirian ini boekan sadja
maoe begitoe, maka soedah tentoe hal ini tiada. sympathiek, malahan bertentangan
akan menimboelkan anarchie dan ketjen- dengan
pengertian hak kemanoesiaan
tang-perenangan doenia. Oleh sebab itoe oemuemn! Akan tetapi kita tiada akan
maka kemerdekaan memang tiada adadi- memandang hal ini dari podjok menatas doenia, Sebenarnja djoega demikian, schelijke moraal.
Kita hanja hendak bertanja, benarkah
jaitoe kemerdekaan boeat mengerdjakan
sekehendak dengan tiada memperloekan oplossing dari werkloosheids probleem
dan meindahkan hak orang lain, soedah bisa diperoleh dan didapat dengan TIADA
tentoe akan mengoesoetkan doenia. Da- MEMERDEKAKAN tanah-tanah djadjalam pengertian ekonomisch tiadalah satoe han? Soal werkloosheid, jang zaman ini
negeri jang merdeka waktoe sekarang. bertjaboel diantero negeri, boekanlah dapat
Politik ocang di Londen tiada boleh se- disangkoetkan kepada merdekanja atau
soeka-soekanja sadja sekarang,. akan te- tiadanja merdeka negeri djadjahan, tetapi
tapi terpaksa melihat angin dan mein- itoe adalah sesoeatoe soal kapitalistisch
dahkan perdjalanan politiek bank di New stelsel sendiri. Hasilnja dan tanggoengan
York. Industrie-industrie di Manschester rationalisatie dalam bedrijf2! Dengan memsesoenggoehnja sekali terkoengkoeng oleh poenjai atau dengan ta' ada mempoenjai
keadaan grondstoffen dinegeri-negeri dja- kolonie, seperti Inggeris, Prantjis, Amerika, Djerman, Oostenrijk d.l.I. maka soal
djahan dan lain tempat.
Soenggoehpoen demikian tak oeroeng ini tinggal mendjadi permanent. Djoega dijang Engeland soeatoe negeri jang mer- segala negeri-negeri terseboet djoemlahnja
deka, dan soeatoe ra'jat jang tiada kelak selaloe bertambah besar.
maoe
kemerdekaannja dirampas orang
Di Chigago magnaten gandoem memalain. Apa sebab? Karena kepentingan eko kai gandoemnja boeat ganti steenkool
nomi
ra'jat dinegeri itoe sendiri. Sebab pemanaskan stoomketel, oleh sebab prokemerdekaan
negeri itoelah jang bakal ductie gandoem soedah meliwati watas.
mendjadi pertanggoengan, jang pemerin- Di Brazilit bermiliven-milioen pohon koftah dapat beroesaha memperlindoengi ke- fie ditjaboet dan dibakar, soepaja hasil
melaratan ekonomi sendiri dengan setjara kopi dalam beberapa tahoen ini mendjadi
berkoerang. Dalam pada itoe bermilioeneconomische wetgeving.
Boekanlah kita dapat melihat keadaan milioen pikoel kopi dilempar kedalam
jang terdjadi dalam internationale rarief- laoet, soepaja harga kopi djangan menconferentie, jang soedah berlakoe, dima- djadi djatoeh. Kaoem
kapitalisten di
na
negeri jang merdeka sahagja dapat Ceylon menjengadja memboessekkan dan
toeroet bermasjawarat?
meroesakkan hasil theenja sendiri sampai
Berasa kepala kesifatan ekonomi negeri- beratoes-riboean baal, goena mentjegah
lah maka kemerdekaan ra'jat itoe, tera- soepaja thee djangan moerah.- Melihat
mat
penting dan bagi sesoeatoe bangsa taktik diatas maka ristrictie rubber dan
onderneming-onboekan sesoeatoe bajang-bajang laloe.
thee jang didjalankan
Peperangan ekonomi dalam hal tarief- derneming di Indonesia bererti permainan
wet, dan concurentie seperti baroe-baroe anak-anak sadja.
Sementara pihak jang berkocasa meini terdjadi dengan Shell dan Standard
Oil, hanja gampang dan boleh dilakoekan moesnahkan barang-barang makanan ini
oleh keradjaan-keradjaan jang merdeka dan lain-lain hasil industrie maka dilain

Baroe
.
Telefoon

TOKO

boeka
Eigenaar:
No.

L. H.

tikar-tikar
Ditanggoeng

dan

kain

soetera

barang bagoes harga melawan.

Pesanan dengan Rembours boleh dikirimkan.

warna.

4

tiada akan mati kelaparan.
Sebeloem tanah-tandh djadjahan itoe
merdeka, selama itoelah poela perdamaian doenia jang diimpikan tiada akan
tertjapai, dan selama itoelah socialisme
jang ditjiptakan oleh kaoem boeroeh Eropah tiada semporna kekoeatannja.
Oleh sebab itoelah kita berpendapatan,
jang kemerdekaan negeri, boekan sematamata bajang-bajang, boekan semata-mata
»conservaticve leuze", tetapi soeatoe tjitatjita hidoep mati, bocat mereboet kemerCekaan ekonomi dalam perbandingan internationaal.

Betapa internatiorale situatie ini dibelakang hari, itoe buloem djadi pikiran
sekarang, atau beloem perloe dibitjarakan
sekarang.
Nederland, 18 Mei '30.

membeli

SAMARINDA

dapat

pada:

V.

G.

SAROENG
dan BOEGIS

2522352323

BOORHAN

Kita minta toean soeka oedji lebih doeloe dan periksa dengan
teliti dari kita poenja kelocaran, pesti menarik kesenangan toean
seteroesnja.

Tjoraknja teratoer dengan pantas dan memaniskan
mandangan,

m2noeroet

kesoekaan

2E2B3Eaaa
220233538
BEE EESeANg
BESaNBaNE
232253535

SEEESESEEE
3

pCt).

pada pe-

sekarang » kleurnja

Harga boeat pakaian :
Samarinda dari soetera Shanghai no. 1: A f 10.- f 15.-

'Saroeng
f 20-

f 27.50 dan

f 35.—

Boeat didjoeal lagi:
Saroeng seperti diatas djoega wo. 1: perkodi
f 250.- f 300.- f 500.- danf 600.Saroeng
oemoe,:
Saroeng
perkodi:

2

f 180.- f 200.-

Boegis pakaian Adat orang Sumatra .Roepanja hitam dan
&f 4- f 10- f 15.- f 20.- dan f 35.Boegis boeat djoeal lagi: Roepanja hitam atau oemoe,
f 65.- f 170.- f 200.- f 250.- f 400.- dan f 600.-

Kita menoenggoe pesanan pertjobaan jang lekas dan diminta djangan loepa
toean-toean toeliskan dengan menceroet harga jang terseboet di SINAR DELI.
Langganan

SETIA harga dan pembajaran boleh berdamai.

sebagai

pelaboehan

transit

ling banjak beli barang Indonesia boeat
dipakai sendiri ada Duitschland (seperti
aah pernah dibitjarakan dalam Sin
0).
Begitoepoen Singapore beli banjak barang dari sini, boeat dikirim teroes kelain
negeri seperti ke Tiongkok, Japan, Engeland, enz.

Sebagai penoetoep, baik kita lihat ba-gaimana keadaan dagang dari Java, dan,
Tanah Seberang, soepaja bisa dibikin
perbandingan.
Import ke Java (dan Madoera) dalam
tempo 1900—1928 naik dari 121 milltoed
sampai 657 millioen atau kenaikan dari
554 pCt., export naik dari 157 millioen
sampai 847 millioen atau 540 pCt,
Boeat tanah Seberang hitoeng percent
ini kenaikan ada djaoeh lebih tinggi lagi,
satoe boekti bahwa perdagangan Tanah
Seberang semangkin ramai.
Kenaikan Import ke Tanah Seberang dalam itoe tempo djoega (1900—1928) ada dari
55 sampai 351 millioen atau 638 pCt: kenaikan export naik dari 73 sampai741
millioen atau tidak koerang dari 1015 pCt.
Sedikit angka-angka ini oemdjoek dengan
njata bagaimana perdagangan Indonesia
madjoe semangkin keras dan bagaimana
teroetama di Tanah Seberang perdagangan
toeroen dengan kaget sekali (S. P.)
—0—
Soeatoe keloetjoean jang berbahaja.
Maoe main soenglap.
Seorang

di

perempoean

Kandangan

soeatoe

kepandian

dari

bangsa

maoe

keloetjoean

Madoera

mengeloewarkan
pada

soeaminja,

mana ia boleh dapat beladjar

seorang

sobatnja

perempoean.

Ia

menerangkan pada kekasihnja jang ia
dapat menghilang satoe roepiah, jang ada:
dioendjoekan

'atas

telapak

tangannja,

dengan ketjintaan terseboet tidak dapat
tahoe kemana oeang itoe telah pergi.

(boeat kirim kembali ke lain-lain negeri.)
Langganan-langganan paling besar dari
Indonesia, jang negeri-negeri jang paling
banjak beli barang dari sini ada Singapore

Soedah

(9,3 pCt., teroetama karet,-minjak tanah):
Belanda (16,66 pCt.: teroetama tembako,
thee, tin, copra, karet dan kopi): Amerika

nja dan memasoekkan oeang
logam
jang dimaksoedkan didalamnja.
Waktoe socaminja memboeka moeloet-

pok, thee): India (11,13 pCt.:
goela), Engeland (8,14 pCt.:
karet, thee): Frankrijk (4,37
tama
kopi,
kopra, rubber) :

rakan,

sarekat

Apa jang ternjata dari angk-angka ini?
Pertama bahwat dalam tempo 28 tahocn
perdagangan Inddnesia lontjat dari 406
anang sampai '2500 milioen atau lebih
enam kali lipat (dengan precies 688

didjaman

bermatjam roepa seperti: hitam, copy, blauw, oemoe, hidjau,
gandaria, chocolade, poetih dan lain-lain.

Singapore

ARENA SNN,

TOELEN.

TOKO SAROENG TENOENAN ASLI
MAKASSAR
Post Box 72.
Passarstraat 79—81

Kedoea ada menarik hati sekali boeat
melihat,
bagaimana
Indonesia dalam
tahoen-tahoen jang terseboet diatas selaloe lebih banjak djoeal barang dari
pada beli barang.
Import barang asing ke sini selaloe ada
lebih ketjil dari export barang Indonesia
ke negeri lain: handelsbalans ini jang
positief dari Indonesia boleh diseboet
mengiri oleh lain-lain negeri Timoer jang
Indonesia dan perdagangan doenia.
Kedoedoekan Indonesia semakin lama masih mempoenjai handelsbalans j. negasemakin penting dalam doenia dagang, tief (export lebih ketjil dari import).
Bermoela boleh dikatakan tjoema bangkarena bertambahnja perhoeboengan desa Belanda jang menanam kapitaal disini
ngan lain-lain negeri.
didalam
roepa-roepa peroesahaan :tetapi
Dari satoe ,suiker koffie plantages"
(.kebon goela dan kopi") dari negeri sedjsk tahoen 1905 kapitaal lain bangsa
asing
toeroet
masoek di Indonesia.
Belanda, Indonesia sekarang djadi pang:
Kapitaal asing jang ditanam di Indonesia
kalan international jang besar.
sekarang
menoeroet
taksiran ada kira-kira
Sebeloemnja tahoen 1900 perdagangan
dengan Indonesia beloem ramai, tapi di- 2160 millioen roepiah.
1690 millioen ditanam di Java dan 470
permoelaan ini abad ke 20 keadaan bermillioen ditanah seberang sebagai Suobat dengan tjepat.
Borneo, Celebes enz.
Perhoeboengan kapal jang semakin baik matra,
Di Java 82 pCt. dari semoea kapitaal
dan tjepat, Brusselsche Conventie dari ta- jahg ditanam dalam berbagai-bagai pehoen 1902 (jang kasih harapan bagoes roesahaan ada kapitaal bangsa Belanda
boeat peroesahaan
goela), moentjoelnja
dan tjoema 18 pCt. ada kapitaal lain
berbagai peroesahan baroe dan demikian
asing.
.
telah bantoe Indonesia djadi madjoe dalam | bangsa
' Di Tanah
Seberang perbandingan ada
doenia dagang.
lebih berimbang, sebab disana tjeema 56
Dalam tahoen 1900 perdagangan antero pCt. dari kapitaal Belanda dan 44 pCt.
Indonesia tjoema ada boeat harga 406.200. ada kapitaal asing.
000, ialah import kemari boeat seharga
Dengan lain perkataan Java ada ,,dja£176,000,000 dan-export boeat
seharga djahan“ Belanda jang lebih toelan dari
f230,000,000.
Bagaimana perdagangan Tanah Seberang, jang seperti djoega djaIndonesia dengan negeri-negeri asing se- di djadjahan economi internationaal.
mangkin bertambah
dioendjoek dengan
Teroetama di Sumatra banjak bekerdja
njata sekali oleh angka-angka dibawah kapitaal segala matjam bangsa asing (Ingini.
geris, Japan, enz.), jalah 164 millioen, jang
PONNga TTS
teroetama digoemakan peroesahaan karet.
Dari totaal export jang berdjoemlah
1588 millioen didalam tahoen 1928, djoemlah paling besar dikirim dari sini ke
|

SS5SESN853
2535336553

jang toelen !?
JANG

Kita poenja saroeng ditanggoeng sepenoehnja saroeng jang
ditenoen sendiri dan barang jang toelen.

dan

dibeberapa tempat

soeatoe tjita-tjita jang haroes lekas dikedjar dan ditjapai, sebab inilah sadja soeatoe
waarborg jang ra'jat dinegeri itoe kelak

f3.—

matjam-matjam

makanan

hendak

Hanja

itoe boekanlah berasal atau disebabkan
oleh karena doenia kekoerangan productie, tetapi oleh sebab productie itoe teroentoek dan dimiliki oleh sebahagian
orang dan teroetama sekali oleh sebahagian bangsa jang mandjadjah.
Maka oleh sebab itoe kemerdekaan
bagi tiap-tiap bangsa jang lagi meringboek dibawah kekogasaan asing, adalah

Kemedja dari soetera nanas, segala matjam oekoeran, pake kraag
atau zonder kraag a f3,—
Selimoet,

sehari-hari!

dan keperloean boeat dirinja.
Maka njatalah bahwa kelaparan
kekoerangan

Medan

Segera dan rapi order t. t. itoe dioeroes.
Harga pantas.
33

Stelsel
Imperialistisch itoelah jang
menjebabkan, bahwa negeri jang merdeka
dan mendjadi madjikan makin bertambah
kaja raja, sedangkan ra'jat jang didjadjah itoe semankin lama semankin miskin,
oleh sebab hasil jang dekeloearkan oleh
tenaga ra'jat jang” didjadjah itoe ditarik
kekoeasaannja, 's
aa ta'jat jang beroe-

Hindoestraat No. 25

&

Drukkerij ,PERTJA-TIMOER"

Toean

kelaparan

ae,
Atau pesan pada :

SAROENG

mati

sadja telefoon No.

1300

manoesia

MAHTANI

soetera

Panggil

Djadi boekan sebab ada orang

jang gampang mendjadi korban.
Bahaja kelaparan di Weenen, Bulgarije,
di Afrika Tengah, Asia moeka, Asia
Selatan, di China, Korea, Indonesia, semoea soedah kita ketahoci. Beratoesan

terima

Baroe
Lampekap

gil Landrech
jang tertawa.

BOMBAY

MEDAN

578

r

Oepah tjitakan, stempel, mendjilid baekoe perabot kantoor dan lain-lain.

»

Imperialisme ini, maka jang teroetama
sekali raiat-raiat jang tiada merdekalah,

Oleh Roestam Effendi.

la

Mendengar teriakan itoe, seorang j. lagi berada
diloear roeangan pengadilan, baroe-baroe melihat
kedalam, bersangka bahwa landrechter marah kepada pesakitan, sebab tertawa."
Sebentar masoeklah' seorang voor Inditr nama
»Katawaloe." Roepanja ia djadi saksi dipang-

tempat kita mengetahoei berpoeloeh milioen manoesia mati kelaparan! Maka
sebagai
hasil overheerschings-systeem

terkenal

sg

»Katawaloef-

kedoea.

resa

Kapan berkeperloean

Kemarin, sewaktoe Landrechter periksa perkara
maki, Landrechter ada berteriak:

tentoe sadja

soeami jang tertjinta

dian perempoean itoe

memboeka moeloet-

kepingin melihat kepandian itoe. Kemoe-

(12,77 pCt. teroetama karet, ka- nja, dan tidak dapat lihat lagi oeang peteroetama
teroetama
pCt. teroeTiongkok

bertanja

ia dengan

heran, kemana

logam soedah terbang. Sembari tertawa
perempoeannja keloearkan soeara-soeara
jang sesak dengan sangat soesah mentjo(3,84 pCt. teroetama goela dan minjak): ba mengomong tetapi tidak berhasil, seJapan (3,63 pCt. teroetama goela dan dang ternjata jang oeang telah sangkoet
minjak), dan Australie 3,21 pCt. teroe- didalam lobang tenggorokannja. Berdoea
tama thee dan rubber.)
dengan soesah-pajah tjobamengeloearkan
Tetapi disini orang haroes memperha- itoe gadjelan, tetapi dengan tersia-sia,
tikan bahwa banjak negeri beli banjak kemeedian toekang-soenglap perempoean
barang Indonesia boeat didjoeal lagi ke- itoe dibawa pada dokter jang dapat melain negeri, boekan boeat digoenakan sen- masoekkan itoe oeang dalam peroetnja,
et.
dengan pengharapan soepaja dibantoe oleh
Negeri Belanda oempama betoel ba- castrolie bisa disoenglap keloear lagi dari
njak beli barang Indonesia, tetapi itoe di- peroetnja, kata Alg. Hbld.
kirim lagi kelain-lain negeri: menoeroet
(Lihat dipagina IV).
»Ostasiatische Rundschau" negeri jang pa-

1

Bermoela saudagar itoe masih beloem
tjoeriga apa-apa, kerena berpikir, boleh
djadi maoe tjari djalanjang enakan soenggoehpoen memoetar sedikit djaoeh akan
tetapi setelah ia melihat kebelakang ada
lain taxi jang memboentoeti, dimana ada
doedoek orang Priboemi jang mengikoet2
ia dari Kertapati, hatinja djadilebih tidak
enak lagi, maka waktoe itoe didekat roemah seorang Europa jang kebetoelan dja“di chef dari B.P.M. ia teroes lompat toeroen
dari auto, lari keroemah orang
Europa itoe dengan diboeroe oleh itoe
doea bangsat.
Setelah melihat maksoednja tiada berasil, doea orang bangsat itoe segera hilang
dengan autonja.
Sajang sekali soedagar itoe karena kekoeatan, djadi keloepaan
tjatet nomer
taksi itee.

Dilihat
apa jang ditoetoerkan diatas,
boleh djadi sekali itoe 2 bangsat ada sekongkol
dengan soepir taxi dan mereka
telah bersepakat hendak merampok soedagar itoe jang roepanja mereka soedah dadat tahoeada membawa banjak oeang.
Kedjadian ini ada mendjadi satoe nasihat bagi orang2 dari Oeloean akan berlakoe

ati-ati dan djadi pengoendjoekan bagi

politie akan pasang mata betoel-betoel.
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Mentang? laki-laki.
Beloem berapa lama Correspondent
H.P.
doedoek bertjakap-tjakap toean
Nangtjik (Moeara Enim Palembang) satoe tereakan jang disertai dengan tangisan soedah membikin ia djadi terkedjoet
dan sekatika itoe djoega, bisa teroes lari
menoedjoe ke tempat orang riboet-riboet
itoe tapi katika kita sampai di toko Nam
Hong astaga oedang, kiranja eigenaar toko
itoe sedang poekoeli bini toeanja jang
sesoedah

boksen

dengan

bini moedanja,

sampai kedengaran soeara poekoelan itoe
kadebak-kadeboek seperti orang mempoekoeli bultzak jang sedang didjemoer.
Apa sebabnja kita tidak tahoe, tetapi
tentoe bereboet.... minta ditjinta karena
bermadoe alias ada saingannja. Apakah
itoe eigenaar kalau terhadap pada sebangsa laki-laki ia masih djoega tetap,
begitoe gelak dan kosen, itoelah kita
tidak tahoe, tetapi kaloe seperti jang kita
soedah

saksikan

diatas,

sama

dengan

isetridan

bangsa

sendiri,

isterinja

sendiri ia ada begitoe djempolan, tetapi
biasanja kalau orang jang begitoe gelak
kalau

berhadapan dengan lain bangsa ia djadi
begitoe pengetjoet.
0
Menghadap Hooggerechtshof.
Pada hari Minggoe j.l. do. 1 Juni
toean Soetan Hamid bekas mantri politie
di Loeboek Begaloeng jang telah dihoekoem tiga tahoen oleh Landraad di Padang, telah berlajar ke Betawi jang mana
menoeroet sepandjang kabar toean terseboet akan menghadap Hooggerechtshof
tentang perkaranja itoe.
Apakah maksoed ini akan berhasil,
nantilah dapat dikabarkan.
—0—
Soeatoe ketjilakaan heibat
tersingkir.
Roemah seorang perempoean beberapa
hari j.l. nama Djaleka di Tapi Bandar P.
Karam Padang dengan sekoenjoeng2 soedah ditimpa oleh seboeah pohon kelapa
jang toembang poehoen itoe djatoehnja
ditengah-tengah dari boeboengan roemah,
tapi meski boeboengan itoe mendapat keroesakan oentoeng itoe poehoen tersangkoet dengan tidak sampai ke bawah.
Jang dikata oentoeng adalah ketika
djatoehnja poehoen itoe beberapa anakanak sedang berada ditengah roemah,
antaranja anak ketjil jang tidoer dalam
boeajan. Meski bocah kelapa jang toembang itoe pada berdjatoehan kedalam
roemah, tetapi tidak seboeah jang mengenai anak-anak itoe dan
Toehan
peliharakan mereka, sebab djatoehnja
sama sekali disamping dari anak2 j. sedang doedoek, tidoer dan sebagainja itoe.
Soeatoe hal jang sangat tidak patoet
menoeroet tjerita jang poenja roemah
adalah oleh Djaleka semendjak beberapa
lama, malah pada beberapa hari jang
soedah, ia telah menjatakan pada jang
poenja pohon kelapa tentang iapoenja
Bana atas bahaja jang djadi dengan
jatoehnja pohon jang boekan sadja
begitoe miring pada roemahnja, djoega
sebab soedah toga. Akan tetapi permin-

dari Poelau

Ajer

Bantoelah

terpelanting

kesebelah

bersama,

Loear-N egeri.
Gigi ,emas jang pertama.“
Bermoela

tjoema

soecatoe
gara-gara
sadja.
Duitschland soedah meminta kehorma-

roepanja maoe meneroeskan perdjalananja.

dan

toean

Soepaja hidoepnja berkepandjangan.

telah hampir, se-

Dengan sekedjap kereta api datang dari
Poelau Ajer hingga Poetri itoe dapat

tan itoe boeat

ia sebagai

negeri

dimana

dalam hikajatdi moelai memakai gigi emas,
Itoelis. Fred, Kuh, daritLnited..Press.....Soeatoe penjelidikan lebih landjoet memberikan keterangan keanehan gigi itoe telah dilihatkan diabad ke 16, tetapi hikajat ini mempoenjai boentoet jang tidak
menggirangkan pada orangnja, sebab pertjobaan boekan dilakoekan dengan maksoed boeat kesenangan oemoem, hanja
tjoema boeat soeatoe gara-gara sadja. Kedjadian itoe sebagai ada ditjatet dalam
Munchener Medisch Weekblad
membawa kita kembali sampai tanggal 12
September dari tahoen 1585, jalah pada
hari dimana seorang anak tani Christoph
Mueller dikampoeng Weigelsdorff di Selezie telah lahir.
Waktoe Christoph beroemoer 8 tahoen
seorang dari ia poenja teman bermain,
seorang anak perempoean ketjil djoega,
telah dapat melihat soeatoe barang jang
berkilat dari emas didalam moeloetnja. Pendapatan ini lekas soedah djadi bitjara sehari dan tidak lama soedah sampai ditelinganja achli-achli didekat sitoe.
Christoph beberapa kali diperiksa dan
diantara orang-orang jang dengan moeka
terpeladjar melihat kedalam ia poenja
moeloet, terhitoeng djoega professor Jacol
Horst dari medische faculteit dari univerjang katanja
boeat
dimasoekkan dikas siteit di Helmstadt.
T.H.H.H.
Professor Horst mentjeritakan pada
Djika sadja kabar itoe kita boleh per- orang-orang jang mendengar dengan hetjaja, kita akan Sedekah Nasi Koe- ran, jang anak ketjil Mueller itoe
p
ning panggang ajam sebab sebegi- njai seboeah gigi mas, jalah geramannja
toe lama kita terdjoenkan diri kita keda- jang paling belakang disebelah kiri.
lam soerat kabar ini kita kepingin sekali
Keadaan ini betoel ada loear biasa sekali
kena didelict sebab kita sebegitoe lama seboeah geraman jang biasa, tetapi sama
beloem pernah merasai itoe.
sekali ada dari emas, keeat dan seperti biKojo opo rasane wong kenodelik ikoe asa terpasang dalam daging.
rek, opo pododhene delik ning ndjeto
Di tahoen 1595 professor Horst membihotel sing dikantjani setan aroem-dhaloe? tjarakan iapoenja pendapatan didalam soea(Och, bedho banget! Corr.)
toe bahasa Latijn, dalam mana gigi masitoe
—0—
dari Christoph dan iapoenja arti ditoelis.
Satoe tahoen kemoedian seorang stuToekar nama.
Dalam openbare vergadering dari Su- dent dalam Philosophie dan Medische
Wetenschap
menjalin boekoe itoe dalam
matra Thawalib jang lagi mengadakan
congres di Boekit Tinggi, kemarin antara bahasa Duitch dan menjiarkan itoe di bawah
titel:
Tentang
seboeah gigi mas palain-lain ada dioemoemkan kepoetoesan
dari hoofdbestuur oentoek menoekar na- da seorang anak di Silezie, dan dalam
ma koempoelan itoe mendjadi Persatoe- mana dibitjarakan apa gigi sematjam ini
ada kedjadian biasa atau kedjadian alam
an Muslim Indonesia (P.M.J.).
Nama ini jang sesoenggoehnja
lebih di- jang loear biasa, dan arti mana jang bosetvedjoei, lebih loeas dan seroepa de- leh ditarok pada itoe".
Professor Horst telah menarik conclusie
ngan keadaan zaman,
telah disamboet
dengan tampik soerak jang rioeh sekali. jang asal dari'gigi mas itoe sebagian dari

kanan sekira lima meter dan beroleh loeka-loeka sedikit.
mn ka .
Waktoe itoe seorang mamak laki-laki
dari Poetri itoe jaitoe engkoe Soetan
Mantri jg. bekerdja di Hoofdbureau S.S.
djoega ada disana dan dengan segera
menaikkan keatas dos dan membawa keroemah sakit.
.
Menoeroet kabar setelah diperiksa oleh
toean Dokter dan mengobat, Poetri itoe
telah poelang keroemahnja ke Parak
Gedang.
"9
—0—
Maoe diklacht?
Corr. H.P. dapat mengabarkan seorang
Tionghoa maoe adoekan tentang toelisan
kita jang soedah dimoeat didalam soerat
kabar ini pasal: ia dimintai tolong oleh
salah seorang bankier tjapdjiki boat kasikan oeang f450.— pada toean Gbzaghebber Palembang tetapi ia soedah main
simpan oeang itoe dengan pengharapan
djika perkara itoe tidak dilandjoetkan ke
Landraad, ia akan mengantongi oeang
itoe. Tapi belakangan ternjata perkara
itoe tidak koerang akan diperiksa oleh
Landraad djoega dan oeang itoe dengan
lekas ia soedah kembalikan lagi pada jg.
poenjanja dan ia teroes potong f100.—

sn

SANGGOEP

MENJEMBOEHKAN:

Paris Beauty (menjantikkan moeka)
Syrup Sotr bet Djiwa (sakit batoek, dada, napas
sesak, batoek kering, asthma, koerang darah, demam
lama, koerang koeat kepala, sakit djantin).
Obat Mata (Oentoek segala matjam penjakit mata,
dengan obat disapoe dari loear).
Minjak ramboet (centoek memandjangkan ramboet dan menghitamkannja serta mendinginkan kepala.
Syphilis (penjakit perempoean, keloear nanah darah
kotor dan

Ty

perasaan

tidak

kita ada mempoenjai soerat soerat poedjian, mempoenjai
soerat-soerat boekti, beberapa banjak orang jang telah
disemboehkan dari penjakitnja jang
berbahaja, jang
berada diantara hajat dan mati.
Oleh sebab itoe, djika toean, atau familie toean,
atau kenalan toean, bila dihinggapi penjakit,

aa mia

akan

Mitos

datang

Moehammad

rajat.

mengoendjoengi

tidak baik oeang dikembalikan.

S. R.B. RAM
—
ib British
India Wilhelminastraat
15 Medan
Telefoon No. 1326.

Oettiger

dan

za

ini ada didoega Kabinet Perzie akan men-

Abdullah,

000000000000

Fran

Dari Duitschland
telah
berangkat
seboeah kapal penoeh dengan moeatan
perkakas spoor keperloean Perzie dan dipesan oleh Perzie boeat seharga 4.000.000
mark dari fabriek Duitsch.
Karena terdjadinja tjektiokan dalam
soeal begrooting, maka Marshaw Muluk
Minister oeroesan oeang di Perzie, soedah

Menoeroet poetoesan pemerintah Mirza Habibullah. Khan Ainul Muluk telah
diangkat djadi wakil Perzie di Hedjaz
oentoek mana ia sekarang soedah sampai
di Djeddah.

—044....&.....

Masoekkanlah !
Advertentie Toean - toean di

»Sinar
Ta PN

Deli",

UN

8 @m 0 000000000000
Toko TIMBANGAN
merk

HAP

LIFE

Terdiri

Pachtstraat No. 29 MEDAN.
Telefoon No. 998.
(belakang

toko

Bombay

dari
tahoen
1927.

Besar)

Selaloe ada persediaan tjoekoep roepa-roepa:
h
Ti KR
Kajoe
ke piring
Timbangan Kajoe zonder piring: 75, 100,
Timbangan Besi vernikkelt pake
piring tembaga, dengan batoe
10, 15
timbangan berkisar:
Timbangan Medja pake piring
tembaga, batoe-batoenja com5, 10,
pleet berikoet:
Timbangan Medja merk HAP
25, 50
LIE pake batoe berkisar-kisar,
dari

pada

besi

$ 10, 15 dan 25 Kilo.
125, 150, 175 dan 200 Kilo.
dan
15

25

Kilo.

dan

dan

25

100

Kilo.
Kilo.

semoea:

Timbangan Medja Ideaal dari
25 Kilo.
pada besi djoega pake batoe
berkisar-kisar, medjanja ketjilan:
Timbangan Besar merk Amerika Fairbank: 200, 250, 300 Kilo.
Timbangan boeat Maas berikoet batoe-batoenja: 250, 500, 1000 gram.
Gantang Beras berikoet kikis kajoe dari:
Y, 1 2, 5 Liter.
Djoega bisa dibeli satoe-satoe bidji.
Tjanting Minjak dari: ,, 1, 2 Deciliter.
Oekoeran Kaen-kaen, Meteran, matjem-matjem dan ada djoega jang
bisa dilipat ampat.
Boewat orang jang akan mendjoewal kombali dengan membeli
banjak-banjak bisa dapat oentoeng baik dari
potongan harga moerahan.
19
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9 kerajaan, Kesenangan, Keberoentoengan! enz.
Toean

bisa

peroleh

Postwissel

dengan
f11.35.-

»Loterij

lekas, tjoema dengan mengirimkan:
oentoek pembeli:

1 LOT

Besar” -baroe

»Bataviaasch -Kinderziekenhuis”

toean mentjari tabib jang dapat memberi pertolongan bagi toean.

diselakan

Professor

Tufail Ahmad, Penninymeester.

Herr Gutzlow, Anggauta,
Moedah- moedahanlah — persjerikatan
Moeslimin bangsa koelit poetih ini akan
menambah banjak kemadjoean Agama
Islam dinegeri Djerman!
—0—
Perzis.
.
Perajaan tahoen ke 5 dari pemerintahan Shah Pahlewi telah dilakoekan dengan oepatjara jang ramai di Teheran,
dari segala bagian didapatkan perhatian

Iniam Masdjid di Berlijn, mengchabarkan
kepada soerat chabar ,, The Light“ orgaan
pergerakan Ahmadijah Lahore (India),
bahwa di Berlijn telah didirikan seboeah

dimakan doea boengkoes

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

Christoph didorong ke dalam boei ta
kai
mas terseb
Tetapi achli-achli Duitsch peringatkan
toekang mas itoe jang tidak terkenal dari
Silezie, jalah itoe orang jang dengan
»kapintaran siapa soedah didapatkan itoe
asal atau permoelaan dari gigi mas.”
(Dj. T.)
mag
Persjerikatan Moeslimin Djerman.

Abdullah, Secretaris Besar.

Assistent-Secretaris,

Dr. A. Mansoer,

Dalam tahoen 1596 ini hal dari gigi
mas. sdedah berpoetar dan timboelkan
boentoet jang tjilaka.
Tiga
oedjoeng jang poetih dapat dilihat ditengah-tengah dari mas itoe dan
tidak lama djadi terang jang mas itoe
soedah tipis dan geraman jang toelen
bisa dilihat.
Abis
gan
mas itoe lepas dan keloear dari moeloet.
Ini ada ketjilakaan-ketjilakaan jang meroegikan sangat pada kita professor, tetapi djoega tidak koerang boeat kita poenja Christoph Mueller.
Christoph banjak kali pergi kemanamana, dipasar-pasar tahoenan dimana
dengan dibajar ia kasih lihat geraman

enak).

Obat Medjen (tjoekoep
sadja).

Djika
toean

Mr.

aka.

Sinar Deli oentoek semoea,
Golongan jang mentjari kebenaran,

bab itoeempang2 akan ditoeroenkan oleh
orang djaga disana, sedang Poeteri itoe

ditoendanja

Oemar Schubert,

000000000000

soenji.

retaapi

jala
golongan manoesia,
Ti aah tida loepakan,
Baik hina -atau moelia,
Keperloeannja ia pentingkan.

Murcus), President.

Professor Moehammad

8

me) dari Oeloean boeat satoe dan lain
keperloean di ini kota.
Soeatoe kedjadian jang haroes diketahoei oleh publiek dan djoega politie bisa ditoetoerkan sebagai berikoet.
Pada hari Selasa, seorang saudagar Priboemi dari Moeara Meradjat (Palembang)
soedah datang kekota akan beroeroesan
yaa kantoor B.P,M. afdeeling Handelsen.
Di Kertapati, soedagar itoe soedah diikoeti oleh doea orang Priboemi jang gek-gerakannja ada
ksoed |
8
baik. Ketika sampai ditangga |(beroentoeng,
saudagar itoe teroes mengambil soeatoe
taxi dan minta dibawa kekantoor B.P.M.
tapi aneh sekali, sopir boekannja mengambil djalan liwat Sekanak, hanja memoetar
ke Talang Krangga satoe tempat jang

Ibarat garam dalam goelai,
Asam dan rempah mesti dipakai,
Djika sesoeatoe redactie terlalai,
'enfoelah isinja ta' disoekai,

8 Mw

ada

perhimpoenan Islam bernama ,,Persjerika-

tan Moeslimin Djermao”, dipimpin oleh
Loedjnah Tanfidhijah (Executief Comite)
lang, terdiri daripada
:
. Hamid
rcus. (doeloe: Hugo

H4 000000000

kota Palembang

000000000000

dalam

0

Roepanja

berglandangan soeatoe komplotan pendjahat, jang teroetama maee orang-orang jg.

Sinar Deli soeatoe ibarat,
Segala kabar ia memocat,
Boeat manoesia
pangkat,
Hina dan kaja,
melarat,

8 mw

Awas bangsat!
WW.“ kabarkan: pada (H. P.)

aa
P
natuur, dan sebagian dari hal jg. loear
biasa, Tetapi ia memastikan
jang geraman
itoe jg. loear biasa moesti dipandang
sebagai ,satoe tanda dari koernia
dikasikan oleh Toehan
rajat Duit
sebagai sebagaian dari
Keradjaan Romein
jang soetji.
Tetapi maskipoen didalam djaman tachjoelan, masih ada orang tidak pertjaja
dan mengatakan geraman mas itoe perboeatan tangan dari manoesia.
Professor itoe telah menolak dengan
poesar itoe pikiran-pikiran jang doer-

SEROBAN SINAR DELI.

00000000000

Sumatra.

taan soepaja pohon dipotong oleh jang
oenja, boekan sadja tidak ditoeroet, malah
Djaleka disilakan bocat pergi
mengadoe kalau seandainja ia" tidak senang
atas hal itoe. (Radio).
—0—
Poeteri Ratna Ibrahim dilanggar
kereta api.
Pagi hari Kemis soedah djadi satoe
ketjelakaan atas dirinja Poeteri Ratna
Ibrahim jaitoe adik perempoean dari Redacteur Tj. Sum. engkoe
Soetan Noerdin
di Padang.
Doedoeknja kira-kira demikian:
Poeteri Ratna Ibrahim ini bekerdja sebagai. klerk pada Hoofdbureau S.S. di
Padang dan tinggal di Parak Gedang.
Pagi hari itoe kira-kira poekoel7, Poe
teri Ratna ini pergi bekerdja, tetapi tidak
melaloei djalan besar ke Simpang Haroe,
malah menoeroet djalan kereta api jang
djoe
ke Padang.
Sesampai didekat empang-empani g djalan
kereta api di Simpang Haroe
ja ke-

Weltevreden C.s.

Besarnja f2.000.000.— dan disediakan oentoek Candidaat 1074 Toeantocan jang gentleman sedjoemlah f1.000.000.— jang dibagi dengan:
f 150.000.—
f 100.000. — f 75. 000.— f 50.000.— f 25.000,—
f10.000,— f5.000.— f1.000.— enz. enz. sampai f 25.—
Pengharapan besar bagi toean, djika tocan memesan lot pada kita, sebab
loterij jang laloe kita djoeal 997 diantaranja 50 loten jang dapat prijs dari
f10.000.—
f5.000.— f1.000.— f500.— f100.— f50.— dan f25.—
Ini kali besar sekali harapan jang djoega priis lebih besar, bisa diperoleh
kita,

boekti

liat jang

per! hatian

menjebabkan

soedah-soedah
publiek

paling banjak pembeli dari kita
besar pada kita, dari antero

lebih

ar
gangga
NESIA. sampai

di

INDO CHINA kita beroleh pesanan. Rahasie dari jang beroleh
prijs dipegang
tetamoe
oeang enewakil pers.
tegoeh, soepaja djangan menjoesahkannja, dari ganggoean
Kalau ingin menoeroet djedjaknja toean-toean jang telah beroentoeng itoe. maarr..........
silakan dengan selekas-lekasnja mengatoerkan pesenan, soepaja
kehabisan. Be
orang membelinja, sebab makloemlah tahoen 1930 ini sangat soesah, tidak ada harapan lain
MELAKA

dan

boeat djadi kaja, selain membeli lot dari kita.

Pesanlah

pada

adres

jang

specialist

Firma HARNAM

boeat

LOTENDEBITANT.

SINGH & SONS

23

Jang telah madjoe kehadapan, ertinja telah pindah dari Moskeestraat 42 (gan,
tikoes), ke straat jang ramai, jaitoe OUDEMARKSTPAAT No. 20 MEDAN.
N. B. Pembeli dari kita jang beroleh prijs, silakan kirim lotnja pada kita,
soepaja kita oeroeskan pembajaran prijsnja sampai beres, dengan
gratis kita tidak ambil commissie apa-apa. Banjak SelarMat!
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Adverte

RESTAURANT
No. 40

FIRMA

MOHAMMADAN

Pr

HOTEL
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Awas! BatjajaT.
Awas!
Teroea. $

.

MEDAN.

Moskeestraat

Toko Katja Mata
jang "termasjhoer.

HADJI MOHAMAD TAIB & SONS |

Medan
Paleisweg Soekaradja.
Telf. 1119.

kita

Belawan'|
Atapweg |
Telf. 42.

baroe,
pereksa

dengan katjanja sehingga peng,
ljhatan
terang seperti sedia

(Pasar

Padang.

Menoenggoe dengan

hormat.

TEMBAGA

Teleg

£

22

KIE HOEI SENG & Co,
Toko

Katja Mata dan
kang Gigi.

Tee-,

Luitenantsweg
24. Tel. No. 1297
M T DAN

2 SNNAN 400004 SD

|

PERKAKAS ADJAIB.

Apa ini?

paling baroe.

0

?

soerat-soerat dan pesanan :

H. ISHAK ISMAIL.

e

»
2

Oudemarkstraat 2 Medan.

Lain barang seperti saroeng samarinda pelekat, terboesj, tjapal, enz :

batikhandel

Menoenggoe
dengan hormat.

Inilah

adres

Batjalah
Sinar-Deli.
aa
0

5
No.
34 en Padjakgantoeng
MEDAN
DELI

jang

No. 15
Medan.

K.

62

NAITO.

3 Prins Hendrikstr.

Tel. No. 1177. Medan

B. BAROEMOEN van WELTEVREDEN. Se
2/JJ—J—.—.—...gg
REPARATIE ATELIER:
Mesin Toelis, Grapbotipe, Addressograph,
KW UMJ

CT

AJI

ai

LATIN

hon en Edison Dick. (met electrische
kracht of Zonder) enz.
Rool (getah) Mesin Toelis jang toea bisa
dibikin

kembali

baroe.

Didalam

Afdeeling

Oostkust van Sumatra bisa terima Abonnement
bocat membersihkan dan memperbaiki Mesin
Toelis.
N. B.

No.

Cheong

Batikhandel merk H. ABDULHAMID

me-

Inilah satoe perkakas jang dinamakan Electro Sathy Apparapus, soeatoe pendapatan dari Mr. Noishiki Electro. oeatoe perkakas electrisch, jang dapat menjemboehkan penjakit di dalam badan seperti ngiloe-ngiloe, tidak enak tidoer, dan
bisa dipanggil dilain tempat, tentang bajaran boleh berdamai lebih doeloe.
Dan sedia mendjoeal mesin itoe, ketjil dan besar.
Tanjalah keterangan lebih gjaoeh pada:

Djoeal

dan

beli

Mesin

Toelis

tahoen,

Lijst

Mentijp

10 djaribeladjar

sendiri

karangan O.K. M.D. Gamboes harga P1.90.—
'Toean-tocan datanglah persaksika sendiri

Mesin Toelisaja harga boleh berdame.

Nana

B.BAROEMOIN

Adres:

PN al AN

MEDAN“ SUMATRA 4

B. BAROEMOEN, Oudemarkstr. No. 59 Medan

n

Pesenan banjak dan sedikit, kami terima dengan senang hati.

00000

000

Goentingan atau potongan

»

0

pakaian jang paling bagoes dan netjis, tjoema didapat

R

N

F

E

L

pada:

D”'

Kleedermakerijj
en
Kleermakerij.
Jaitoe: satoe toko pakean jang paling toea dan terkenal
seloeroeh SUMATRA
TIMOER.
— dan ATJEH

Pekerdjaan rapi dan bagoes.
Ditanggoeng pekerdjaan kita
« menjenangkan publiek. Persediaam besar dari: Jas Hoedjan (waterproof), Kraag dan dassie leher, Helmhoed dan lain-lain.
M——————»

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
KESAWAN

00004

88 MEDAN

2de

“hands, sekarang sedia djoeal Mesin Toeiis 2de
- hands merken, REMINGTON, ROYAL OLIVER, LINDETEVES.CORONA., EDIAL dan
Machine Giling padi. Kita kasihGrantie sator

Kesawan

tembaga

Mandailing

riboean

bermatjamtembaga selampoe dan
bisa bikin

Dan bisa beli banjak
atau sedikit pada kedei

Tepekongstraat
telefoon 1248

memoengbet

' MEDAN

noeroet
model jang disoekai
orang jang pesan asal sahadja
ada tjonto atau gambar.

Swee

Adres

tiada

pi

Menoenggoe kedatangan toeantoean dengan hormat,

Adres

dari

adres :

dengan
ongkost.

tolong

»

Menoenggoe dengan: hormat,

ISHAK ISMAIL Medan.

kasaran.

barang

Mode

barang bagoes.

?

soeka

@

:

lain.

@

penjediakan

segala

Harga moerah,

»

GohKims Co.
Julianastraat 99
ca
Membikin dan sedia
matjam barang dari
perti talam, priok,
pot boenga. Djoega

jang

?

tki
TOEKANG

Pajoeng soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak
matjam

dan

118

»
»

ada

en

.
.
0
0
0
0
?

batik haloesan

Menindjau

»
Ld
@
0
0
?

kain

Kock,

pada: TOKO HADJF ISMAIL Oudemarkstraat 2 Medan
Ada sedia mendjoeal Petji tempahan, teroetama potongan Thamrin dan Soekarno, jang orang soekai zaman sekarang,
Djoega lain-lain potongan, badjoe anak-anak, topi anakanak. kemedja soetera.
Dasi dan sapoetangan, serban oentoek Hadji, saroeng
Samarinda, saroeng Batoe Bahra, saroeng Djokdja.

Baroe)|

matjam

26

mengadap Padjak djoealan
kentang Medan.
—N—
Sedia tempat menginap, ditanggoeng
pendjagaan dengan rapi dan djoega djadi
agent Auto boeat pesisir dan barangbarang pergi ke Tapanoeli, Fort de

kita

??

EUROPA
an tao” BUROPA
sapaoa

Reemah Makan
KARBAU? 18
MINANG

0
»

Siapa-siapa toean-toean jang
penglihatannja keerang terang,

7

7

«aman

No.

perkakas

dipakai boeat
jang koerang

kala

Papan dan brotti- brotti dari kajoe |
Meranti dan Poenak (damar batoe)|
roepa-roepa oekoeran jang terbikin |
oleh Fabriek N.V.S.H.M. Singapore,
dengan harga moerah.
Djoega 'selamanja kita ada persediaan |
Satoe Roemah Makan jang paling bersih di Medan.
kajoe laoet, roepa-roepa
oekoeran. |
Mempoenjai Pelajan jang radjin dan mengerti terima segala tetamoe.
Anak kajoe, bamboe Siam, atap Nipah |
tempat menginap, penerangan tjoekoep dan senantiasa
kamar-kamar
Sedia
dan lain-lain.
|
| dapat angin baik. Makanan saban waktoe dapat jang masih baroe. Minoeman dari
Soesoe mentah dan Air Lemon, sedia seteroesnja. Kamar-kamar mandi, menjebagi tetamoe. Tjobalah koendjoengi Roemah makan kami !!
kan
Denga Ian, |
Nee
2
Kami berdjandji menerima tetamoe, dengan Sabar dan Hormat.
83

Foetjanstraat

terima

kalau
mata

terang bisa kita djamin tjotjok

BERDAGANG

0 ..—..&.

baroe

boeat pereksa mata jang model

TELEFOON

266

—

D mb emkbis 1,Pemmtocar'

Lsisigp djangan kendaknjarmann

Picidooi
tdeun. Simandjoentak,
(Samboeng.

arin.)

Solat satot, chef

bannj

roeh soe

Kana j"wangi lebih k

kan itoe angan-angan, sebab itoe tii
baik, baik..menoeroet agama maoe
menoeroet
dang-oendang,

Ela AO

b

werd tot verzekering van
da nine orde" blenger una
tinja baha-|
apa- wa das penoelaahgaja)dihoekoen, saja
sa
k Pemeringh tidak mengerti, critiek

1

11500, soepaja itoe Orang djangan
hoem dan dilepas.
Itoe familie ang
Grang... ti

Pan
MAL LINA aa€ gevorderd
Hi
toelisan itoe mesti djoeg

an

-angankin

'Isocap? Tentoe

pelak jo, Sona
cellentik'

sa, lan- 2.

taran orang jang tid

jai kge-

,|asa, tentoe sekali ta akatit
anganan mengaboelkan permihttan toa! kan soeap.
ja, 'Itoe orang laloe dimadjoekan Diadinja itoe kalimat tentasbkal di ti
menja
soeatoe penghinaan, tioeg
gama" "hakim, Ket poli
20

ane BP pi

kasa
0

ag 2 and

: kesan

e
ae, baba

bahan tts

Kalau

memang

itoe
kah saja mesti ato

da cados Ea dalam bal tni?

jang Aa mendoan gn
, “dinegeri ini tidak bol
Pa selain pg

pa

MAA

na,
ya

“Adakah boleh djadi lantaran saja menoeIls. itoe.artikel keamanan oemocm
tergenggoe/R

Saja pikir tidak, tetapi sebaliknja, dengan
naa
jengaia di-|
li
Di an -dengan lain perkataan saja dapat
saja menoelij/itoe artikel, perkara soeapbatja poela dalam boekoenja Mr. J. Rip- menjoeap itoe, satoe
jang soengh/batoe-baroe iniZ. E. itoe
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»Soenggoehpoen demikian tjobalah kau ketengahkan siapa jang terasa dihati dan terpandang dimata,
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anak negeri di
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