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kenjataan-kenjataan ini
tahoe, apakah ekonomi

A9)

pemRajat

export (uitvoerrechten)f10
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Di Djawaexport sebesarf 851 230 000
haroes membajar bea pelaboehan sebanjak
f2 562 641,72,di Buitengewesten jaitoe
di
Soematera, Borneo, Selebes dil. itoe,
export sebesar f727697 000 diharoeskan

hcekoem

membajar bea

kemadjoean eko-

f 10768 144,98.

Di Buitengewesten export lebih ketjil
nomi di Indonesia.
Kami berkata poela disini, orang tidak dari di
Djawa, tapi beaexport ada 4
dapat mengerti betoel fasal politik, apa- (empat) kalinja bea di Djawa.
bila ia tidak membatjai ekonomi dan staKarena apa?
tistik. — Sebagaimana ada padi mentes
Karena di Buitengewesten export Rajat
(berisi) dan padi gaboek (kosong), be- masih besar, beloem sampai begitoe moengitoepoen ada politik mentes dan politik doer seperti di Djawa. Sebagaimana di
gaboek. Dan orang baroe dapat mendja- Djawa sadja. maka bea export di Buitenlankan politik mentes, apabilaia dapat me- gewesten itoe paling pertama mengenai
ngisi politik itoe dengan ekonomi.
export Rajat.
Baroe-baroe ini kami menerima ,,StaDalam
th. 1928 besarnja export hasil
tisch Jaaroverzicht van Nederland Indie" boemi di Buitengewesten ada sedjoemlah
th. 1928.
Dari sitoe kami akan koetip £ 518.801.000 dan ini terbagi (,St.
angka-angka jang dapat menoendjoekkan Jaaroverz. katja 235):
hoekoem-hoekoemnja kemadjoean dilapang
export onderneming
f225 492 000
ekonomi di Indonesia. Pekerdjan mem»
Rajat
»293 309 000
batjai angka-angka ini soenggoehlah boeDjadi diBuitengewesten export Rajat
kan pekerdjaan jang menjenangkan hati.
Belanda katakan pekerdjaan ver velend.

lebih

besar dari exportond

meritja

dan

i

onderneming besar. Dan inilah sebabnja
Tapi vervelend atau tidak, peker- bea
export
(uitvoerrechten)
diloear
djaan ini haroes diangkat djoega, karena Djawa empat kali besarnja dari bea export
penting. Tjoema bila orang mengerti ini, di Djawa.
dania
tidak mozdah dipermain-mainkan
Dari hasil pertanian jang dikenakan
dengan
perkataan-perkataan manis dan bea export jalah: kopra, minjak kelapa,
persanggoepan-persanggoepan enak.
Dalam ,St. Jaaroverz.”
diatas
orang

dari

tembakau.

hasil-hasil

Besarnja

2xport

ini seperti dibawah ini:
onderneming
Rajat
copra
f4 786 000 f£ 96 387 000
minjak kelapa, ' ——
#6
139 000
meritja
m.
81 000 ,, 43074000
Tembakau tidak kami madjoekan angkaangkanja, karena tembakau onderneming
tidak dikenakan bea pelaboehan, sedang
tembakau Rajat jang dikenakannja hanja
jang asal dari Atjeh sadja.
atas
Sebagaimana orang tahoe, karet Rajat
import (invoerrechten) f 60.210.003.25
export (uitvoerrechten)f 2.562.641.72 dikenakan bea export 5 pCt dari harganja.
Apakah jang dapat dibatja dari angka- Dalam th. 1928 itoebesarnja export karet
Rajat ada sedjoemlah f82031 000. Djadi
anpka ini?
Export lebih besar dari import, bea atas export karet Rajat sadja soedah
sedjoemlah
lebih dari f4 000 000, dan
tapi bea atas import (invoerrechten) terlaloe lebih besar dari pada bea inilah soedah melebihi semoea bea export
di
Djawa,
jang
tjoema sedjoemlah
atas export, jaitoe atas dagangan jang
didjoeal diloear Indonesia.
Barang-ba- f2 562 641 72 itoe.
Sedang
karet
Rajat
dikenakan bea
rang jang masoek di Djawa ini paling
banjak dipakai oleh Rajat.
Djadi djoem- export, karet onderneming dibe baskan.
Oendang-oendang
tentang
kebebasan ini
lah f 60 210 003,25 ini paling besar
djoega asal dari Rajat, jaitoe Rajat jang termoeat dalam Regeeringsalmanak th.
1930, katja 533 dan demikian boenjinja: I
hidoep soekar itoe.
Selain dari itoe poen bea export sc»Vrijtom van recht wordt genoten
djoemlah f 2 562 641,72 itoe mengena
voor getah-pertja, welke op fabriekbanjak export Rajat. Export ondernematige wijze uit de bladeren der getahming-onderneming besar dari Djawa t ipertjaboomen getrokkem is, zoomede
dak dikenakan bea, pada hal djoemlah
voor getah-pertja en cautchouc, geexport onderneming ini jalah paling bewonnen uit doot een cultuurondernesar. Menoeroet ,,St. Jaaroverz.” itoe
ming geteelde gewassen, d€n en ander
(katja
234),
besarnja export hasil
echter slechts voor zoover van den
boemi dari Djawa dalam tahoen 1928
grond voor de vrijstelling blijkt uit
ada sedjoemlah f 718,265.000, terbagi
een door een Europeesch besturend
boeat:
ambtenaar afgegeven certificaat."
onderneming2 besar f 583,199.000.
Maksoednja :
Rajat
1135,066.000.
Inilah export hasil boemi sadja, se»Jang dibebaskan beanja ialah getah
dang expprt minjak tanah, benzin, kainpertja jang diperoleh dari pohon? getah
kain dil. itoe tidak toeroet dihitoeng.
pertja dengan perkakasfabriek, begitoe
itoelah "bea export sedjoemlah
djoega boeat getah pertja dan havea
f2.562.641,72itoe paling besar asal dari
jang berasal dari sesoeatoe peroesaexport Rajat sedjoerrlah f135.066,000 ini.
haan onderneming jang terpelihara
isinja
Dan itotlah .terboekti djoega dari
dengan rapi, dan satoe-satoenja jang
p
beb
bea, mesti menexport
almanak th. 1930 sekarang, maka
dapat soeatoe soerat keterangan dari
salah seorang Europeesche bestuur
jang dikenakan bea (uitvoerrechten) jalah:
ambtenaar",
copra, koelit, minjak kelapa, meritja,
tembakau (kepoenjaan rajat) dan sarang
Sekarang "soedah moentjoel
, Export goela, kopi, teh, karet,
beloem boleh mendapat angka-angka dari
besarnja export dan import Indonesia
boeat th. 1928. Angka-angka ini boleh
didapat dalam ,Indische Mercuur”. Menoeroet madjalah ini, boeat poelau Djawa
dalam tahoen 1928 besarnja
export partikelir sedjoemlahf 851.230.000
import
f 647.328.000
Dalam th. 1928 ini djoega besarnja bea

kina dll. dari ondernerning-onderneming haja-bahaja
besar bebas dari bea pelaboehan itoe.
Adapoen besatnja export Ra'jat jang ea . ba
besak Ai toe
ditarik bea itoe geperti dibawah ini.
copra

f 4470000

minjak kelapa — 415459000

TJATETAN.

jang kan dirinja bagi isterinja.
de
g
terExport Rajat jang besa
dari
roepanja tidak mendjadi se
bea export.
kokohnja ekonomi Rajat d
Sekarang marilah kita periksa keadaan-

Indonesia dapat dikoeatkan dan dikokohkan sampai sekokoh-kokohnja atau tidak.
Dari angka-angka dan boekti-boekti ini
pembatja nanti boleh mengerti hoekoem(wet-wet)nja

1930. — 1

berasal dari Ra'jat. Rarjatlah
jarnja, sedang
i
neming besar, jang membikin
locar biasa banjaknja itoe membajar
laloe sedikit sekali 'atau dibebaskan

lau jang dinamakan djoega Buitengewesten itoe. Kita haroes tahoe, di Buitengewesten ini, peroesahaan Rajat masih terlaloe kocat,
hingga Ra'jat
ambil bagian besar sekali dalam segenap
saga
dari Buitengewesten.
rena itoe akan kami bitjarakan poela. Kaalam
tahoen 1928 itoe djoega boeat
mi
akan
madjoekan
angka-angka dan Buitengewesten besarnja :
boekti-boekti baroe. Dari kenjataan-kenja- export partikelir
f727 697 000
taan jang
kami madjoekan ini, sekalian import
»338 813 000
,
pembatja nanti bisa tahoe kemana ara hAdapoen besarnja bea
nja kemadjoean ekonomi Rajat di Indo import (invoerrechten)f27 349 808, 96
nesia. Dari
batja bisa
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Dalam toelisan kami tentang Statistik
sebagai sendjata” dan tentang soal kaoem
tengah di Indonesia”, kami toendjoek oedjoednja politik padjak, jang memoendoerkan ekonomi Ra'jat Indonesia" itoe.
Soal ini soenggoehlah penting dan ka-

lainnja jang

itoe. toe. Export

Sae

Ra aa

cenP Ong,
tidak menjenangkan
hatinja

toean-toean jang berkeperloean pada onderneming-onderneming besar.
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Perempocan itoe adalah machid
Djikalau ia bersoeami, maka tak
Begitoelah pendapatan bea atas import maoeannja terserahlah kepada
dan export di Djawa jang paling ba- pembalasnja, wadjiblah si socami if

Hoekoem- h k
ja kemadjoean di Indonesia
- Bahajabahaja lainnja jang mengantjam ekonomi
Rajat.
BEM

“Sabtoe 14 Juni

Angka-angka boeat koelit, timah dan
sarang boeroeng kami tidak dapat me-

(Ini hari diterbitkan 2 lembar.)
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#
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Tahoen
Madrasah Bani Hasjim.
(4 telah 3tahoen berdiri).
Atas andjoerannja tocan Sjech Hasjim
C ialipah soeloeh Boemipoetera Br. Chalingoerbun- pah T. Tinggi Deli, telah didirikan sebocah madrasah di T. Tinggi Deli.
Balzac,

ke

I.

Soeara Ramai.
Banjak gadis terlantar. Oentoeng
tidak ada werver. Boleh digoendik

siapa

sadja.

Boeat mendirikan itoe, ialah atas oesaha
Pengaroeh malaise, roepanja boekan
ichtiar dan ongkost jang ditanggoeng oleh sadja terboekti dikota-kota besar sadja,
toean Sjech itoe. Dari sebab itoe makanja tetapi ditempat ketjil, seperti di Bolora,
“Imadrasah poen dinamai menoeroet nama
Java, tampak betapa soesahnja orang menbeliau.
dapat kehidoepan. Hingga gadis2 banjak
"|,
Madrasah itoe boleh dikata sederhana jang terlantar dan moedah sadja diadjak

«
OMO
ng
erigadid
G
U
dia
oerOe
nja.
toelisan orang da ri pada tjoetjoe toean Sjech itoe
Pewarta Soerabaja memoeat sadi Indonesia masing-masing bernama tocan Haroen,
toe perkabaran dari pembantoenja ,,Pen"
Bakri dan Mahmoed.
di Bodjonegoro jang kita rakamkan sebaMadrasah itoe mempoenjai 5 klas dan gai berikoet:
»Kami takoet-takoet, kemadjoeannja
peroesahaan Indonesia malahan djadi ada djoega uitspanningslokaal.
Bagi
moerid
wadjib
membajar
f1
»Kalau orang datang di Blora, dan
sebab itoe peroesahaan djadi tertindas,
berada dihalte Blora, orang lantas takarena ia djadi saingan, djadi halangan scorang dalam seboelan. Sekarang madrahoe ditepi itoe halte ketjil berderek
boeat kemadjoeannja peroesaliaan besar. sah terseboet telahmempoenjai 125 moerid.
Adapoen
atoeran menerima moerid,
beberapa waroe 1g wedang dan tiapKita ingat getah Indonesia jang keloear
tiap war «ng kelihatan bertjokol satoe
Indonesia haroes bajar padjak pela- tiap2 lepas hari raja jaitoe setahoen sekali.
j. hendak
doea gaiis penuciggoe jang digadji.
boehan 5 pCt, sedang getah onderne- Loear dari itoe, djika ada anak2
moerid, tidak akan diTidak sadja tjoema begitoe, tapi orang
ming besar tidak perloe bajar ini padjak. masoek mendjadi
kenal tjap waroengnja soedah ditoeApa jang kami toeliskan ini roepa- terima. — Itoe goenanja soepaja pendapat
toep mereka boleh diadjak atau digoenrogpanja akan dibenarkan djoega oleh ke- moerid melengkapi.
Peladjaran jang teroetama ialah agama
dik siapa sadja.
njataannja. Dalam ,,Economisch Statistische
Mereka ada gadis-gadis dari desa j.
Berichten” tg. 22 Maart 1930 No. 743, Islam. Lain dari padaitoe, diadjar djoega
didesanja mereka tidak bisa tjari peMr. D. J. Hulshoff Pol menoelis ka- menoelis dan menbatja hoeroep Latijn, berkerdjaan dan memang tidak ada pekerrangan tentang ,,De belastingdruk op de hitoeng, ilmoe boemi enz. jaitoe toeroet
djaan. Oentoek disana tidak 'ada werinlandgche bevolking in de Buitengewes- moderne sijstem peladjaran seperti disever, kalau ada, tentoe lebih doeloe meten” (Beratnja padjak atas Rajat di Buiten- kolah Melajoe Gouvernement. Demikian
djoega
djam
masoek,
berhenti
dan
hari
vrij.
reka djadi korban.
gewesten). Menoeroet pikiran t. H. Pol, maPendek kata ada harapan nanti maka beban padjak itoe tidak begitoe berat,
Sekian Pewarta Soerabaja.
drasah
akan
seiring
dengan
sekolah
Melajoe
meskipoen dibeberapa daerah atas sesoeaDari perkabaran ini, dapat kita lihat
toe barang dipoenyoet padjak doea kali Gouv: di Oostkust ini.
Tidak heran setiap tahoen moerid naik boektinja, pengaroeh ketiadaan pekerdjaan
(dubbele
belasting). Padjak-doea-kali ini
boeat'jalan kehicoepan bagai gadis2 diharoes dikoerangkan, kata mr. H. Pol. klas dan moerid bertambah banjaknja dasana, terpaksa gadis-gadis itoe mendjadi
Oentoek menoetoep oendoernja penda- ri moela madrasah berdiri jang datang penoenggoe waroeng-waroeng makanan,
patan kas negeri ini divoorstelkanlah oleh masoek sekolah kesitoe.
Demikian poela tidak banjak tetapi jang menoeroet setjara kesopanan Timr. H. Pol. soepsja didaerah-daerah
Boeat
ada terpikir dihati kita, tentang moer, tentoe soedah bersalaitan.
lainnja, dimana tidak dipoengoet dubbele sedikit
di Oostkust, boekan gadis-gadis, tetapi“
belasting itoe, export Rajat jang sekarang madrasa, ,B. Hasjim“ tidak penah dapat peremp
2 roesak boedi perkertinja alit
wang
s
e
b
a
g
i
lain-lain
sebebas dari bea, diharoeskan membajar
kolah di T. Tinggi Deli goena keselama- as bangsa pelatjoeranlah jang biasa
padjak export djoega.
tan. Karena didalam selama jang 3tahoen mendjadi toekang djaga roemah2 pengi(Ada Samboengan).
napan alias hotel. Sedang toekang2 penitoe tidak pernah poela diminta.
Harap kepada madrasah ,,B. Hasjim“ djaga waroeng wedang (makanan) tidak
meniroe langkah lain-lain sekolah di T. biasa terdiri dari perempoean2 jang ma-:
Tinggi Deli soepaja mendapat wang kan gadji, djikalau ada perempoean jang
toendjangan. Sebaliknja kita voorstel poela boeka waroeng, adalah didjaga oleh eige4
pada Coinite soepaja meloeloeskan apa- naresnja sendiri.
Selain
dari itoe, satoe perkara jang
kala datang meminta.
sangat
mengesalkan
hati,
karena
sesoedahToeroetlah
aliran zaman seteroesnja!
Administrateur Pew. Deli kena poekoel.
nja
waroeng2 ditoetoep, roepanja gadis(?) itoe dengan moedah sadja diadjak
0
Kemarin doeloe malam, kira2 poekoel
oleh kaoem kontjo2 hidoeng poetih. Iniiah
8 di Wilhelminastraat dimoeka Deli RijDari ajah keanak.
jang merendahkan martabat kaoem iboe
Club, toean M. Parlindoengan AdminisWong kabarkan:
kita.
trateur Pew. Deli telah dipoekoel orang.
Bindjai meskipoen satoe kota jang keApakah
P.P.P.I.di Djawa itoe tidak
Chabarnja sedang beliau itoe, berdjalan tjil, tetapi disini tiada koerang roepanja
dengan seorang teman didjalan itoe pada dengan keanehan jang menjilaukan mata. seharvesnja bertindak dalam hal ini.
»Kata
P.
Soer.“ oentoeng disana tidak
malam terseboet, doea orang Indonesier
Bindjai tjoekoep dengan pelesir doenia
werver, kalau ada tentoe mereka
jang menaiki seboeah kereta angin de- dan tjoekoep mempoenjai roemah bordeel ada
mendjadi korban
oentoek korban poenangan
bontjengan,
datang
menoedjoe gelap.
le sancti jang achirnja akan mentjoba mekearah peliau itoe.
Disitoe bersarang koepoe-koepoe ma- Panai
pahit manisnja sama garam tanah
Setelah dekat kepada beliau, seorang lam dan mengembangkan sajapnja.
eli.
Hamba politie agaknja tiada tahoe akan
j. doedoek bontjengan itoe toeroenlaloe menjerang beliau, dan memoekoel keningnja hal itoe.
Sembahjang Djoem'at di Kisaran.
Salah seorang pegawai telah mengamdengan seboeah pentoengan, sehingga
Seroean kepada penkoelit keningnja petjah, dan menjoetjoer- bil waktoe, memasang satoc pesawat
doedoek.
kan darah.
oentoek mentjaharikan mangsanja.
Pemb.
toelis
:
Beliau telah merapportkan hal ini
Pesawat itoe ialah seorang ondergeMesdjid tempat pendoedoek Kisaran
kepada politie. Tentoe sadja politie me- schiktnja. Manoesia ini terkenal sebagai bamata-matai, siapa pemoekoelnja dan kom- pa propot, demikian djoega orang toeanja. akan bersembajang Djoem'at menoeroet
plgtnja.
Itoelah sebabnja dikatakan dari ,,ajah agama Islam, letaknja ditepi soengai jang
rang mendoega, asalnja dari perkara keanak“. Toeroet kabar djoega pega- djaoehnja '/, djam perdjalanan dari kota.
sakit hati. Tetapi boekanlah dengan si- wai itoe atjapkali keloear malam dengan Kebersihan dan pendjagaannja' sedanglah,
sajang alat perkakasnja seoempama tiang
pemoekoel sendiri. Boleh djadi sipemoe- pesawatnja itoe.
koel dalam hal ini soeroehan dari jang|
Tentoe sadja . . . , achirnja in- kasau dan dinding soedah toea betoel,
mengetjoealikan lantai dan atap. Soengmendendami beliau itoe. — Rep.
sjaflah!
goehpoen demikian memadailah djoega
bagi anak negeri.
000000000000000 OGAN ALE NANEN
Chabar diperloearan menjatakan bahasa
mesdjid itoe akan diganti dengan jang
tetapi sampai sekarang beloem
» baharoe,
kelihatan tanda-tanda boektinja. Ta' lain
» harapan
kita, soepaja menoeroet pepatah
» ini dipergoenakan. Kerja baik lekasShanghaistraat 27
» lekaskan soepaja djangan ditimpaj. boeboleh

mei

adat

Se

1

d

mi Rajat. Kami soedah toelis dalam

tentang soal kaoem-tengah
demikian:

Pertja

Timoer.

3
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57 Meda

lebih doeloe.
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Telefoon No. 1525.
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»
?
Band Boeroek
Soedah Diperbaiki
Apa toean merasa senang dengan REPARATIE toean poenja band ?
@
Djangan berikan oentoek memperbaiki pada jang tiada mengerti.
»
Bawalah pada kita, dimana kita kerdjakan toeroet peratoeran Europa.
»
Memperbaiki dan Memperbaroei »
4
Kita.
Itoelah
Spec ialiteit
»
Band boeroek kita bisa bikin baroe.
»
kita.
oleh
djaminan
atas
»
Selamanja kita poenja kerdja
Tanjalan keterangan !!
75
?
00000000000000000 00000000000 Ld
(Dioedjoeng Makkastr.)

roek.

Jang dimaksoed ialah tentang sembahjang
Djoem'at. Sebagai pembatja soedah
mema'loemi djoega bahasa zaman ini, abad

jang ke XX zaman kemadjoean,
mana

sadja

orang

ingin

dimana-

madfoe,:

baik

tentang apa djoea sekalipoen. Jang didetamakan orang Islam ialah econemie dan
ibadat. Economie bergantoeng kepada
kemaoen dan kapitaal, dan Ibadat atau
agama Islam bergantoeng kepada pemoeka-pemoeka Islam.
Madjoenja

agama

Islam

h

soenggoeh bergantoeng atau sana
da 'pemimpinnja.

Sebagai di Kisaran sekarang ini, tioema
Islam ta" berapa diendahkan oleh anak
negeri mengetjoealikan orang M. Kabau
jang berdiam disana.

Tjontohnja bila hari Djoema'at hampir
Yp bh. - ra'iat lain gewest jang toeroet

Gisitoe
ngan m
pim

semi

berdjoem'at? Tentoe ini desadja dapat didjawab, ialah
ta' seberapa, lebih lagi waktoe

Djoem'at itoe boleh dikatakan

beloem berapa anak negeri jang
mengetahoei “apa artinja dalain bekas Melats
ya jang dibatjakan oleh toean Imam
Djadinja ma'moem jang hadhir waktoc
sembahjang Djoem'at di Kisaran, jang
beloem mengetahoei bahasa Arab, ketika
Chotbah dibatjakan toean Imam, akan
mengantoek sadja lantaran mendengarkan
lagoe chotbah jang terdengar ketelinganja
masing-masing itoe.
Soepaja anak negeri menaroeh pengertian tentangan chotbah itoe, ada baiknja
toean Imam akan berichtiar, sesoedah
Chotbah dibatjakan dalam bahasa “Arab
diterdjemahkan kedalam bahasa Melajoe,
Soepaja moedah-moedahan agama Islam
akan berangsoer-angsoer madjoe di Kisaran, dan soepaja dapatlah isi dan
maksoed chotbah itoe mendjalar kekampoeng-kampoeng.
—0—

Pemboenoehan atas diri seorang
Tionghoa di Gloegoer Estate.
Pemboenoehnja telah dapat ditangkap.
Dalam Sinar Deli kemarin, kita koetip
satoe perkabaran dari Sumatra Post
tentang pemboenoehan
di Gloegoet
Estate.
Lebih djaoeh pembantoe kita di Arnhemia dapat kabarkan, bahwa sekarang
pemboenoeh orang Tionghoa itoe soedah
dapat ditangkap, jaitoe seorang Indonesier
Djawa bernama Moekarto, koeli toekang
tjangkoel dan seorang nama Kasanredjo,
koeli toekang djaga bangsal
tembak
Orang Tionghoa jang terboenoeh itoe
bernama Koei A Tin.
lanja pekerdjaan berdjadja daging dan
soedah biasa pergi berdjoealan daging
kekeboen terseboet. Tanggal 2 boelan ini, waktoe ia pergi kesana, didjalan antara kira-kira 220 depa djaeehnja dari
bangsal aomor 15 dikeboen itoe, iapoen
d
oleh Moek:
dan K.
dj
Jang beroentoeng mendapat keterangan
dalam pemboenoehan ini, hingga kedoea
pendjabat itoe dapat ditangkap, ialah rechercheur Abdoer Rachman.
Dengan sidik-midik rechercheur terseboet, kedapatanlah dipondok tempat Moekarto tjelana bekas darah, api- api jang
kena darah, sedang pisau belati jang dipakainja penjembelih leher Koei A Tin
itoe kedapatan tertanam didalam tanah dibawah tempat Moekarto tidoer.
M
k
K.
dio: ada

mandoer
tatkala meni
1
vV
hendak naik Ba
di Arnhemia koeliPekerd
'ekerdjaan Vokanng
Vol
hampir selesai.
ang saksi
Kn.
dimasoekkan
mah
diperiksai
djadi
Kanaan
$
ini moeng
Laki2 dan perempoean
Pes:
boet,
mah2 diberi bernomor goena
2
, menerangkan,
kan pekerdjaan itoe. Jang kerdjakan oeroeberhenti,
bertanam tembasan ini bahagian kota dan kelilingnja,
23, djadi tidak tersangialah goeroe-goeroe sekolah, sedang dibarkara
ini.
hagian kampoeng2 jang djaoeh” dari kota
Pes:
keras toedoehan kedoea
dioeroeskan oleh penghoeloe2.
orang itoe.$ Pa, man,
one:
—0—
pawiro, cemoer
tahoen lahir di DjocKoeli2 hendak menjerang
jakarta. “4”
ramai-ramai.
mpah.
V2, megiinja apa saksi tahoe bahasa
Asistent keboen Paja Bakoeng,
Melajoe atawimesti pakai tolk ?
hampir djadi koerSaksi
Ikit2 bahasa Melajoe dan
ban.
ia meneri
sebagai berikoet:
»Saja
' berhenti dari bertanam temSimandoer
djadi Commandantnja.
bakau karerigy Kartosentono kena poekoel.
Dipanggil,, masoek: seorang mandoer
Hari ini 14 orang koeli dari onderne- keboen tsbt.' Djojosastro oemoer 40 taming Paja Bakong, dihadapkan kemoeka hoen lahir
di Blitar. Ia disoempah, dan
selbagai
boat
Landraad sebagai saksi berhoeboeng de:
agan penjerangan jang mereka hendak la29 ia dengar |koeli2 riboet
koekan kepada toean Reuvers Assistent keah t. Reuvers,”minta berhenboen terseboet pada tg. 29 jl.
dan lain2 dia
Landraad divoorzitteri oleh toean Mr.
Dumbar kira2
poekoel setengah sepoeek seorang saksi Kartoloeh persidangan dimoelai.
30 tahoen lahir di KarangSeboeah bangkoe jang pandjang di. je
Keboen
tart!

moeka Voorzitter-penoeh didoedoeki oleh

eterangan

ai

berikoet

jang dioendjoek kepala pemerintah negeri ketjil pada beberapa tempat, jang kesoedahannja sama-sama datang berkoempoel
ditempat perempoean itoe.
Fasal 8. Djikalau soerat verklaring ke esplanade di Maidan.
terseboet tidak ada jang imaoe memberi, 13 Juni. Peroesoehan
kannja, maka hakim biasa.
mn
Jeda DAA nian
Fasal 8. Djika terdjadi sesoeatoe peno- ri
, dimana
oleh karena. orang
lakan atas soerat verklaring itoe, maka banjak, terpaksa politie moesti memperhakim dalam bahagian jang tertinggi goenakan sendjata api, hingga banjak
memoetoeskan tentang permintaan era
orang loeka karenanja. Berhoeboeng dejang bersangkoetan itoe, dengan tidal ngan keadaan jang semakin
mendjadi,
beroepa proces, saka peubah itoe pemerintah meminta bantoean tentera dari
apakah beralasan atau tidak.
Kharagpur.
Apabila hakim menerangkan penolakan
Bombajj, 13 Juni.- Politie mengeloearitoe tidak beral
maka kep
kan pasoekan
jang
kai lethis dan
itoelah jang dipakai boeat ganti verklaring menghalau orang2 jang toeroet mengasebagai jang dimaksoed oleh fasal jang dakan perarakan. Kemoedian diboeat pemterseboet diatas.
bitjaraan dengan kepala2 jang akan toeJang
oleh ajat pengi
Toet
gadakan
p
kan
“itoe. Oleh
dari artikel j. terpakai dalam peratoeran ini. karena orang2 jang toeroet perarakan itoe,
Fasal 9. Sebagaimana soedah dioebah salah tampa, politie mengirim pasoekan.
pada stbl. 1902 No. 311 dan 1918 No. 30. Doea belas orang loeka 7 orang antaraMereka jang melakoekan perkawinan nja dimasoekkan ke roemah sakit. Pengtjampoeran dengan tidak dipenoehi se- habisannja orang banjak jang terdiri dari
bagaimana menoeroet kemaoean jang di- 2500. orang, mengadakan beberapa pemkan
dalam ajat ketiga dari fasal 7, bitjaraan di Maidan.dan djoega soerat keterangan dari hakim,
sebagai jang dimaksoed pada ajat peng- ROEMENIE.
habisan dari artikel tahadi, maka dihoe(Aneta-Radio).
koem dengan hoekoeman setinggi2nja
Koning Carol dari Roemenie.
lima poeloeh roepiah.
Boekarest,
13
Juni.
Koning
Carol, meneFasal 10. Perkawinan tjampoeran jang
kan satoe beslit, dimana dinjatakan prinses Helena, -diakoei mendjadi Koningin
sah, apakala mareka itoe soe- dari Roemenie. Beslit itoe bererti, bahd
dah masoek kepada adat dinegeri tempat wa pertjeraian antara mereka hapoes senmereka itoe, asal tidak ada diantaranja dirinja, menoeroet pendapatan adviseur
Koning Carol sesoedahnja ia naik
jang melanggar peratoeran-peratoeran hak dari
tacta.
jg. dimestikan baginja, sebagaimana keRome,
13 Juni. Heilige. Stoel, menjoeadaan keadaan dan perdjandjian, jang
ditoentoet boeat boleh melakoekan perka- roeh oetoesan Paris di Boekaret, menjam
paikan
oetjapan
selamat dari Paus kepawinan.
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saksi-saksi.
Moel
la ia dipoekoel oleh t. R
Saksi-saksi semoea disoempah. Voor-|dengan tongkat, sesoedah itoe ia merasa
zitter moelai
iksa
Ki
P
dang
1
sehingga ia
saksi no. 1.
rebah, dan tidak menjedar orang.g:
Vz: Apa kwee ada rasa kwee diindjak?
Kartosempono menerangkan pada tangSaksi: Tidak toean.
gal 24 boelan jl., mandoer Kromo, soeDipanggil masoek seorang saksi lagi,
roeh padanja, boeat memoekoel t. Reuvers
dan kalau t. Reuvers membalas keempat Tn Lias, oemoer 32 tahoen, lahir di
da Koning Carol, atas kenaikannja naik
belas
gnja
akan
gkerojok toean
tachta |
menggantikan ajahanda,
Ia menerangkan, bahwa apa jang keitoe, kerena mandoer Kromo dahoeloe
dengan pengharapan ia kelak akan menNegeri. dapat keselamatan.
kena lempar dengan tapi oleh toean ter- djadian didalam keboen itoe pada masa Pegawai
seboet, djadi dia sakit hati. Tatkala pe- itoe, dia tidak tahoe karena ia poelang
Boek
13 Juni. Generaal Presan
njerangan itoe hendak dilakoekan pada dari kerdja poekoel 11, dan ia dengar tjeDipindahkan
dari Toeloengagoeng
ke mendapat kesoesahan jang sangat oentoek
tanggal 29 jl. pesakitan Kromo poera- ritera orang itoe mintak berhenti dari bergadak
lie-kabinet,
berhoepoera
mel
soepaja koelie-koeli dja- tanam
T.Tinggi Deli pada dienst Grondpeilwetembak
boeng dengan penolakan oud-premiers
zen fd. hoofdbooropzichter A.R. Konig. dan Jarga, akan menjelesaikan kabinet.
Vz. apa sebab saksi tidak tahoe?
ngan meneroeskan pekerdjaan itoe, jaiIdem dari T.Tinggi Deli ke Pekalongan
toe tatkala mereka mengepoeng roemah Saksi: ,Sajalpoelang dari keboen poekoel 11
t
5
b
pzich
dan sesoedah itoe saja pergi ambil kajoe. pada dienst Grondpeil
d
Boedap
13 Juni. &«
ja Ko' Pesakitan mandoer Keromo, dipanggil | Tatkala Voozitter mamanggil t. Reuvers ter lekl. E.E.Belle.
ningin-weduwe Maria kembali malam hari,
Idem
dari
Belawan
ke
Selat
Pandjang
kenjataan,
toean
itoe
tidak
datang.
"
masoek.
sekalian familie memboeat pertemoean-di
Sebab itoe perkara ini dimoendoerkan douanecommies le kl. J.A. Smit.
Keromo, Mandoer Ond. Paja Bakong,
Boekarest. Jang berhadir Koning Carol,
sampai tanggal 25 boelan ini.
Idem dari Soerabaja ke Belawan sebagai prins Nicolas,
oemoer 45 th. lahir di Poerworedjo.
Kroonprins Michael. Ko05
verificateur R. Soekarno.
Sesoedah ia disoempah, lalos didengar
Diperhentik
dengan hormat sebagai ning mentjioem iboenja dengan girang
keterangannja sebagai berikoet:
sekali. Familie itoe berangkat dengan auto.
Pada soeatoe pagi tg. 24 jl. sedang
Berhoeboeng
dengan
perkabaran2 agent Weeskamer di Medan dengan berpesakitan berdjalan dalam kebon itoe, dalam Deli Courant dan Sinar tempat Goenoeng. Sahilan N. Makkescon- TIONGKOK.
pesakitan melihat t. Ruivers marah-marah Deli beberapa hari jang laloe, maka troleur Kampar Kiri.
(Aneta Reuter)
Diangkat mendjadi idem denganbertemkepada seorang koeli Kartosentono.
toean Controleur Beneden Deli toean
Perang saudara di - Tiongkok.
Toean itoe marah-marah
dengan main Leyds menoelis kepada kita tentang pat Pakan Baroe A.J. van Es, controleur|
Shanghai, 13 Juni. Diterima kabar, bahdjoek
joek. Marah jang demikian perkawinan tjampoeran, jang kita ambil disana.
wa consul Inggeris di Amoij meminta samaa
son
mma
as | 406
k
bb
k
sa
lah Moekarto sendiri jang memoekoel dan masih djoega beloem tjoekoep, ia poekoel dalam bahasa Indonesianja sebagai bemenjembelih leher orang Tionghoa itoe Kartosentono dengan tongkat, dan terdjang rikoet:
' Ingi orang-orang Inggeris.
Chabar Kawat.
moeloetnja, sehingga Kartosentono panghingga hampir poetoes.
Menoeroet doegaan, permintaan ini,
Kedjahatan itoe dilakoekan atas moefa- san. Sesoedah Kartosentono rebah ia inDalam hal peratoeran perkawinan perialah berhoeboeng dengan
Ijoeangan
kat kedoeanja lebih dahoeloe, berhoeboeng djak lagi sekali lagi dengan sepatoe.
jang terdjadi dekat menalapnaan tentjampoeran, dalam staatsblad 1898 No.
Sesoedah Kartosentono, baik dari pang- 158, ternjata bahasa satoe perkawinan
karena pada hari itoe Moekarto kekoeratara pemerintah dengan kaoem Communis.
ngan oeang boeat belandja mentjahari sannja ia poelang keroemah, dan bininja, seorang gadis Eropah, -meskipoen ianja INDONESIA.
Dari pihak jang boleh dipertjaja mengapergi mentjari oelat. Pesakitan berdjoempa soedah masoek Islam dengan seorang
isterinja ke Pangkalan Berandan.
barkan, bahwa tentera pemerintah NanAneta Radio. chang, jang ada di Kan-rivier, jaitoe seisterinja berkata Boemipoetera, boeat mensjahkan itoe,
Tatkala hari itoe Kasanredjo melihat dengan isterinja dan
Karakatau bekerdja.
Moekarto hendak pergi, ia bertanja hen- Kartosentono tidak bisa kerdja, dia ada kalau ia beloem beroemoer 30 tahoen,
belah Oetara dari Kiangsi provincie ditadak kemana Moekarto maoe pergi. Moe- sakit.
Lang Eiland, 13 Juni. Kemarin Kara- rik kembali. Chang Fah Kwei, jang menperloe ia mendapat
kebenaran
dari
karto menerangkan, bahwa ia hendak
Hal ini pesakitan katakan pada toean, orang toeanja atau dari walinja.
katau mengadakan 1500 kali peletoesan, djadi leider dari ,lronsides" disana, soepergi ke P. Brandan mentjahari isterinja tetapi toean berkata, dia mesti kerdja.
Dibawah ini dioendjoekkanfasal2 jang se- jang mana peletoesan jang setinggi2 nja dah berangkat.
jang sedjak beberapa hari soedah lari. Kartosentono mintak pindah kelain keboen ngadja berhoeboeng dengan soal itoe :
ada 500 M. Beberapa bom terapoeng2
Orang
pertjaja, bahwa masoeknja ke
Kasanredjo bertanja, apakah Moekarto T.Ruivers bilang nanti poekoel sebelas
asal 1. Perkawinan diantara orang2 diatas air. Pada waktoe air laoet soeroet, Nanchang, adalah soeatoe tanda jang
beada tjoekoep membawa wang boeat datang diroemahnja dania akan kasih pendoedoek Nederlandsch-Indie jang ber- poelau Anak Karakatau selaloe kelihatan rerti sebagai diharap-harap akan 'beshasil
belandjanja.
soerat, boeat diberikan pada mandoer lainan haknja, diseboet perkawinan tjam- dengan njata.
mereboet Kiukiang, Hongchow, ShangMoekarto menjahoet, tjuema ia mem- besar.
Betawi, 14 Juni. Kepada ,dokter” hai dan Nanking.
poran.
poenjai wang kira-kira 9 perak.
Sesoedah itoe pes: poelang.
Fasal6. (Sebagaimana soedah dioebah Bukhenuth, dimintakkan doea tahoen gePeking,13 Juni. Wakil dari kaoem seKasanredjo mengatakan, mana tjoekoep?
Ditengah djalan ia lihat, 14 orang pada Staatsblad 1901 No. 348).
vangenisstraf karena penggelapan, dengan belah Oetara, memberi tahoe kepada ReuBaik kita pergi merampok sadja boeat koeli dengan memegang
potong
selama dalam
tahanan ter, bahwa dari hal iboe negeri, sesoedah(1). Perkawinan itoe berlakoe menoeroet dikoerangkan
mentjahari penambahnja.
kajoe djati, dan seboeah kampak jang hak laki2, ketjoeali dengan persetoedjoean preventief.
nja Chang Khai Shek berhenti, akan daAdjakan itoe laloe diterima baik oleh menoedjoe
keroemah t. Reuvers akan isterijang dikehendaki.
,
pat dioeroeskan, tentang Shanghai, ta' daMoekarto. Kedoeanja poen keloearlah mengkerojok dia.
(5).
Stbid 1918 No. 30. Apakala si- NEGERI BELANDA.
pat dibiarkan tinggal tetap dalam
Peroebahan
oendang dengan Jav. Bank.
Seketika itoe djoega,
pes: boeroe-boeroe perempoean itoe mempoenjai hak sebagai
jahari
mangsanja,
jang
1lah
nga ai sobat-sobat politiek dari
tidak djaoeh dari bangsal, bert
ht. R
boeat
beri orang Eropah sedang silaki-laki itoe tidak,
pergi |
Den
Haag, 13 Juni. Telah dimadengan orang Tionghoa jang malang itoe, tahoe, bahwa ia hendak dikerojok. Toean maka haroeslah diperboeat satoe soerat soekkan peroebahan oendang dalam perkalaloe disamoen dan diboenoehnja.
itoe tinggal diam sadja diroemah, se- keterangan oleh jang melakoekan perka- ra Javasche Bank bersetoedjoe dengan
Menoeroet keterangan mereka, tjoema mentara koeli jang 14 orang itoe, telah winan itoe menoeroet jang ditetapkan da- voorstel soedah diterima oleh Volksraad
kedapatan oeang pada j. ternoeboeh itoe mengelilingi roemahnja, dan berteriak lam oendang-oendang dikirim kepada pada 3 September 1929.
4 perak 8 ketip sadja. Itoelah j. diram- tjoba toeroen. Pes: naik ditangga, boeat ambtenaar burgelijken stand boeat bangsa
Begrooting Indonesia.
poknja.
menghalangi naiknja koeli itoe.
Eropah dan pendoedoek jang disamakan
Den Haag,
13 Juni. Telah keloear
Sek
ja soedah di
Disini voorzii
sjak
gka jang dengan itoe, dalam ressort mana perka- afdeelingsverslag dari Tweede Kamer,
kan diroemah pendjara di Arnhemia, se- keterangang persakitan, telah menjimpang, winan itoe dilansoengkan. Soerat ketera- tentang perbantahan belandja Indonesia
Shanghai, 13 Juni. Kaoem communisten
mentara menoenggoe oepah kedjahatannja. dan ia bertanja, apa betoel begitoe?
ngan ini hendaklah dimasoekkan oleh 1930.
Beberapa orang mengeritik rang- jang berkekoeatan besar sekali, telah me—0—
Pes: betoel toean!
ambtenaar terseboet dalam soeatoe regis- rangan jang dimadjoekan pengabisan itoe, rampas Teyeh dan Hupeh, dan melakoeToean Ung Beng Seing
Pes. meneroeskan keterangannja: Se- ter jang teroentoek boeat itoe dan disim- tetapi tidak sampai mendjadikan penjelidi- kan beberapa perboeatan jang bengis.
meninggal .
poeloeh minit sesoedah itoe saja pergi pan.
kan jang seksama dilakoekan karenanja.
Fasal 7. Sebagaimana soedah dioebah
Toean Ung Beng Seing, seorang Tiong- kekantoor boeat memberi tahoe, dan
Beberapa orang menjelidiki maksoed
Nanking, 13 Juni. Dengan opsil dilawan,
hoa jang terkenal dikota ini mempoenjai soepaja teroes ditelefoon kepada politie. pada stbid. 1901 No.348 dan 1918 No. tentang mengetjilkan belandja, karena bahwa kabar jang mengatakan Chang
banjak pergaoelan, teroetama dalam ka- Tidak berapa lama politiepoen datang. 130.
memandang
perolehan negeri, berhoe- Khai Shek ada niatan hendak mengoenVz.
Saja
dapat
keterangan,
dari
saksi
langan bangsa itoe.
(1). Satoe perkawinan tjampoeran tidak boeng dengan hal perhematan kalau dira- doerkan diri, tidak benar. Hari ini, dengan
NVS
he Handelsdrukk
rt
P
bahasa kwee ada sakit boleh dilangsoengkan ketjoeali kalau lebih sa perloe.
5
jang
kapal terbang dia berangkat ke Hankau
keloearkan Soerat kabar Andalas dahoeloe, hati sama toean, karena kwee dipoekoel| | dahoeloe ternjata bahwa tentangdiri peremSatoe bedrijfstelling.
Oentoek mengatoer persediaan menghadasewaktoe Mij. itoe djatoeh
bankroet, doeloe dengan topi, dan sekarang ini poean itoe soedah setoedjoe dengan kemaDen Haag, 13 Juni. Dimasoekkan rang2 pi tentara Kwangsi.
pengerojokan
kwee
poenja
asoetan
?
tocan inilah djoega jang menjokongnja,
oean oendang2 atau kemaoen hak2 j. ber- an
oendang
oentoek
dakan
bedrijfPes. Saja soedah 12 tahoen djadi lakoe atas diri perempoeanitoe.
hingga dapat hidoep kembali sekarang
stelling pada 31 December 1930, jaitoe
soeboernja. Sekarang mengeloear- mandoer dikebon, saja telah mempoenjai
Tentang keadaan dan perdjandjian jang bersamaan dengan Volkstelling, jang saiga Pelita Andalas dengan Sumatra Bin anak banjak, masa" maoe lagi, menger- diwadjibkan soepaja boleh dilansoengkan ban sepoeloeh tahoen diadakan.
djakan pekerdjaan jang berbahaja sebagai perkawinan itoe, begitoe djoega tentang
Permanent Hof van Internationale Justitie.
Dengan sebab penjakit toea, tanggal 11 itoe.
hak kebiasaan, niesti diperboeat sebeloemDen Haag, 13 Juni. Eerste Kamer, meVz. Sekarang kwee poenja keterangan nja
boelan ini toean itoe
meninggal
perkawinanan dilansoengkan.
nerima
perdjandjian oentoek merobah
doenia diroemahnja di Julianastraat no. 68 soedah berselisih dengan keterangan,
—.Jd! an
(2). Perbedaan agama, bangsa atau asal
.Isaksi pertama Kartosempono. Mana jang tidaklah sekali-kali mendjadikan halangan Statuten dari Permanent Hof van Internationale
Justitie,
dan masoeknja Amerika N.V. Waterleiding Maatschappij
betoel?
bagi parkawinan.
dengan tidak dioendi lagi.
Pes: Keterangan saksi pertama bohong,
zahnja akan dikoeboerkan ketanah wakaf
(3). Soepaja tidak djadi keberatan berorang Tionghoa di Petisah. Tentoe bakal itoe tidak betoel. Pes : hanja soeroeh orang
INDIA.
hoeboeng
dengan
jang
dimaksoed
oleh
upah
.
kan pe mintak berh
tanam
bakau,
karena
ajat pertama dari artikel ini oentoek me(Aneta Reuter).
Kartosentono kena poekoel.
itoe.
—0—
Voorzitter menoendjoekkan gambar, jg. lakoekan perkawinan, maka ketjoeali djika
Hoeroe hara di India.
kedoea
belah
pihaknja
soedah
berhak
diperboeat oleh politie, jaitoe gambar
Bombay, 13 Juni. Atas pimpinan KaDjoedi disapoe habis.
sebagai hak orang Europa/mesti mendapat
teBeheerder dari Maatschappij terseboet
sekar ng
Arnhemia
satoe soerat
verklaring diatas kertas biasa padia, seorang berasal dari Persie, jang
Oleh politie di
Lena
berhoeboeng
dari orang jang dipikoelkan ataujang ber- djadi voorzitter baroe dari ,,oorlograad, memberi hye
asjik kerdja keras menjapoe koetoeerdj
sahak melakoekan perkawinan itoe
ditem- madjoe satoe perarakan moelai dari dengan mengerdji
djoedi. Banjak jang soedah ditang- DARI PERGAOELAN.
an
patnja dilangsoengkan. Kaali orang jg. hoofdkwartier Congres, oentoek mem- lah satoe ENI
diseretked
hakim. Sekarang
leiding,
maka
air
di
Medan
pendengaran
dari
'
djoedi2
peringati
pengepoengan
negeri
Sholapur,
jang
Pp
soedah soenji
tidak ada ditempatnja, maka soerat verkla- meskipoen dilarang oleh politie. Dengan pada tanggal 18 dan 20 JUNI sementara
ring jang dimaksoed boleh diberikan oleh segera perarakan itoe diperhentikan oleh
Tjoba actie demikian djanganlah di13
.Ikepala dari bangsa perempoean itoe, atau politie cordon. Dalam pada itoe, kedja- akan dikoerangi.
moendoerkan lagi, seroe oleh pembantoe
kalau tidak ada ini,
seorang deskundig dian djoega lain-lain perarakan ketjil- aa
ana
kita dari Arnbemia.
.

Ajer Beresih

$

g

|

3

Advertentie.

pengahagian
sit di Madan

DELI-BIOSCOOP

OPNEMER - TEEKENAAR
&
ARBEIDSKANT9OR
Moskeestraat No. 25

mb

MEDAN

Moelai

Telefoon No. 1633

Menerima
Pekerdjaan

dan mentjari:

Mengoekoer

Tanah

w

Roemah.

Sanggoep
djaan bagi
bekerdja,

mentjarikan pekerorang jang soeka

2

Menoenggoe

DANGEROUS

CURVES

dengan

N

AJ OH

CLARA

Didahoeloei

GIG
MEDAN- DEL

TA AED GBSSA

Bersama jai kita member taboe. jang moelain
h boelan Agustus kita ada sedia boeat TocanNjonja-njonja ada tockang premporan

THAT

lnja-

Semoeanja

Bitjara
Ini

IN

GOON KIM CHOEN

hendak

SAROENG
Hanja

,ODEON'.

SAMARINDA
pada:

V.

G.

SAROENG
dan BOEGIS

JANG

”
Kesawan No. 79

TOELEN.

1
mal

SEPATOE

—

Tel. 663 Medan.

berdiri moelai /1888 — 1930.
Selamanja

menjediakan

sepatoe-sepatoe

jang soedah siap dan menerima tempahan.

BOORHAN

Segala
matjan potongon iang terbikin
dari koelit Europa kita bisa terima.

ma man cra
crime

Dan menerima pesanan dari loear kota

37

MESKIPOEN

setereesnja.

Tjoraknja teratoer dengan pantas dan memaniskan pada pedangan,
m2
toh
k
didji
karng
, kleurnja
bermatjam roepa seperti: hitam, copy, blauw, oemoe, hidjau,
gandaria, chocolade, poetih dan lain-lain.

Hotel

Saroeng
oemoe,:
Saroeng
perkodi:

CHEWING

f 180.- f 200.-

Boegis pakaian Adat orang Sumatra .Roepanja hitam dan
df 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.-

Langganan

teratoer pendja-

f2,—

sampai

f4,—

banjak

tersedia tjet

GUM

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

tempat

djoega

PANAS

Dari ,,Adams Chiclets“ of ,Tutti Fruitti" (Goela karet).
Selainnja poen membikin hawa moeloet tertinggal keadaan
segar, dan kasi djoega banjak bantoean menghantjoerkan makananmakanan didalam peroet.

Harga boeat pakaian:
Saroeng Samarinda dari soetera Shanghai no. 1: 4 f 10.- f 15.f 20-f 27.50 dan f 35.—
Boeat didjoeal lagi:
roeng seperti diatas djoega mo. 1: perkodi
250.- f 300.- f 500.- danf 600.-

HARI

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

SETIA harga dan pembajaran boleh berdamai

gaan jang bersih serta dapat
hawa jang segar.
Moelai harga dari

Orion

- matjam
kain-kain

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

Bioscoop

12-13-14-15 JUNI

soetera dan baldoe dan kain jang
dengan hormat!

Pertoendjoekan

1

Toko

Warenhuis

NIO TJIANG SENG"

jang toelen !?

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

5 meniet dari station
Hiittenbachstraat No. 6 B
Telefoon No. 271
Medan.

Menoenggoe

menjenangkan

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

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

boeboek,
bermatjam
warna,
boeat tjeloep

pakai

ca

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

Satoe partij tempat tidoer besi boeatan
Inggeris besar ketjil, roepa-roepa harga
dan kleurnja.
Kerosi doedoek dari djati dan pakai
boenga-boenga dan kerosi Rotan.
Katja moeka besar dan bagoes-bagoes.
Datanglah mampir !!

Dan

tentoe

Medan's

Il Bagian

membeli

dapat

A

Bermatjam roepa GRAMOPHOON dan
Plaat dari lagoe-lagoe jang merdoe dan
menarik hati, merk jang soedah terkenal,
jaitoe:

dan

sekarang

Selakan

(oeranc

terima lagi:

menginap:

orang

O'BRIEN

Il Bagian

Eigenaar: R. OEDOEMSINGH
Bangkattanweg No. 83
Bindjei.

kamar-kamar

Zaman

AMST dengan
PERSON
en

pertoendjoekan penghabisan
dari film Bitjara

GEORGE

Toecan

Sedia

di soekai

dengan

Toko Bombay Besar

Station

banjak

Saksikanlah ini Programma jang loear Biasa,

malam

|

124

merk

jang modern

PERSON

SALUT EK
Memoedjitan dengan hormat.

merk

oleh

PARIY

Film

Itoelah

dari djas Hoedjan

BOW

Disini penonton dapat dengar bagaimana MISS BOBBY
Mr. PARAMOUNT
menjanjikan THAT
PARTY IN
HUNGRY WIMMIN.

tocan & Njonja-atonja ang maoe bikia gigi,
toekasg-toekang jang pintar Boeat keperloranja

Baroe

Oo,

Satoe tjerita pertjintaan kedjadian dalam Circus jang paling besar, belon
pernah dipertoendjoekkan di Hindia ini. Banjak pemandangan jang loear
biasa dari artist-artist Circus, seperti Dangsa, Acrobat, Menoenggang koeda,
dan bermatjam-matjam penghidoepan dan kedjadian didalam Circus. Lihat
dan dengar Clara Bow satoe Artist Circus jang ditjintai oleh orang banjak.

RK
TOEKANG
Wo. 16 MILUWE MARKT
KEB

Falcon Weatherproof?

(Pertjintaan dalam Circus)

dengan hormat,

M. ARIF

Sp

Minggoe 15 luni 1930, dan seteroesnja.

Satoe film bitjara Paramount, jang 100”/, berbitjara, njanjian dan Muzieks jang amat merdoe,

dan memboeat Kaart, serta Gambar-gambar

hari

ea

satoe gambar besar loear biasa

,sJeanne

Koepiah & Agent roepa-roepa barang.

CHEWING

GUM

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

jaitoe

d'Arc"

Djangan loepa nonton ini gambar jang paling besar
dan paling bagoes!
Film seperti ,,)JEANNE d'ARC” orang tidak bisa

dapat lihat saban hari

Terbagi

dalam

10 bagian

Tjerita satoe Poetri jang korbankan diri bocat menoeloeng ia poenja negeri.

HE
Siapa

orang

?

apn ban g dendatis Stan
jatnja
kirim dengan Rembours.
Menoenggoe

BADOE
4 Kesawan

dengan

AkI@

hormat :

LOEBIS
Medan

EA

AA

TE

tidak taoe dengar namanja JEANNE d'ARC, penoeloeng dari
bisa

-

perang dan kala

m

jang

han. agkan
setorledongekeak
klik.
P
, banja-

Datanglah nonton ini film lover Dinas Tida sering penonton bisa lihat satoe
gambar
begitoe menarik hati dan begitoe mengherankan. Di ini gambar
peranan. Ho
yua lihat bagaimana peperangan jang seroeh dilakoekan
122

Lantaran

films locar biasa, harga tempat naik sedikit,

Terdjoeal
diantero
toko
6 dan 20 cents sadja.

provisien

en

drankens

dengan

harga

—
Terbikin oleh:
AMERICAN CHICLE COMPANY — NEW YORK
Sole - Distributers N. O. I. :
67

TOKO
AUW
PIT SEN G-MEDAN
Bykantooren : '— Weltevreden Telf.

Soerabaja

»

2572N.

RESTAURANT MOHAMMADAN
No. 40

Moskeestraat

-—

HOTEL

TO

Advertentie

MEDAN.

'Papan dan brotti
- brotti dari kajoe
Meranti dan Poenak (damar batoe)
toepa-roepa oekoeran jang terbikin
oleh Fabriek N.V.S.H.M. Singapore,
dengan harga moerah.
Djoega
sel:
ja kita ada
persedii
Pabean,
kajoe em eroepa
Anak kajoe, bamboe Siam, atap Nipah
P
Sa nan.

mentah

Soesoe

Air Lemon,

sedia

Kamar-kamar

seteroesnja.

tetamoe, dengan Sabar dan Hormat.

MINANG

Makan

0

(Pasar

Baroe)| M

KARBAU?

—ame—

seni maa

BEUROPA

Siapa-siapa
dengan

barang pergi ke Tapanoeli, Fort de »
Kock, Menindjau en Padang.
0
Menoenggoe dengan hormat. ?
118

Pajoeng soetera, alas kaki dari boeloe kambing, ban'ak
matjam jang lain.
Mode paling baroe.
Harga moerah, barang bagoes.

tolong

jang

pereksa

memoengoet

Menoenggoe kedatangan toeantoean dengan hormat,

KIE HOEI SENG & Co.
Toko

.

Pena AANG: ni

Z5—.....&

#0040

“

Ka Mata, dan Toe-

?

2

3
3

?

?
@
?

Medan.

9» Ga

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

Inilah satoe perkakas jang dinamakan Electro Sathy Apparapus, soeatoe pendapatan dari Mr. Noishiki Electro. ocatoe 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 djaoeh pada:

K.

9
Oa

NAITO.

3 Prins Hendrikstr. — Tel. No. 1177. Medan

Ka

PS
g
A
2
d
R

s

55.
B. BAROEMOEN van WELTEVREDEN. Si
REPARATIE ATELIER:
Mesin Toelis, Graphotipe, Addressograph,
eneg 2 Kebon Dick. (met electrische
,
4
i Rosi (oetah) Tn Toeis, jang toga |bisa
HET BESTE GOEDKOOPE EN VLUGGE
ing
Didalam
baroe.
libikin kembali
(ILLI AW oat

Ik

An NIPemaNna Pengnkekeenaf barter
iToelis.

Nah

N.

B.

Djoeal

»C

atau potongan

0

IT

Lijst

Mentijp

10 djaribeladjar

sendiri

sendiri

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

»——

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
KESAWAN

00000

88 MEDAN

2de

TELEFOON

Adres:

B. BAROEMOEN, Oudemarkstr. No. 59 Medan
7

Panen

OEMOIN- MEDAN- SUMATRA

FT

Toelis

Toean-tocan datanglah persaksika
Mesin Toelisnja harga boleh berdame.
5
heen

pakaian jang paling bagoes dan netjis, tjoema didapat

RN

Mesin

karangan OK. M.D. Gamboes harga F1.90.—

00000

Goentingan

beli

hands merken, REMINGTON, ROYAL OLIVER, LINDETEVES,CORONA, EDIAL dan
Machine Giling padi. Kita kasihGrantie satoe

Pesenan banjak dan sedikit, kami terima dengan senang hati.

tata

dan

hands, sekarang sedia djoeal Mesin Toeiis 2de

tahoen,

Adres

Inilah

adres

Batjalah
Sinar-Deli.

kasaran.

menjediakan
jang
batikhandel

—cengan hormat.

dan

kedei

Cheong
Swee
Tepekongstraat No. 15
Medan.
telefoon 1248
Menengijoe
14
enoeni

KammntK

?

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

ada

pada

2

haloesan

sedikit

atau

Oudemarkstraat

riboean

ee
Julianastraat 99 MEDAN
—.
Membikin dan sedia bermatjammatjam barang dari tembaga seperti talam, priok, lampoe dan
pot boenga. Djoega bisa bikin
segala barang dari tembaga menoeroet
model
jang disoekai
orang jang pesan asal sahadja
ada tjonto atau gambar.
Dan bisa beli banjak

Medan.

Apa ini?

0
@
?
?

soerat-soerat dan pesanan:
H. ISHAK ISMAIL.

Adres

batik

TEMBAGA

TOEKANG

Telegram adres:
ISHAK ISMAIL

PERKAKAS ADJAIB.

?

Menoenggoe dengan hormt,

?
?

kain

26

matjam

No.

4 mu» «|
6 cm...

“Ag

soeka

ongkost.

?

pada: TOKO HADJI 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.

13

toean-tocan

penglihatannja koerang terang, @

kita

1

an

SA

»
mengadap Padjak djoealan
kentang Medan.
?
@
—a—
Sedia tempat menginap, ditanggoeng 0
pendjagaan dengan rapi dan djoega djadi ?
agent Auto boeat pesisir dan barang- ?

Gan

terang bisa kita djamin tjotjok
dengan katjanja sehingga pengHiosan, terang seperti sedia »

aman

Roemah

Foetjanstraat

termasjhoer.

boeat pereksa mata jang model
baroe,P kalau dipakai? hocat
pereksa mata jang koerang

menje-

mandi,

J5

Kami berdjandji menerima

83

“..—...

dan

nangkan bagi tetamoe. Tjobalah koendjoengi Roemah makan kami !!

Nee

Mena

Mena

Hi
T
An
Satoe Roemah Makan jang paling bersih di Medan.
Mempoenjai Pelajan jang radjin dan mengerti terima segala tetamoe.
Sedia kamar-kamar tempat menginap, penerangan tjoekoep dan senantiasa
baroe. Minoeman dari
dapat angin baik. Makanan saban waktoe dapat jang masi

(0 t SI
TA

Belawan
Atapweg
Telf. 42.

BERDAGANG

2

Toko Katja Mata
jang

Fl RMA HADJI MOHAMAD TAIB & SONS
Medan
Paleisweg Soekaradja.
Telf. 1119.

(X ———lKALL1L1Z..Iooo——ooO”I I)
Awas! Batja Teroes.

266

2g

Sinah Deli
No. 89 Sabtoe 14 Juni 1930

—

verslag

Al—Fata

— .Engkau poen hari ini baroe koelihat pakai

sepatoe, apa engkau mentjoeri ?"

Adalah jang moela-mokla keloear dari
itoe kantoor j.m. Safwat Basja Wazir
rtanian dan j.m. Mohmud Pasijani Beyk
azir Awgaf. Baroe 'sadja kedoeanja
keloear masing-masing didjoempai Sahafij
(Redacteur).
Kepada
'azir pertanian
seorang Redacteur berkata: Insja Allah
chabar menjenangkan ja Basja.
Waz, — Arhamdulillah
hal
menjenangkan sekali lebih-lebih kita
beroleh kemenangan
ditempat-tempat

kedoea.

Soerat dari
(Oleh

— .Zeg Sarimin, dasimoe tgrlaloe banjak ! Dimana engkau beli ?"
,
— «Apa dasi ini akoe Yoeti ?" kata Sarimin.
— »Ja, tidak ditjoeri: tetapi kalau engkau berkoepiah boleh djadi engkau joeri, sebab selama
ini engkau ta', pernah pakai. kowpiah."

16 Moeharam 1349 Tahoen ke I

Lembar

Bereboetkan

LOETJOE.

Mesir.

Conferentie di Londen,

Correspondent ,Sinar Deli.”)

jang

Seperti jang soedah diberitakan beberapa
pers tentang
perangkatan kaoem
Wafd, jang djadi sebagai kepalanja ialah
Mustafa
Nuhas Basja dari Mesir ke
Londen boeat berconferentie dengan Minister H
i
Tr
tahanan,

serta

memperloeas

hak-hak

Me

sir di Sudan. .... .
Pergi poelangnja oetoesan ini dido'akan ra'jat Mesir soepaja beroleh apa2
jang ditjita-tjita mereka.
Ra'jat Mesir koerang lekas, koerang tjepat rasanja
mengetahoei hasil peroendingan antara negeri dengan Engeland.
Boeat mengoetip apa-apa perdebatan
maoepoen hasilnja roendingan doea bocah
negeri

itoe dengan

serjara

opsil

dari Me-

sir dibawa Muhammad Sibahuddin. Beliau
inilah soedah selajaknja

mengoetip

boeat diwadjibkan

lantas

din

Wazir-wazir

ngadakan

poen

berita-

President

alias

Walaupoen

dirahsiakan

Buitenlandsche

Zaken).

Sekalipoen begitoe, hal kedatangannja
- dan waktoe sampainja Muhammad Silahuddin di Mesir, betoel-betoel rahsiakan.
Pada pagi-pagi hari, hari mana soresorenja M. Silahuddin sampai di Mesir,
:banjak antara wakil pers mengoendjoengi
Wazir Nagrasji antaranja laloe bertanja
pada

Wazir

ini:

,Bilakah

waktoe

pem-

az.—Soerat! Dengan
menaiki motornja

laroet

malam,

tetapi

P.p. H.

Kaoem
Wafdpoen sama berkoempoel
di Baitoel Ummah maksoed teroetama memikiri

verslag

dan

menerima boeah

Baroe

Apa

poetoesan

dari

boeka

piki-

Wazir-wazir

Telefoon

No.

10 besok

harinja

Baroe
Lampekap
Kemedja

teroes

pergi

diroemahnja.

dari

itoe

pertemoean

di-

soetera nanas,

atau zonder kraag
Selimoet,

Disana dia

4

tikar-tikar

itoe waktoelah

verslag sampai pada mere-

segala

dari pasal Redacteuren jang bere-

boetkan verslag. Kalau dilihat terang oleh
Kita kekerasan Wazir-wazir merahsiakan
boenji verslag dari maksoed jang teroetama

dan

kain

publiek

padanja.

Indonesia.

aa

00000000000

AWAS!

AWASI

one

|

5
S5

TOKO

N. V.H. Mij. HIAP HIN
Kesawan

No. 47

Medan

Bapa Tere dapat bagian.
Bapa Tere itoe algodjo, sekarang mata
kanannja boeta melek. Mata itoe soedah

GAS

TN

0000000000 0000000000

:

CN

djoeal

moerah

segala

barang

lain lagi.

roepa

barang-barang

moerah,

moerah.

Kita

maoe

kain-kain

dan

tiita-tjita, kaoes

Tere.

(K. P.)

laloekan

ditoko

barang-barang

kita

lama,

boeat
sebab

dapatkan
itoe

Satoe

bagoes

maoe

datang!!

Djangan

kasi

loeka dibagian

liwat ini tempo jang berharga.

101
IA

tahoen

boelan

bagian

diboei

jl. Menteri Po-

M.

Kartir-

Buitenzorg:

memoekoel seorang Indonesier nama Rasiloen dimana terdapat beberapa loeka-

pendjoealan semoea dibawah harga pokok.
Lekas
.

enam

taadmadja

djoeal

J

tsb.,-dimana

warna.

Menteri

Politie tsb. ditoe-

doeh
telah
memoekoel
orang
dengan sengadja, kata B.T.
Menoeroet toedoehan: ia telah sengadja
poekoel orang karena hehdak meritjari
keterangan
tentang satoe pendjahat, sehingga Rasiloen dipaksa soepaja mengakoe dalam itoe kedjahatan, sebenarnja'Rasiloen
tidak tahoe menahoe dalam itoe
hal.

.

Menoeroet pesum reperlum dari dokter
memang Rasiloen bekas dipoekoel dengan
satoe barang jang keras menjebabkan iaterpaksa berobat di Salemba 25hari.
Ini perkara
soedah tiga kali diperiksa
oleh Landraad Bogor, dan baroe kemarin

ambil

itoe poetoesan.

M. dapat loeka-loeka jang mangoeatirkan

bagi djiwanja,

Dari

'memoekoel.

litie dari /)” Tjampeat.

barang-barang

kita betoel-betoel

politie

kaki, topi dan
Berselang

Diperselakan pada Toean-toean dan sobat-sobat datang
harga

seperti

matjam-matjam

leher orang jang digantoeng itoe, darah te- | politie dapat

Nana

maoe

soetera

sedang

soeaminja

se-

kesoekaran

sebab M, sendiri

lah menjemboer dari bagian itoe jang koe- | masi beloem bisa didengar keterangannja.
litnja petjah dan tinggal bekas sebagai ba |(Ngalamoen)
Keng Po.
|
tjokan. Darah keloear jang menjemboer |
bagian moekanja dan mengenai djoega ke- |
Assistent wedono ditembak.
Menteri

Kita

kraag

karang soedah berada dalam tahanannja
tidak bisa digoenakan lagi. Menoeroet tje- politie Priok dimana itoe hal terdjadi.
ritanja koetika menggantoeng di Tjiamis,
Masih diperiksa boeat tahoe doedoekkarena tali jang digoenakannja mengikat | nia perkara jang benar, dalam hal mana

mata si Bapa

dengan

L

2

Moelai 16 Mei sampai 16 Juni 1930 |
bermatjam-matjam

pake

Toendjangan dan pertolongan
sociaal.
Perkoempoelan jang didirikan boeat dapat kepoetoesannja.
memberikan toendjangan dan pertolongan
Karena terangia bersalah, maka pada
oemoem, sebagian mana orang tahoe baitoe Menteri politie jang lantjang tangan
roe sadja mendjelma di Batawi, telah medidjatoehkan
hoekoeman sato e.tahoemi
ngadap pada stadsgemeenteraad Betawi
pendjara.
:
boeat toendjangan oeang bagian 1930.
Ia masoekkan appel pada Raad van JusB.&G W. merasa tidak setoedjoe betoel
sebab mereka beloem lihat perkoempoe- titie di Jacatra. (Darmo Kondo.)
—0—
lan itoe poenja kerdja, hingga beloem biMenjerang isteri sendiri.
sa membikin pemeriksaan apakah badan
itoe amal betoel perloe memakai oeang.
Satoe perempoean Boemipoetera nama
Selainnja itoe pemberian subside djoemlah- M. soedah diserang oleh soeaminja beginja mesti dikelocarkan dari bahagian ar- toe roepa, hingga politie perloe kirim ia
menzorg, jang memang soedah diliwatkan ka roemah sakit. Lantaran kardaannja,
perwatasannja.
pajah, M. tidak bisa didengar pengaMaka B&W. menasehatkan pada Raad koeannja hingga boeat sementara tidak
boeat meminta sadja permoehoenan itoe ketahoean siapa jang lakoekan penjeradalam
1931 dimadjoekan lagi akan di- ngan itoe.
timbang.
Belakangan didapat keterangan kaloe
9
M.
soedah
main
gila, hal mana bikin
Tentang hoekoeman gantoengan.
goesarnja
iapoenja
soeami
jang
lantas

Djoeal- Moerah
DI

oekoeran,

Ditanggoeng barang bagoes harga melawan.
Pesanan dengan Rem bours boleh dikirimkan.

111

kepertjajaan

matjam

f 3,—

»Saja sangat menjesal karena tidak dapat
mendjoempai toean disebabkan saja mera-

tjoekoep

terima
& 3

soetera

mendjaga dan mehindarkan keroesoehan
sa setengah sakit, dari itoe terpaksa saja antara orang banjak, begitoe djoega crimesti dikamar tidoer. Kabar- kabar dari tiek-critiek jang merambat2 ada harapan
Besok
harinja
sebelon
tengah
hari saja boeat toean tidak ada. Selamat hormat bisa dihindarkan
meskipoen sekali ada
Wazir-wazir itoe kembali datang bersama lain tidak.”
antara soerat-soerat kabar memberitakan
sama kekantoor Minister President, ma'loem
Semoea jang ditoelis ini masih beloem verslag di Londen, tapi tentoe tidak seroepa

bawa verslag itoe sampai kesini? Teroes ka. Roendingan tadinja teroentoek boeat
terang Wazir ini mendjawab ,saja tidak mimikiri tjara apa diperboeat menerima
tahoe apa perloenja menanjakan ini soal“. verslag terseboet.
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MEDAN

serta

seorang Redac-
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kaoem Wafd beloem
diketahoei seperti
diatas ini sangat dirahsiakan.
Djam

KO

TO

Eigenaar:

ran Wazir-wazir. Poekoel doea setengah
malam itoe baroelah peroendingannja baoem Wafd diboerbarkan.

oendjoekkan satoe kaartjes namanja, tesedikit waktoe i'oe kaartjes dikemBesok
harinja baroelah orang tahoe tapi
dan dibelakangnja ada toelisan
bahwa
itoe
malam
tidak — djadi balikan
dari
Hamd
Basja sendiri, dengan ringkas
Wazir-wazir berocnding dikantoornja Miboenjinja diambil:
nister President.
Boeat Wazir-wazir

hormat,

NACHMOEL

NASJ'M.

tersenjoem
dan teroes

seorang Wazir poen tidak keliatan.

teroeskan djoega tetapi dikantoor Wazir
Nuwasalat—Nagrasji Beyk.

dengan

ERHUURDERIJ

pergi.

dan

begitoe lama

12 — Medan.

M enoenggoe
AUTOV

padoeka

toenggoe sekarang inidan apa namanja?

sambil

dengan

1324

siang dan malam tidak ada halangan boeat bitjara. AUTO kita
semoeanja baroe dan CHAUFFEUR memakai SIJSTEEM bati-hati.

teur kembali poesing pada Hamd Basil
sedikit orang jang menoenggoe
diloear Basja dimana dapat djawapan beliauitoe
menanti-nanti kedatangan
Wazir-wazir sedang tidoer. Redacteur beloem poeas
sampai

bitjara

sadja

telefoon
Calcuttastraat No.

Wazir?

Waz.— Keterangan apa?
Red.—Keterangan
jang

betoel-betoel

Pertama
oleh karena beliau ini seorang satoe pers Prantjis soedah tjioem baoe
terpeladjar tinggi, kedoea beliau inilah ini. Dalam soerat kabarnja dia bilang
jang merangkap djabatan sebagai Secre- akan menjoeroeh wakilnja pergi kekantaris dari Parlement Mesir, djoega beliau toor Minister President bocat menerangini djadi Secretaris Mustapa Nuhas Basja, kan itoe sore dia bakal datang kekantoor terseboet kerna disitoe Wazir-wazir
Minister President.
Soedah'dirangka lebih dahoeloe, sehabis- akan berkoempoel teroetama katanja menja Conferentie disana Muhammad Sila- roendingkan ,politiek.”"
huddin diwadjibkan membawa verslagnja
Apa jang dibilang soerat kabar itoe
dengan tjepat ke Mesir dengan menaiki betoel djoega.
Baroesan sadja hari moekapal terbang.
lai malam
kantoor Minister President
Verslag itoe ditentoekan lebih dahoeloe soedah dipasangi lampoe terang bendekepada Wazir-wazir (Ministry) kemoedian rang. Orang-orang poen lantas bilang ini
ketangan wakil kaoem Wafd—Hamd Ba- malam di itoe kantoor tentoe ada hal
sil Basja.
locar biasa akan diroendingkan. Boekan

Djadi boeat menerimanja verslag jang diseboetkan diserahkan pada Mahmud Fahmij An-Nagrasji Beyk, lebih terkenal dengan Wazir (Minister) Muwasalat atau
oeroesan keloear negeri (Minister van

padoeka

Perdana Menteri.

BERANGKAT !!

Mintak

Waktoe itoe djoega Wazir Awgaf
soedah didjoempai seorang Redacteur.
Redact.—Keterangan jang lengkap ja

antaranja sekolega

Minister

|

Berastagi, Kabandjahe, Atjeh, Padang dan Li.

verslag.
apa? Boekankah
Wazir Belalang dan
sadja. Disini bitja-

ra itoe poetoes.

sengadja akan me-

pertemoean

dikantoornja

MAOE

Red.—Mintak kebaikan padoeka ja

Basja! dari chabar
Waz.—Verslag
toean gelarkan saja
saja berkata teroes

kan hal-hal jang beloein- disaring membikin rajat kelak riboet.
Berbetoelan
sampainja
M. Silahud-

verslag Conferentie terseboet.

Hari
berangkatnja dari
Londen, dan
hari sampai di Mesir soedah ditetapkan.

Red.
— Kita bitjarakan apa dan tentang

Haloean seperti ini lebitr dahoeloe soedah

djangan

1300

dilain.

apa ja Basja? Oedjarnja dengan sedikit heran, karena lain ditanja lain dapat
djawapan.
Waz.—Apa boekan maksoed toean dari chabar Belalang?
&.,'....
.

diremboekkan dengan mereka kaoem Wafd
sebelonnja berangkat ke Londen. Katanja:
peis-pers

itoe poen

RUBERSTMPELFABRI, BOLA NDEL,BINDERU - TELEFOON
| DRUKKERIJ PERTJA TIMOER -M

lain tempat sekarang
Djalal Beyk Fahim
sedang bekerdja keras.

Pers-pers itoe pagi djoega tidak sedikit bertiikan tentang kedatangan M. Silahuddin sore-sore hari itoe djoega. Lagi pers-pers itoe tidak tahoe bahwa hal
terseboet diatas akan . dirahsiakan.
Maksoed dan t: J
Wazir Nagrasji Beyk ini betoel meroedjoe keamanan.

soepaja

berbahaja.

PEKERDJAAN TJEPAT DAN RAPI, HARGA MELAWAN
MEJIN BAROE DAN PERKAKAS BAROE BOLEH TJOBA
DAN SELAMANA SEDIA B ERMATIJAM 3 KERTAS DAN
PERABOT-PERABOT KEPERLOEAN BOEAT KANTOR

toeboehnja.

Probolinggo

dikabarkan,

bahwa

ddo.3 Juni sore assistent-wedono dari
Banjocanjar. Kraksaan, disaioe pesta ketjil dekat Djatiroto, telah ditembak kepap
lanja oleh satoe Belanda nama Sleebos. Dengan loeka berat ia dibawa ke kliniek dari fabriek goela Djatiroto.
Sebabnja maka itoe Belanda telah tembak itoe pembesar Indonesier, adalah karena ini bestuursambtenaar telah taroh ter-

Berhoeboeng dengan loeka-loeka jang laloe banjak perhatian pada satoe peremterdapat bagi toebeehnja Rasiloen me-| poean koelit peetih jang djoega ada disitoe.
njebabkan ia terpaksa dimasoekkan keda- Lantaran ini, itoe meneer Sleebos roepalam roemah sakit di G.B.Z. doea poeloeh Kep
merasa goesar dan dihinakan.
lima hari

gor

lamanja.

Beberapa hari jang jl. Landraad Botelah bersidang memeriksa perkara

(Lihat dipagina

IV).

"

emeene ledem vi
P.G.G.A.
tjabang Pnn gen
Soedah lama petjah kabar dikota Padang na
Bireutn.
bahasa antara toean Toerki gelar Baginda
Marah directeut dari N.V.
Hadji Mohd.
Pemb. toelis:
Taher. Mij & Co, ada terdjadi beberapa
Pada
hari Ahad dd.
8 Juni 1930 -perkara dengan aandeelhouder dan fami- poekoel 10.Toean Mohd: Noerdin Jn,
lienja jang djoega boekan mendjadi aan- Voorzitter tjabang P. G.G. A. memboeka
deelhouder dari Mij. terseboet.
vergadering, bertempat di Inl. School BiBeberapa har: berselang telah terdjadi sa- reugn, dengan mengoetjapkan selamat datoe perkaracivielantara toean Toerki sendi- tang kepada jang hadir, lebih-lebih kepari dengan engkoe Soetan Abdul Madjid jg. da engkoe-engkoe jang datang dari bahagian Samal.
serta kepada wakil pemedjoega
djadi mi
oleh almarh
tocan Hadji Mohd Taher dan pembajan rintah toean Mohd. Ali, menteri politie
oleh toean Toerki sendiri, jaani perkara dan toean Mohd. Adli, adj. Djaksa.
Atas permintaan voorzitter, toean Boeketinggalan oetang pembeli barang-barang
kana
Secretaris, membatjakan notulenj.
seharga f 172.30.
Dalam pemeriksaan ini jang menoedoeh achir, jang mana notulen itoe diterima baik
dan jang tertoedoeh tidak datang kemoeka oleh vergadering.
Engkoe Maddin Nasoetion berdiri memsidang, malah diwakili oleh prokrolnja masing-masing jaani toean Toerki diwakili t. bitjarakan tentang handenarbeid. Beliau
Aljas dan Soetan Abdul Madjid diwakili menerangkan, boekanlah ia akan menerangkan, tjara2 dan seloek beloeknja handenart. Zein Saleh.
Tanggal
31 j.l. perkara itoe diperiksa beid, karena ia sendiri tiada achli dan tiada
kembali. Publiek Padang jang mengetahoei mempoenjai kepandaian tentang handenpersaloekan familie orang jang berperka- arbeid, hanjalah disebabkan telah doeakara ini, maka Landraad ramai dikoendjoe- li diminta kepada Inl. School dengan peSchoolopziener, soepaja hasil
ngi orang. Diantaranja ada toean-toean rantaraan
soedagar jang terkenal di Pasar Gedang dari pekerdjaan handenarbeid moerid2 didan familie-familie perempoean dari jang kirimkan kepada Schoolopziener dan seteberperkara. Menoeroet keterangan engkoe roesnja akan dikirimkan ke Djawa akan
pada salahsatoe tenSoetan Abdoel Madjid ia merasa tidak dipertoendjoekkan
mempoenjai hoetang dan keterangan boe- toonstelling.
Permintaan itoe tentoelah ta'kan dapat
at itoe poen tidak ada, tetapi kalau toean Toerki soeka dan maoe bersoempah, dipenoehi, karena sedjak dari permoelaan
sekolah itoe hingga waktoe ini ta'pernah
tentoe hoetang itoe diakoeinja.
Atas pertanjaan toean president kepada diadjarkan handenarbeid disitoe. Dimanatoean Toerki, beliau soeka bersoempah. kah dapat diminta hasil dari handenarbeid,
Dan demikianlah tadi toean Toerki telah dan dimanakah goeroe dapat mengadjari
bersoempah dimoeka sidang, sehingga me- moerid-moeridnja, sedang ia sendiri tiada
noeroet poetoesan Landraad, engkoe Soe- mempoenjai kepandaian dalam hal itoe.
tan Abdul Madjid dihoekoem membajar Boleh djadi barangkali kalau diminta
djoega pada sekolah-sekolah jang beloem
hoetang itoe.
diperoleh
Oleh engkoe Sotean Abdul Madjid, ka- mengadjarkan handenarbeid,
rena toean Toerki telah bersoempah ia nanti hasil jang boekan pekerdjaan moerid
sendiri jaitoe pekerdjaan orang toea moerid.
terima poetoesan itoe.
Handenarbeid memang perloe diadjarSetelah itoe diadakan lagi sidang jang
kedoea kali ja'ni toean Idris ipar kandoeng kan pada Ini. School, tetapi hendaklah
toean Toerki contra toean Toerki Isendiri. goeroenja dididik lebih dahoeloe, soepaToean Idris memadjoekan pengadoean ja sigoero€ itoe dapat melimpahkan kebahasa toean Toerki, tidak maoe memoe- pandaiannja kepada moeridnja, dan ocang
langkan oeang simpanannja sedjoemlah oentoek keperloean itoe hendaklah diaf6800 jang dipertaroehkannja kepada toe- dakan poela, soepaja goeroe djangan termengelocarkan oeangnja sendiri
an Toerki, ketika ajahnja almarhoem Ha- paksa
.
dji Mohd Taher meninggal doenia Toean oentoek itoe.
Setelah
diperbintjangkan pandjang leIdris dibela oleh toean Zein Saleh dan
toean Toerki dibela oleh toean Mr. bar diambil kepoetoesan, diminta kepada
jang berwadjib soepaja diadakan satoe
Pownall.
Dalam toedoehan ini toean Toerki cursus handenarbeid bagi goeroe-goeroe
moengkir
ada menjimpan oeang
toean dan disediakan oeang oentoek keperloeIdris, malah menoeroet keterangannja toe an handenarbeid itoe.
Engkoe Boekana dan Nja' Hoesin seran Idris, telah menggelapkan oeang Mij.
Hadji Moh. Taher banjaknja (550 dalam ta tocan-toean jang lain menerangkan daja oepaja jang akan dilakoekan soepaja
tahoen 1928.
Oleh toean president keterangan toean moerid-moerid radjin datang kesekolah.
B.O.S. (Bireuen Onderwijzers Sport),
Toerki ini dibantah, karena ini tidak berberdjaoeh-djaoehan tempat,
hoeboeng dengan Mij, melainkan ada pri- disebabkan
ta' dapat bermain dimatikan. Oeang kasve toean Toerki.
Kemoedian atas titah president, cimin- nja jang banjaknja & f 70,- didjadikan simtak toean Idris memberi keterangan tanda panan goeroe-goeroe dan leden tetap memia ada menjoeroeh simpan oeangnja pada bajar f0,25 seboelan. Nanti akan diatoer,
tocan Toerki. Oleh toean Idris diserahkan ocang itoe akan dipindjamkan kepada
satoe soerat keterangan jang ditanda ta- leden jang kesoesahan.
ngani toean Toerki bahasa ia ada me- | Permintaan seorang lid soepaja diadakan kembali examen hulponderwiizer, tiada
njimpan oeang itoe.
Bermoela sekali toean Toerki moengkir disetoedjoci oleh vergadering, lebih baik
kalau
ada kesempatan diadakan Normaaljang tanda tangan itoe, ada tanda tariwajat.

kemoedian

atas

nasihat

toean

president, toean Toerki terangkan boleh
djadi djoega tanda tangannja pada soerat2 lain jang bergoenggang kebawah jang
diambil oleh toean Idris dan toelis sadja,
bahasa ia menjimpan oeang itoe.
Selandjoetnja atas permintaan president
karena
toean Idris tidak dapat menoendjoekkan satoe keterangan lain lagi, bahasa tocan
Toerki menjimpan oeangnja,
mereka ditolak keloear, karena Landraad
hendak memboeat pertimbangan.
Tidak lama antaranja, mereka di panggil masoek kembali dan oleh toean president diberi tahoekan bahasa dakwa toean
Idris ditolak, karena beloem tahoe apakah
benar toean Toerki menjimpan oeang toean

Idris. Sebab menoeroet satoe soerat jang
ada pada toean Toerki dari toean Idris
ada menjatakan satoe permintaan ampoen
pada
toean Toerki ketika ia memakai
oeang jang f550 pada tahoen 1928.
Habis sidang itoe diperiksa lagi, per- |
kara t. Toerki contra Soetan Boedjang
dan toeanS.A.Madjid, karena menoeroet pengadoean toean Toerki, Soetan Boedjang
, anak dari engkoe Soetan A. Madjid ada memindjam oeang padanja f 300 sedang engkoe
Soetan A Madjid mendjadi borgnja. Toean
Toerki dibela oleh toean Elias dan engkoe
S.A. Madjid dibelaoleh toean Zein Saleh.
Menoeroet keterangan pembela Soetan
Boedjang, benar ia beroetang f 300 pada
toean Toerki, tetapi tidak ada bersangkoetan dengan engkoe S.A. Madjid. Djadi
diminta soepaja
Landraad Padang, tidak
meneroeskan pemeriksaan perkara

ini, ka-

rena Soetan Boedjang jang ditoedoeh ada
« di Fort de Kock dan minta Landraad Fort
de Kock sendiri menimbang.
Sesoedah mendengar keterangan toean Toerki, bahasa hoetang itoe tidak
lagi (300 melainkan telah diansoernja f110
pada tahoen jang laloe jang berperkara
ditolak keiocar karena Landraad akan
menimbang.
Kemoedian Landraad memberi poetoesan bahasa engkoe Soetan A Madjid tidak bersangkoetan “dengan perkara ini,
melainkan Soetan Boedjarg, maka Land-

raad gi Padangtidak bisa memeriksa malah

leergang,

mengingat

akan menaikkan peil

pengadjaran pada Inl. School.
Engkoe Mohd. Djana minta soepaja
moerid-moerid Meisjeskopschool dapat
pendjagaan dalam trein jang selaloe dapat
ganggoean

dari orang-orang jang koerang

sopan, begitoe djoega Maddin Nasoetion
minta

soepaja

goeroe-goeroe

Indonesiers

seoemoemnja beroleh verlof sebagaimana
goeroe-goeroe dalam Gemeente Betawi.
Kedoea permintaan itoe diterima baik oleh
vergadering dan akan dioesahakan.
Engkoe Moesa minta soepaja goeroe2
jang berasal dari Normaal cursus Koetaradja jang masih divolksschool dibenoem
ke-Inl. School kalau ada terboeka, hendaknja tempat jang tetboeka itoe djangan

apanya

itoe djangan diperboeat lagi,
terfabriek sigaret,
djoeal telah banjak, oleh Inah Ban
1 tin
Terberita kabar dari. sebelah tanah berdjandji akan menghadiahkan
jaret kepada seorang,
memberikan
seberang, beberapa saudagar orang Islam
ma
nabi itoe.
di S.S, memprotest, dengan keras soeatoe 1 bidji gambar Naa

mikianlah kesoedahannja itoe perkara
tjemerlang.
la. mementjar:
civiel jang membawa riwajat ' pandjang.
Ke-Sumatra, Berneo, Celebes, Kelang,
(Sin. Sum.)
"3
Djawa dan Bali Kota Makassar.
Lawe

Perkara civiel jang membawa

ngannja,

"

Orang Islam di S. S. contra

SINAR DELI.

perboeatan dari seboeah fabriek sjgaret

“Zz)

di London.
Liow
Fabriek
Westminster sebagai telah
diketahoei
geloeark
5
jam?
Soerat kabar Tiong Hoa ditahan.
Gowvernement Inggeris di S. S., sekasigaret jang baoenja sangat haroem.
Och, Sinar Deli Jang bertjahaja,
Akan
membesarkan iapoenja merk, rang sedang asjik memperhatikan tindaEngkau selamanja disisikoe:
kan,
soerat kabar Tiong Hoa, jang dijang barangkali, mengandoeng maksoed
Jang selamanja akoe pertjaja,
'
soepaja mendapat sijmpathie, dari orang terbitkan didjadjahan itoe.
Engkaulah penoentoen begikoe !
Islam, ia telah keloearkan sematjam sigaBen Lezer,
Pada minggoe jang telah laloe doea
ret, jang
kai gambar
nabi, Mochamad matjam soerat kabar Tiong Hoa, di PeMemang diantara soepir banjak jang s.a.w.
nang, tidak boleh dikeloearkan, jaitoe
Boekanlah sedikit2 marahnja orang ss.k. ,Nanyang See Poe“ dan ,,Kwongsombong, soeka mengaboerkan autonja
Islam terhadap kepada fabriek itoe dan wah Jit Poe".
seperti lari setan.
Tapi toch pendoedoek maoe mendjadi mengirim soerat protest kepada agentnja
Tindakan itoe akan teroes meneroes,
hakim sendiri, Harap sadja politie bisa di Penang dan d.l.I. negeri.
Agent diseloeroeh tanah S.S. telah berdjalan diseloeroeh S.S. Beberapa mingkasi
mengerti: pada
pendoedoek, dan
perhatikan djoega soepir-soepir j. soeka menyakoe kesalahan, dan berdjandji akan goe j. telah laloe penahanan soerat kabar
melarikan autonja didjalan itoe jang ma- mengirim soerat kepada fabrieknja di Tiong Hoa di Singapore, dan Perak telah
London soepaja tjap gambar jang sebagai dilakoekan, kata Warta Negeri.
sih baroe, toelis ,Pertja Selatan“.
Sinar jang amat bergoena,
Boont pereraMit sawah dan hoeyna,
Kota dan doesoen djoega terkena,
»Toentoetan" hidoep jang

L oear- Negeri.

Toko en Drukkerij ,/THE ROELAM COMPANY"
Willisstraat No.23

HALLO-

»Apa toean
ada mendjoeal
Gramafoon dengan plaatnja compleet?"

Pengaroeh tjemboeroe
Seorang Voor Indier berjama Veeran
Kuti baroe ini kembali dari India ke S.S.
bersama dengan isterinja Khatijah.
Pada

boelan

j.I. kapal

nJa, intjik ,,The Roelam Company”
ada satoe-satoenja toko dikota ini jang
kasih datang Gramafoon dari fabriek-

jang ditompang

mereka telah sampai di Pelaboehan Swettenham, dimana mereka haroes toeroen kedarat ke Ouarantine. Enam orang lakilaki semendjak dikapal, telah sering-sering
menoendjoekkan senjoemnja kepada
sang

nja, dus

isteri, demikian djoegasi isteri tidak loepa
membalas senjoeman itoe. Si Soeami melihat hal ini, didarat ia larang isterinja

doedoek
enam

berleret

orang

dengan

Pekerdjaan ini sama sekali terlihat oleh
sisoeami, dan seketika itoe djoega, ia
tjaboet pisaunja dan menikam Siisteri.
Ia teroes ditangkap, dan isterinja dibawa

keroemah sakit. dan menoeroet pemeriksaan, siisteri dapat semboeh kembali.
Beberapa hari jang telah laloe ia dihadapkan kemoeka Hakim Farrer Manby
di Kwala Loempoer. Pesakitan mengakoe
ia dihoekoem

disebabkan

5 tahoen

pen-

hendak memboenoeh

isterinja.

H0.
Pemboenoehan jang kedjam.
Warta Negeri mewartakan, berselang
beloem berapa lama, seorang mait bangsa Voor Indier kedapatan didjalan kereta
api dekat Camaught -Bridye Kuala Selangor, dekat Klang.
Mait itoe tidak mempoenjai kepala
lagi, dan :ang moela melihat jalah seorang

koeli.

Dengan sekoeat-koeatnja larilah ia ke
kantoor politie memberi tahoekan hal
itoe.
Datanglah t. A. Pearce O.C.P.D. Klang
akan melakockan pemeriksaan. Toean
itoe melihat mait jang tidak mempoenjai
kepala tersandar pada tebing tidak djaoeh
dari rail kereta api.
Besok harinja dilakoekan pemeriksaan
jang landjoet, dan kepalanja itoe kedapatan hanja 150 ela djaoehnja, dari badan
itoe terletak, jaitoe didalam semak.
Menoeroet siasatan politie ia seorang
Islam Punjab, dan
djadi toekang
djaga goedang minjak.
Pada rail kereta api itoe tidak ada kedapatan darah menandakan ia memboenoeh
diri,

oleh

RRI

terbit

»Baik intjik, saja segera perloekan”.
99

sebab

itoe

politie

000000000000000
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PADANG

BOELANWEG,

Dari

kebakaran

didalam

satoe

MEDAN-DELI

(O.K.S.)

pergaoelan,

Dahoeloe: kalau , sifoelan poelang dari melantjong,
Ea
hd
lah isterinja
hampiri
dia, dan memandang dengan tadjam pada tingkah
lakoenja. Bila ia bertjakap isterinja mendekatkan hidoengnja kemoelogt soeaminja itoe, sambil mentjioem
baoe apa jang keloear dari moeloet soeaminja itoe.
Kalau moeloet sang socami ada berbaoe alcohol,
alamatlah roesoeh roemah tangga, alamatlah sang isteri
mendjerit-djerit menjoempah-njoempah, dan mengatakan
Soeaminja

itoe moertad.

soeaminja

itoe membawa

Sekarang: kalau sifoelan poelang dari berdjalan-djalan,
2
h
intai
diroemah di
glah lah sang isteri
piri dia, dan memandang dengan tadjam adakah tidak
mah

sebotol anggoer.
akan tetapi

anggoer,

oentoek

minoeman

Anggoer
apa jang

seisi

roe-

boekan sebarang
dimaoeinja ialah

Anggoer-Soebija tjap 'akar
..

.

,

karena tjoema itoelah anggoer jang bersih, ertinja tiada
bertjampoer alcohol. Karena ,,Anggoer Soebija” amat
banjak chasiatnja bagi seroemah tangga, baik laki-laki
baik bagi perampoean. Karena anggoer ini kemoestadjabannja soedah disaksikan oleh beberapa orang
toea-toea

jang

soedah

oezoer

badannja.

Harga per botol f 1.00000 00000000000000000000000:
SANGGOEP

MENJEMBOEHKAN :

Paris Beauty (menjantikkan moeka)
Syrup Sohbet 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 perasaan tidak enak).
Obat Medjen
(tjogkoep dimakan doea boengkoes
sadja).

menaroeh

bios-

semoeanja diberikan goeroe-goeroe jang coop, ketika mana ada dibikin pertoentahoenitoe djoega keloear dari Normaal- djoekkan film oentoek anak-anak, berhoeschool. Karena kalau selaloe begitoe|boeng dengan ketjilakaan itoe direc-|
sadja
tentoelah ta'ada harapan bagi|teur dari bioscoop ini moesti dihagoeroe2 jang berasal dari N. cursus|dapkan kemoeka
pengadilan
karena
k.
ja,
sedang dahoeloenja didjan- | ditoedoeh
imboelkan
kematian
bagi
djikan kepada mereka, setelah 5 tahoen djiwanja lain-lain orang karena ia soedah
givolksschool, akan
dibenoem ke-Inl. mempasang pager besi dikedoea pintoe
School.
Permintaan itoe diterima
oleh keloear, dengan
dikoentji dari loear dan
vergadering, dan diminta Hoofdbestuur oleh sebab itoe ia telah menimboelkan
k
ian
70 anak-anak koetika terdjadi
P.G.G.A. akan
goesahakannji
Sebab ta'ada jang akan diperkatakan kekaloetan besar dalam gedong itoe, selagi, poekoel 12.15 vergadering ditoetoep sebagai pertoendjoekan gambar padamalam tahoen baroe.
aleh Voorzitter dengan selamat.
Ketika didengar keterangannja, maka
0—
directeur itoe menerangkan bahwa sebeSedia pentoeng oentoek abang
loemnja
dilakoekan pertoendjoekan itoe
soepir.
terlebih doeloe ia soedah boeka pagar
Djalanan Oeloezijde moelai 10 Oeloe besi itoe dan gantoengkan slotnja dipake 1 Oeloe (Palembang) soedah bisa di- gar itoe. Sesoedah terbit kebakaran terliwati auto dan saban hari banjak sekali njata koentji itoe telah terkoentji lagi.
auto jang moendar mandir kehilir dan la anggap anak-anak jang nakal soedah
kehoeloe.
melakoekan perboeatan itoe.
Djalan itoe tentoe sadja djadi bertamBegitoe djoega ketika orang lihat anakbah ramai, tetapi .... pendoedoek teroes anak itoe mendesak ka pintoe-pintoe itoe
timboel koeatir sama anak-anaknja jang dengan kekoeatiran besar, orang banjak
bisa djadi korban roda auto. Sebab itoe, soedah paksa boeka itoe pintoe dengan
menoeroet kabar jang diterima politie gampang, begitve djoega koentji pintoe
dari spionnja, pendoedoek — disebelah tidak terkoentji.
Oeloe sama sediakan kajoe boeat penOleh karena itoe, maka toedoehan batoeng, pebila seorang anaknja digiling hoeca dengan sengadja ia soedah terbitauto
tentoe
soepirnja
dengan contant kan kematian 70 anak-anak tidak berdaakan diadjar sama kajoe-kajoe itoe jang sar, maka pefigadilan soedah membebassoedah disediakan.
.
kan padanja dari toentoetan.
(S. Sum.)

000000000000000

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

sjak bahwa ia diboenoeh orang.
Doea orang telah ditangkap j. disjak
bersekectoe dengan perkara boenoeh ini.
29
Perkara kebakaran di bioscoop.
Selang beberapa boelan di Pairley telah

tentoe intjik bisa dapat

»Nah, kirim dan satoe boeat saja",

laki-laki jang

lasnja,

djara,

soedah

dengan harga jang paling moerah apa
lagi intjik boleh bajar dengan djalan
ansoeran''.

itoe.

Pada ketika itoe siisteri sedang bertjakap-tjakap dengan seorang perempoean,
seorang dari laki-laki jang enam orang
itoe soedah poela mengirim senjoem simpoelnja kepada siperempoean, jang mana
siperempoean djoega tidak loepa memba-

salah, ' dan

Tel. 1352 Medan.

000000000000 000000000000000000000

pepe de

000000000000000000000000010000000

Sumatra. Da

toean Toerki boleh madj

Hy

Djika
toean

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

toean- mentjari tabib jang dapat memberi pertolongan bagi toean.

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,
diselakan akan datang mengoendjoengi
“1

18

maap

Kalau tidak baik oeang dikembalikan,
S. RB.
India

RAM

—

Thabib

British

Wilhelminastraat 115 Medan
Telefoon No. 1326.

40

Baroe”

Made bij Indonesier sedjati
a
itoe ?

(empat poeloeh tahoen)

»Anggoer "Oesiat'

termasjhoer teroetama di Soematra Timoer
— ——

tjap: KAPAL TERBANG

Telah mendapat poedjian (diploma) dari
PASAR MALAM MEDAN

P. Minding

tanggal

,

1. Pakai toetoep kaleng merah
dikepala botol.
2.

Beli banjak boleh berdamai
Hamzah

pada :

Tamboesai

Medan
No. 52
dan pada jang
MENGELOEARKANNJA

WENG
Toapekongstraat

WAHID

Kleermaker

Balistraat No. 6.

Telefoon No. 1426 -o- Medan
- Deli.

Ditanggoeng
potongannja

bagoes serta pas
menoeroet

model

dan kemaoean orang zaman sekarang dan sedia kain-kain.
Diloear kota Medan kita bisa
kinm dengan rembours.
Menoenggoe

dengan hormat.

6
00000000000000

—

Tiobalah

bikin

perhoeboengan

LESS

apabila

toean

jang kita sediakan

pakai,

jang

toean

soedah

ketahoei

kebagoesannja.
Djoega kereta angin merk MAGNEET, tentoe tidak merasa tjape
ringan, ladjoe dan potongan bagoes jang terdapat keadaannja.

BALI KR

Tjarilah

Skala k

kita poenja adres:

HAN

14

SENG & Co.
Telefoon 755 Medan.

Oudemarktstraat 53,

54

Ii
KATJA

TOKO

Telefoon Nos. 403 & 567.

MATA

dan barang klontong

00000

ABDUL

voetbal dan kniedekker
oentoek toean - toean.

Toengganglah
Motorfiets
merk
NEW HUDSON dan MATCH-

SENG

MEDAN

16

kaoes

TJIN TONG & Co, "aresraat No. 3— MEDAN
Menjediakan

segala roepa katja mata.
ta

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

Awas!!

0000000000000000

00000000
000000000000

attihi
Boekannja omong kosong, dan
boleh tjoba bikin pakean sama
ini adres jang soedah terkenal:

Pakai toetoep lak merah di
kepala botol.

dang poenja fabriek

Pesanan dikirim rembours dan bajar sendiri

Pakailah

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

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

Emmastraat

Se

«

Djagalah tjap jang toelen, jaitoe:

10 matjam.

Harganja tjoema f1.Pesanlah

'

Ketjap Tiap Matahari

Soengei Mati No. 111
Medan
Chasiatnja

9 September 1923,
jalah

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

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

tidak

kepandean

Pekerdjaan

jang

jang

lain.

Pesanan

dari

lain

boleh

Menoenggoe dengan hormat.

tjepat

dan

netjis

dan

tempat

dikirim

GLOBE

dengan

rembours.

dengan

oeang.

tjoekoep.

ditanggoeng

sedia segala kain-kain seperti palmbeacn - lenen
- flanel
dan kzper poetih. Harga bersaingan sama toko-toko

—

keloear

35

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

oesah

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

um

M. Noerdin

Batjalah !

Ani

Keloearan :

Kaoem sport !

Tendanglah VOETBAL merk CHAMPION dan MATCH-

LM

»Pendapatan

US

ADVERTENTIE

BAROE!!

Moelai boeka

Menoenggoe dengan hormat,

11 Juni 1930

Drukkerij

Sinar

Deli"

Toean dan njonja maoe tjoetji atau

30

Medan.

(3 OEKAN
Moskeestraat 57,

BARANG

Orang
kaloe

BARO

tjeloep pakaian? Kalau djaoeh datang

2

di

Huttenbachstraat boleh datang di

Luitenantsweg
filiaal,

42,

pekerdjaan

ferloe.

peroet

poenja

seroepa dan baik.

sebab ini obat gosok soedah lama tersiar dimana-mana.

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, maboek
keras,

kita

tiada akan sangsi lagi lantas pake Balsem tjap Boelan

Boleh dipakai boeat :

minoeman

di

senap

dan

|

THE GLOBE WASSCHERIJ
42

Yama

maoe

moentah-moentah.

s1

2

hormat.

Luitenantsweg

Sebelah

Rojal

Bioscoop.

toe-

djari

ini

arala

obat

lbepa Soma

perdjalanan

sedia Balsem
tong

selaloe

tjap Boelan dalam

ba!

»
»
»

Gasak, boeatmen

loean, bocolrmerxg/1i
Gorkan orxun Aa
hal, pilef pe

la

Anggoer

roemah
obat

selaloe

misti,

Tanja keterangan pada
SUMATRA GRAMOPHOON COMPANY
Oudemarktstr. 2 Medan.

don

Telegram

i kita

poenja

kan-

|
»
»

sedia

tjap Boelan dalam buffet.

semoerah

moerahnja,

Tiap-tiap

beli

keatas dapat

|
»
»
@
»|

Hoofddepot:
Telefoon No.
1

Mendjadi

Agent SATIJRIN

Sumatraphoon.

beli dengan

Huurkoop

(ansoer)

sehingga

satoe

harga

mesin,

jang

setinggi-tingginja.

dari seharga f 100.- (seratoes)

5 bidji Plaat extra,

lagoe

lagoe

boleh pilih, me-

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-

Harga 1 potje f0.25
THAI

adres

bisa

noeroet sekehendak Toean-toean, Modelnja kita tanggoeng menjenangkan

POO

Toko,

GRAMOPHOON
merk jang terkenal dalam pergaoelan
doenia dagang, ia itoe, merk ODE ON, dari harga jang

misti

badjoe.

Dalam

00040 BEMEENN 6 4 SEMEN
4 0044
Lekas bikin perhoeboengan

rang kepa

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

NA

krem, eparg AL

gosok, lantas taroh dioedjoeng lidah dan
minoemin aer jang bersih, Peroet djadi
merasa sangat senang dan semoea penjakit lantas linjap.

J

dengan

LL 96

sedikit

FOO

SENG KIE

- Dispensary

789, Postbox No. 114, Kesawan No. 61, Medan.
letter mas boeat lelaki dan letter perak boeat perempoean

& f 4.-

j

gimana
habis,

biasa,
Harga

Tariknja

sebegitoe

lekas

Lot

lot terdjoeal

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.

000 6 6 aan

0 0 Gamma

00000

00 0 Tn
0 0 0 SD

Ora per-

gi bera Tjolet

$

9

Kleine

Rapat,

Magistraat,

A was!

Awas !
T
Plaat (piring) jangvmodel baroe pakai
Electic merk OD
jang amat santar
socaranja dan dinjanjikan oleh toekangtoekang njanji jang tersohor ditanahJAVA.
Seperti lagoe krontjong, lagoe mengadji,
lagoe jang speciaal boeat Indonesia jang
menjenangkan hati sewaktoe diboenjikan
diroemah tangga masing-masing.
'Tjobalah toean-toean ambil pertjobaan
kita poenja piring njanji dari merk
Oo DEON tentoe tidak akan menjesal.
Djoega kita ada sedia segala model
Machine dari Merk ODEON jang paling
| koeat dipakai.

kalau itoe penghinaan ditoedjoekan

pada physieke persoon.
Apakah penghinaan itoe ditoedjoekan
pada persoon dari jang berkoeasa?
Tidak!
Kita selidikilah boenji kalimat itoe, j.
membilangkan: ,moelai pangkat oppas,
kemagang kedjoeroetoelis d.s.b.nja, disitoe tidak ada kedapatan soeatoe keterangan jang menoedoeh socatoe kekoeasaan.
Saja ada toeliskan, moelai dari pangkat
oppas enz. Oppas jang mana dan siapa
itoe oppas,
siapa itoe

djoerpetoelis jang
djoeroetoelis jang

mana dan
mimpinnja

boleh diseboetkan ta' lain kesisip sadja.
Tiada tentoe, jang mana dan siapa
itoe sesoeatoe koeasa. Dalam itoe, tidak
ada ditoedoeh persoon dari sesoeatoe
gezag. Toedoehan itoe tjoema abstract
(gaib) semata-mata.
Terlebih lagi, sebab disitoe masih ada
lagi perkataan ,boleh diseboetkan".
Seteroesnja, apakah jang dinamakan
een gestelde macht dan openbaar lichaam?

Agent

hormat

dengan

pesanan

" Menoenggoe

Openbaar lichaam (madjelis oemoem)
itoelah
Volksraad, Staten Generaald.s.b.

boeat

Huttenbachstraat

|

dari

kita

S. O.K.

B.F. Steinhardt

Een gestelde macht?
Jang dinamakan een gestelde macht
(vergelijk Cassutto blz. 159 Ile deel)
een met rechtsmacht bekleede ambtenaar
(seorang
ambtenaar
jang
mempoenjai
rechtsmacht
(kekoeasaan hoekoem).

|

Medan.
Telefoon

27

ag,

1135 Medan. |

Haa

000000000000

Tentoe lain sekali, sebab dalam toelisan
itoe tidak saja toedjoei sergoea oppas
dari soeatoe golongan semoea magang
dari

sesoeatoe

Djangan

Javasche Sigarenfabriek TJONG

8 @m

0 000040000000

merk

HAP

pesenan

kita kirim

kita bisa terima kombali di
Segala oeroesan mintak
pada kita poenja Filiaal,
Soepaja dioeroes lebih

onder

Rembours,

jang

tidak

HOO

lakoe djika belon

(belakang toko Bombay Besar)

Selaloe ada persediaan tjoekoep roepa-raepa:
Timbangan. Kajoe memake piring te mbaga:
10, 15 dan 25 Kilo.
Timbangan Kajoe zonder piring: 75, , 100, 125, 150, 175 dan 200 Kilo.
Timbangan Besi vernikkelt pake
piring tembaga, dengan batoe
timbangan berkisar:
10, 15 dan 25 Kilo.
Timbangan

pake

piring

tembaga, batoe-batoenja

Medja

com-

pleet

5,

10,

15

dengan

LC

No.

16. Tongkangan.

19
000000001000

mma
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JAVA).

MATI

KARENA

LAKI-LAKI.

(Soeatoe tjerita jang terdjadi

moekanja dengan

seladjarinja mem-

didalam

djaan
pergaoelan

anak

negeri

iboe

itoe

bapaknja.
Ketika

di

Sumatra Barat).

bapanja,

akan

mengeloearkan

tak

baik, lagi poela ia maloe kepada

kedengaran olehnja, bahwa bapanja me-

noeroet sadja fikiran iboenja,
mengatakan — ,,tak soeka!"

hampirlah ia berteriak

oleh:

B.

sedih,
karena telah terbajang pada moekanja bagaimana besarnja doekatjita jang akan ditanggoengkan
oleh Anizar, lebih-lebih djika membahajakan

pada njawanja.
Setelah Boerhanoedin toeroen dari roemah itoe,
kedoezr laki isteri-poen bersoekatjita sebab kehen:

»Adoeh

adikmoe

kakandakoe

Roestam,

lihatlah

nasib

dilamoen oleh sengsara jang amat hebat.

»Roestam,

tidak

poelanglab, ambillah adikmoe ini, djika

tentoelah akan lepas dari tanganmoe!”

kedoea belah ' tangannja, seraja menangis tersedoe

basahi dadanja jang bidang toe. ,.Adoeh, malangnja
nasibkoe ini,—keloeh Sitti Anizar dengan seorang
diri. ,,Dengan siapakah akoe akan dipersocamikannja?
,
»Ja Toehari

jang

maha besar,

toendjoekilah akoe

keadaan Sitti Anizar semalam-mala-

daknja telah disetoedjoei oleh saudaranja itoe.

man itoe, selaloe berdoekatjita, menangis memanggil-

Ketika iboenja mengatakan hendak mentjaharikan
akan soeaminja, darahnja berdebar-debar, hampirlah

Sitti Anizar dan
bilnja
sebocah

Sekarang
marilah kita masoek kekamar Sitti
Anizar, dan memperhatikan tingkah loekoenja mendengarkan pertjakapan ketiga orang itoe.
ia pingsan, tetapi karena hatinja ingin hendak
mengetal
siapa orang jang akan djadi soeaminja,
dirapatkannja telinganja kedinding, sehingga terang
@lehnja

Roestam,

bahwa

hanja

jang akan djadi socaminja

seorang-orang

peneknja,

toca

boekan

jang |

orang jangtoea boengkoek itoe, apalah akalkoe, dan
bagaimanakah masib kakandakoe Roestam? ,,Adoeh
Roes..... .tam Roes.
! poelanglah kakanda,

lihatlah adikmoe dalam sengsara jang hebat, toendjoekilah adikmoe ini, akan djalan jang patoet

ditempoeh, bocat pelepaskan diri dari pada kawin
paksa ini, karena adikmoe akan dik
lagi
manggil ,,Roestam,” sehingga bantal jang dipeka- dengan orang jang toca bangka.”
langnja basah oleh air matanja.
Berbagai-bagailah
ratap .tangis
YBitti Anizar
h

Keesokan

harinja

pagi-pagi

benar bar

keloear dari dalam kamarnja, diamandoek berdjalanlah ia ke-Soengai

Batang Agam dengan fikiran jang amat koesoet.

1 LOT

ganggoean.
1

jang

tetamoe ocang en wakil pers.

telah

beroentoeng

itoe.

maarr..........

pada

adres

jang

930 ini sangat soesah, tidak ada harapan lain

speci list

boeat

SINGH

LOTENDEBITANT.

& SONS

23

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 Selamat!

ama
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,.Soenggoehpoen demikian, —kata Rapiah poela,—
poekoel 10 lewat, sedang siiboe telah gelisah menansenang hati boenda, sebeloem boenda periksai
dan terbajanglah berbagai-bagai bahaja jang akan tikan anaknja keloear dari dalam kamarnja, karena ia tiada
lebih dahoeloe." Ketika itoe Anizar tiada mendjabeloem lagi makan. ketikaitoe diketoeknja pintoe wab, sebab hilang akalnja akan pelepaskan diri soe-

akan djalan pelepaskan diri, dari pada perkawinan
ini, dan toeroenkanlah pertoendjoek kedalam
Dengan air mata jang berderai-derai karena paksa
hati iboe bapakoe, soepaja ia soeka mengambil
hati, berseroelah ia kepada Toehan. ,,Ja
.Baiklah,” djawab Boerhanoedin, seraja berdiri kesedihan
Roestam akan djadi socamikoe.
dan toeroen dari roemah itoe dengan hati jang amat Allah, tolong apalah kiranja hambamoe jang malang
»Djika sekiranja akoe dipaksanja kawin dengan
ini!
2

oen toek pembeli:

orang membelinja, sebab makloemlah tahoen
boeat djadi kaja, selain membeli lot dari kita.

JI! 0@0000400000

sedoe, air mdtanja keloear dari

menemoci

perasaan
hatinja, tetapi tiba-tiba godaan itoe lekas
hilang dalam hatinja, karena terfikir olehnja peker-

f11.35.-

Keberoentoengan! enz. '
lekas, tjoema dengan mengirimkan:

tegoeh, soepaja djangan menjoesahkannja, dari
Kalau ingin menoeroet djedjaknja toean-toean

N. B.

Tele. 297. BATAVIA.

ditempoehnja.
Oleh sebab itoe ditoetoepnjalah

tidoernja,

dengan

Jang telah madjoe kehadapan, ertinja telahpindah dari Moskeestraat 42 (gan
tikoes), ke straat jang ramai, jaitve OUDEMARKSTPRAAT No. 20 MEDAI

»Tidak,...... saja
tak soeka bersocamikan orang
jang lain, selain dari kakandakoe Roestam.”"
Pada
ketika itoe hendak melompatlah ia keloear

ia ketempat

peroleh

Firma HARNAM

seraja menangis dengan air mata berlinang-linang

djatoehlah

bisa

Pesanlah

Makin lama ia bermenoeng, dan makin pandjang
angan-angannja, bertambah sangat piloe hatinja,

itoe

00000000000

silakan dengan selekas-lekasnja mengatoerkan pesenan, soepaja djangan kehabisan. Bereboet

112

Ketika

Kilo.

Ini kali besar sekali harapan jang djoega prijs lebih besar, bisa diperoleh dengan perantaragn
kita, boekti liat jang soedah-soedah paling banjak pembeli dari kita jang beroleh pria, dam
menjebabkan perhatian publiek lebih besar pada kita, dari antero INDONESIA. sampai di
MELAKA dan INDO CHINA kita beroleh pesanan. Rahasia dari jang beroleh prijs dipegang

roesak,

hormat,

KEDOE
FILIAAL:

25

Timbangan Medja merk HAP
LIE pake batoe berkisar-kisar,
25, 50 dan 100 Kilo.
dari pada besi semoea:
Timbangan Medja Ideaal dari
pada besi djoega pake batoe
25 Kilo.
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: '",, 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 dap: at oentoeng baik dari
potongan harga moerahan.

Pengharapan besar bagi toean, djika toean 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.—

Javasche Sigarenfabriek TJONG AN HOO
TEMENGGOENG,

dan

berikoet:

Besarnja f2.000.000.— dan disediakan oentoek Candidaat 1074 Toeantoean jang gentleman sedjoemlah f1.000.000.— jang dibagi dengan:
f 150.000.—f 100.000.— £75.000.— f 50.000.— f 25.000,—
f10.000,— f5.000.— f 1.000 .— en2. enz. sampai f 25.—

toekar dengan jang lain.
keterangan atawa ambil pesenan, harap diadreskan dengan langsoeng
No. 16 TONGKANGAN BATAVIA.
t jepat.
Memoedjikan

Sari

tahoen
1927.

»Loterij Besar” baroe
»Bataviaasch - Kinderziekenhuis” Weltevreden Cs.

BATAVIA

barang

Terdiri

Telefoon No. 998.

Postwissel

Roepa-roepa Sigaren keloearan Fabriek kita, soedah lama terkenal di banjak tempat dengan kita
poenja merk merk , GENTELEMAN” ditanggoeng kwaliteit barang sanget menjenangkan.
Silahkan toean-toean soedagar ambil pertjobaan, pesenan besar of ketijil kita terima dengan senang hati.
Semoewa

LIE

Pachtstraat No. 29 MEDAN.

Toean

AN

assistent

(Ada samboengan).

O kekajaan, Kesenangan,

(JAVA).

KEDOE
TEMENGGOENG
FILIAAL
No. 16 Tongkangan. Telefoon No.297
Di

semoea

Toko TIMBANGAN

000000000000

Keliroe,

tempat,

demang dari sesoeatoe negeri dan sebagainja, hanjalah saja menoelis oppas, magang
d.s.b. boleh diseboetkan enz., hinggaoleh
karena itoe, sedikitpoen toelisan itoe tidak mengenai maksoed artikel 207 dari
Wetboek van Strafrecht itoe.

000040000000 anu

AWAS!
Djangan
Salah

dengan toelisan

000000000000

»Voorzitters

Hoofd van Plaatselyk Bestuur dan Resi- tenaar-ambtenaar jang atas nama keradjaan
denten dinegeri ini", itoelah baroe boleh| mendjalankan kekoeasaan itoe: seperti

kah

Tetapi bagi
saja ini?

0 mma

mana,

»Magang" dan ,,djoeroetoelis” poen
boekan een gestelde macht.
Begitoe djoega ,assistent demang“ dan
»demang“ boekanlah itoe een gestelde
macht apalagi poela perkataan Europ.
Bestuurs-ambtenaren.
Tetapi, kalau saja toelis disitoe semoea

dan kwajongens, me-

1

j hahk
ia soedah tentoe bisa disalahkan menghina een gestelde macht,

01000000000

koem,

”

litie jang

000000000000

(Samboengan kemarin.)
Toean-Toean Hakim jang terhormat!
Kalau saja perhatikan hal-hal jg. bisa
diketemoekan sehari-hari dalam pergaoelan antara kaoem journalisten dengan
pehak pegawai negeri di Tanah Scberang ini, adalah soenggoeh membingoengkan pikiran saja, sebab sampai sekarang
beloemlah pernah saja melihat benarnja
toedjoean pokok oendang-oendang sebagai terseboet diatas ini.
Toean-Toecan Hakim jang terhormat!
Sekarang
saja
hendak
bitjarakan
poela itoe element jang kedeea: ,,beleediging tegen een in Nedettand of Nederlandsch Indie gestelde macht of openbaar lichaam (menghina sesoeatoe kek
atau
madjeli
di Nederland atau Hindia Belanda.
Element ini haroes poela dirangkaikan
dalam doea bagian: apakah jang dinamakan menghina itoe dan apa poelakah
jang dinamakan een gestelde macht of
openbaar lichaam ?
Tiap-tiap penghinaan itoe bisa dihoe-

8 MMO

Pleidooi tocan Simandjoentak.

h negri Mi

G.G. dan lain-lain p
litaire
gezaghebb
tapi boekannja jang semata-mata mendjalankan pekerdjaan adm. sadja.
M
peng
ahli h L
oppas, magang, djot
lis,
asi
eSa Genta dantntopeesane Bestuurs- jang bisa dihoekoem dengan ini artikel,
di
g bilangk
b
sadja beloemlah boleh di
i jaitde djika
itoe mengertikanj'een gestelde macht, »de Soerabajasche politie zijn allemaal
sebab assistent demang dan demang sadja, snotneuzen en kwajongens" (Politie di
tiada mempoenjai kekoeasaan hoekoem, Soerabaja sem oeanja ada snotneuzen
begitoe djoega dengan pengertian kata dan kwajongens) , Vergelijk aanteekeniEurop. Bestuursambtenaar, sebab menoe- ngen dari Toean G.J. Welbergen dan
roet commentaarsdari Mr. W. de Gelder W.E.H. Koster Henke ,, Wetboek van
dari hal art. 292! W.v.S. bocat bangsa Strafrecht.“ blz. 124.
Lantaran disitoe ada ditoedoeh Politie
Europa kira-kira boenjinja: Golongan
kehakiman itoe mengertinja ialah openbare di Soerabaja dan toedoehan itoe dikoeatautoriteiten menderoet boenjinja tambahan kan poela dengan perkataan ,,semoeanja"
dalam Wet ddo 16 Mei 1829, dalam go- hingga tiada ragoe-ragoe lagi, semoea
longari autoriteiten itoe termasoeck amb- jang mendjadi politie di Soerabaja dika-

dinamai gestelde
#hacht, sebagaimana jang
dimaksoedkan oleh
itoe boenji
oend
oendang..
Dn
Kalau dengan , menoeliskan portal

Sekarang marilah kita tanjak: Apakah
dengan tjoema membilangkan, ,oppas,
magang, djoeroetoelis, assistent des
demang dan Europ, Bestuurs-ambtenaar",
soedah boleh diseboetkan ,,een gestelde
macht ?“
Soedah tentoe poela, tidak!
Oppas boekan een gestelde macht, tetapi boleh djadi, kalau saja toelis disitoe
politie, itoepoen mesti poela disertai po-
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Persdelict ,,Persatocan”'.

dirinja,
seakan-akan
Kepalanja

hantjoer hati
doenia ini
petjah, kai
kenang-k

Setelah
selesai dari pada “mandi, kembalilah ia Setan antjam-antjaman
jang
ni
keatas
roemah
dan teroes masoek kebiliknja. Dikoentjikannja pintoe kamar itoe dari dalam, doeOleh sebab itoe dihempaskann
doeklah ia diatas seboeah korsi mengenangkan wa
tidoernja, serajaja berbaring d dengan

malang itoe,

F

Dalam

kamar

pada

itoe

itoe, ' seraja

haripoen tinggilah kira-kira

katanja:

,.Anizar!

Anizar!

ba-

ngoenlah hari telah tinggi, nasi telah dingin menantikan anakanda!" Sitti Anizar terperandjat, pada
sangkanja itoelah orang jang akan djadi soeaminja,
telah datang hendak menerkam dia.
sebab
Panggilan iboenja itoe tiada disah
hatinja penoeh dengan ketakoetan, terbajang-bajanglah dimatanja orang jang akan djadi soeaminja
itoe, meskipoen orang itoe tiada dikenalnja.
Sebab itge bermatjam-matjamlah bentoek manoe-

paja iboenja djangan memaksa dia memboekakan
pintoe.
Achirnja dapat ia akal, katanja: ,,Sabarlah boenda
biarkanlah anakanda tidoer sebentar lagi, nanti
ba
ah
beransoer semboeh anakanda keloear
ia!
Boendanja
tak maoe
k
anakn
itoe, hanja diboedjoeknja dengan perkataan Ng
manis-manis, soepaja Sitti Anizar soeka memboe-

kakan pintoe.

Akan tetapi Anizar mendjawfb dengan bidjaksana
poela, sehingga iboenja kehilangan akal boeat menjoeroeh memboeka pintoe itoe,
Oleh sebab itoe terbitlah sjak wasangka didalam
na
bahwa Anizar telah
iikawinkan dengan Marah Saidi
kaja itoe.
»Biarlah,—kata Rapiah pa Srugan soeka,
Ketika itoe baharoelah Sitti Anizar tahoe, bahwa
t
2
panggilan itoe, ialah panggilan iboen|ja. lapoen misti
Raipiah itoe
oleh Sieet
oleh sebab
katanja:— ,.Peroet anakda tiada lapar, biarlah Anizar terbanglah arwah semangatnja,
anakanda tidoer dahoeloe, sebab kepala anakanda itoe menangislah ia dengan tangis jang amat sangat,
sehingga bantal jang dipekalangnja
bagah oleh air
berasa poesing!"

sia jang

kedji-kedji telah meroepa pada pemanda-

n
ja. Rapiah memanggil sekali lagi katanja:
"Krakkoe Anizar bangoenlah, hari telah tinggi,
makanan telah terhidang!"

kannja,
ngnja. .
otaknja penoeh
.Djika demikian, boekakanlah pintoe kamar ini.
ja soepaja boenda lihat, boleh boenda tjarikan obatnja!""
Nan menimpa badan djawab iboenja poela. ,

matanja.

Demikianlah keadaan Sitti Anizar selaloe dalam

goenga goelana.

1

ketempat

N
tangis
jang djika soedah
sendiri,"

“

dibawa

tidoer, nistjaja ia semboeh

(Ada samboengan),

