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Lembar pertama.

Medan,

(Ini hari diterbitkan 2 lembar).

Hati-hati memilih leden
Gemeenteraad.

S um at ra.
penja-

Beloem

berapa

hari

kita mendapat

chabar dari

tocan

Docter bahwa penjakit malaria disana memang soedah djaoeh moendoer, hanja
kira-kira
13 pCt. pendoedoek jang mengandoeng penjakit itoe. Pemeriksaan ra-

boe kebanjakan OpCt. sedang pemeriksaan
darah itoe beloem lagi disjahkan oleh
laboratorium Betawi. Darah-darah soedah
dikirim tetapi pada rasanja paling banjak
Jang pertama, tiada tjampoer didalam 15 pCt. lagi.
Apakah hoofdplaats itoe akan toegestaan
actie mereboet kedoedoekan didalam Ge- di-Penjaboengan, toean Docter
tidak
meenteraad
ini, dan golongan kedoea tahoe. Boleh djoega djadi tetap di-Sipaberoesaha, soepaja
jang besar.

mendapat

DELI"

Amsterdam.

|

Tahoen

ke 1.

Sesoedah 17 tahoen bekerdja pada

TJATETAN.

Sjarikat Tapanoeli.

Mengapa seorang jang tiaj
mesti padat sakoenja dengag#

Sekarang mesti menerima tjertjaan dan hinaan,

sedang saja jang dari pagi sa
bekerdja, hampir tiada bera
nasi ?

1

Tjara setengah

Oleh:

bangsa kita mengoetjapkan terima kasih.

AZIZ

ABDUL

gelar Bgd. R. Sodjoeangon.

Oentoek mengoedji, bagaimana toean
Abdoellah Loebis membawa 'kepokrolannja' didalam djabatannja selakoe Direc-

ini pendoedoek

hoei keadaan malaria disana, sesoedah
tebat-tebat anak negeri ditoetoep. Lebih

djaoeh

Golongan
Indonesier disini, didalam
golongan jang besar, terbagi atas doea
pendirian politiek.
Pendirian
jang pertama, ialah: non
. Cooperator, dan golongan kedoea: cooperator.

advertentie

plaats Mandailingc.a.

Mandailing Besar soedah diperiksa oleh
ier pada waktoe ini, ramai mem- Jocter
disan.
Sedjak
rah, #flin
2
a Sean
pp Safa
dpr Bing
jang akan doedoek didalam Gemeenteraad dilakockan pemeriksaan oentoek mengetajang akan

I'kaedah 1348.

kit malariadiHoofd-

Dalam roeangan kabar kota hari ini, kita

Medan, didalam tahoen-tahoen
datang.

Publiciteitskantoor De Gk be” Singel 95
Hoogendorpstraat 29 Medan.

—

datangnja dengan tiba2, atau d

Mandailing.
Corr. S. Deli, toelis:
Penjelidikan

moeatkan berita, bagaimana beberapa
pihak dari pendoedoek Gemeente golongan

ig Tek Bie

Senen 21 April 1930 — 22:

|

Bajaran

Dari 1 sampai 5 baris f1.50 Sekali moeat sekoerangkoerangnja f 1.50. Berlangganan boleh berdamai.
Pembajaran lebih doeloe.

'Drukkerij & Uitgevers Mij. ,5I N AR
'elefoon No. 1174 Telegram adres: ,SINARDELI"

Voorburgwal

No. 43

Directeur :
ABDUL
AZIZ
gle. B. R: Sodjocangon.

pengaroeh

langka.
Menoeroet banjaknja wang Gouvernement pembajar tebatitoe disana hingga
beratoes riboe roepiah, lebih-lebih diatas
Dari pihak kita, Sinar Deli, pen- penilikan dan hebatnja peledooi toean dr.
dirian
kedoea
belah pihaknja beroleh Djamil dan dr. Rosjid, pantas djoegalah
penghormatan.
Kita beri kemerdgkaan hoofdplaats itoe di-Penjaboengan dari
tiap-tiap orang memilih pendiriannja, dan Sipalangka, sedang Sipalangka akan bakita hormati kejakinan tiap-tiap golongan. njak orang-orang kampoeng lain keberatan,
sebab airjang tidak tjoekoep besar, jang
Djalanlah masing-masing akan men- sekarang masih dipergoenakan mereka
tjapai maksoednja, asal
maksoed itoe kesawahnja.
oentoek bangsa dan tanah air, asal djaSiapa
jang
akan
ngan menerbitkan bentjana dan mengmendjadi
koeriaganggoe kema'moeran.
hoofd dikoeriaOeloe?
Terhadap kepada cooperator, jang beSebagaimana telah diberitakan dalam
roesaha keras mereboet kedoedoekannja S. Deli, bahwa pada boelan Mei 1930
didalam Gemeenteraad, kita selakan akag akan dilangsoengkan Verkiezing diatas
beberapa candidaat Koeria Oeloe di
beroesaha teroes.
Moeara
Sipongi Candidaten jang soeDidalam beroesaha itoe, kita peringat- dah diterima Rekestnja dikantoor Contr.
Kota Nopan lebih dari 20 orang.
kan hal-hal jang berikoet ini:
Pendeknja mereka jang tidak berhak
mendjadi
candidaten, soedah madjoekan
Bagi tangga politiek — jang mencmpoch
Rekest
candidaat—
asal sadja ia rasa
raad-raad —, Gemeenteraad, adalah tangga
mampoe dan ber'ada. (Diantaranja tidak
jang pertama. Oleh sebab itve, soegaja ketinggalan penghoeloe pasar Moeara Sikita selamat sampai ketangga jang diatas, pongi jang terang ada asal dari orang
mesti berhati-hati pada ketika melaloei Bintjaoeng loear Tapanoeli) soedah djoega
toeroet nekat-nekatan minta djadi cantangga jang pertama itoe.
didaat itoe. (Apakah
verkiezing itoe

dak

ada

kedapax:

ros maba dalam dop
nja koer4ng beres,

ju

Gg

teur”Sfarikat Tapanoeli, amat ternjata di-

dirinja masoek laoet. Tapi membikin pihak dalam perkara hoetang pihoetang, antara
nja politie djadi heran sebab pada malam beberapa orangrdengan Sjarikat Tapanoeli,
dipikoelkannja keatas
bahoe
itee Lo Pek San ada pakai pakean badjoe hendak

poetih kantjing dari kain model Tiongkok, saja.

Toean Abdoellah medjalankan actienja,
kedapatan
ia mengambang diatas
soedah tidak mempoenjai badjoe lagi, begini :
kemari politie pergi mentjari dipinggir
Sesoedah ternjata saja tidak maoe
kaloe-kaloe badjoe itoe bisa ketemoe,
mendjilat-djilat: sesoedah ternjata,
tapi begimana ditjari tidak kedapatan.
saja mempoenjai
kekokohan
Pada itoe hari djoega maitnja hoedjin bahwa
kehormatan: sesoedah ternjata, bahwa ia
Lo Pek San dikoeboerkan.
—0—
tiada dapat memperboeat sajd sesoeka
hatinja, laloe tocan
Directeur kita, mePertandingan hebat.
ngeloearkan
vonnis
jang
penghabisan, deDjarang kedjadian.
ngan soerat berikoet ini:
Pada
tanggal 19 April 1930 ditanah
tapi
laoet,
kian
laoet

Medan, den 13 Juli 1929.

lapang gemeente Sibolga, toeroet Pertjatoeran akan dilangsoengkan pertandingan
gecombineerd Handelsport Bataksport melawan Tandjoeng Balai.

Toean Abdul Aziz
Administrateur Pewarta Deli
di
Medan.

ini

tentoe

sadja hebat

sebab boekan sadja Tandjoeng Balai soedah terkenal dalam doenia sport di Deli,
tapi

poela

sengadja

dipilihnja spelers

djempolan belaka jang tidak moedah dimainkan kalau tiada dalam pertandingan
besar.
.

TO

Pertandingan jang heibat di Kota Nopan.

Dengan ini
toecan,

bahwa

menoeroet

Dari Mandailing orang kabarkan pada
Perdjatoeran :
Kemarin doeloe »pagi club Padang
Sidempoean soedah bertanding di Kota
Nopan melawan satoe club disana. Dalam pertandingan ini scorang speler patah kakinja. Dengan keadaan pajah ia
digendong dari tanah lapang tempat per-

15 Juli 1929.

mohonan

saja tadi:

“

N.B.
Dengan

hormat,

saja berdjandji, djika ada jang koetang

terang

tentang

peratoeran

dan

sadja
tidak

saja
dalam
kewarasan dan
saja akan menoentoet keroegian

boekoe-boekoe Administratie toko, saja
sedia nanti datang dipanggil, asal
saja pada

waktoe

jang

perloe

itoe,

oentoek memberi keterangan-keterangan
dan peratoeran-peratoerannja, ertinja

tidak

oesah

Sj. Tapanoeli

memberi

bajaran pada saja didalam waktoe jang
perloe itoe.

Sementara saja

akan tetap

tinggal

di Medan.
Hormat saja,

(w.g)

Abdul Aziz.

Didalam soerat saja diatas, amat terang
kelihatan, bagaimana saja -berharap, soe-

kepada paja pertjeraian saja dengan Sjarikat Tapanoeli akan berlakoe dengan kebaikan

poetoesan

Bestuursvergadering dari N. V. Handel
Maatschappij en Drukkerij Sjarikat

dan kesenangan.
Amat terang saja njatakan: meski saja
Tapanoeli pada 12 Juli 1929 toean di- telah "dioesir” dari pintoe Sjarikat Taperhentikan moelai dari penghabisan panoeli, saja dengan rela akan membe-

boelan Augustus

Seorangspeler
patah
kakinja.

1929, maka dari sebab rikan

itoe moelai dari hari 1 September 1929

tenaga

djika perloe, dengan tiada

mengehendaki bajaran.
toean tidak memegang
lagi djabatan
Inilah soeatoe boekti, bagaimana tjinta
'Administrateur Pewarta Deli lagi.
saja kepada Sjarikat Tapanoeli, jang saja
Adapoen sebab-sebabnja toean di- asoeh semendjak ketjil hingga besarnja.
perhentikan dari djabatan jaitoe toean Itoelah sebabnja, pada awal saja menoemenoeroet pikiran Bestuur atjap kali lis, telah saja katakan: djika boleh
teledor

atas toean poenja djabatan dan

djoega tidak pernah bermoeka
kepada Bestuur

manis

Hormat:

mainan.

N. V. H. My: 6 Drukkerij
Sjarikat Tapangeli
(w.g) Abdullih Loebis

Pertandingan itoe berachir 2-0 oentoek
kemenangan Padang Sidempocan.

Goenoeng

diberitahoekan

den

Toean Directeur,
»Sjarikat Tapanoeli"
Medan.
Samboengan soerat saja tentang per-

Kepada

Minggoe tanggal 20 April Tandjoeng
Balai contra combinatie Sibolga.
Pertandingan

Meban,

—0—
Padang. (Apenberg) diperbaiki aiki.

Directeur.

pinta

berlakoe,

biarlah

saja

lebih doeloe mati dari Sjarikat
Tapanoeli.
Toehan jang akan
mendjadisaksinja.

Tjinta jang sedemikian soetjinja, oleh
tocan Directeur kita, toean
6
tidak dihargai, meski sebesar zarrah poen
djoea.

Malah

kedjadian

sebaliknja,

saja

disindir
- sindir difitenahi didalam verslag
tahoenan jang tebal itoe.

(Corr.
S.D.) Oentoek kesenangannja
Dengan ringkas ertinja : Abdoel Aziz
kaoem
pelantjong
maka panorama di dioesir keloearpintoe.
Saja menjerah kepada Toehan. DIA
Djika didalam Gemeeffteraad kita mem- nanti akan tiada lagi mementingkan steltidak tidoer.
Padang jang djoega oemoem
sei koeriahoofden atau menoeroet banjak Goenoeng
Toean
Abdoellah
Loebis,
jang
tiada
poenjai wakil-wakil jang tiada memoeasdiseboet ' Goenoeng
Monjet oleh jang dikenal didalam pergaoelan Sjarikat Tastem sahadja ?)
Tambah tiada dihargai lagi nampaknja
kan hati, pada ketika memilih oentoek raad
berwadjib
diperbaiki. Pertama djalan panoeli, semendjak Sjarikat itoe lahir ke tjinta saja jang soetji, terboekti dari soeDjalan
kepoenjaan
jang lebih tinggi (Volksraad), boekan tiakesana
dibikin lebih lebar dan diberi Doenia, jang masa ini, tiba-tiba terpilih rat beliau, pembalas soerat saja diatas:
Ini. Gemeente.
beranak
tangga.
Lebih djaoeh koepel mendjadi Directeur, baroe sadja bebera- begini boenjinja (tidak saja tambahi, tidak
da bofeh djadi, kita akan makan hati, sebab
(roemah
boelat)
jang
keadaannja soedah pa hari memegang hak selakoe directeur, saja koerangi):
Djalan
ke-Hoeta
na
Godang
jang
masih
wakil jang dipilih oleh Gemeenteraadsle-|
dalam penilikan (tanggoeng) Ini. Gemeente setengah roesak sekarang diperbaiki, di- laloe
mempergoenakan haknja itoe, keden kita, orang-orang jang selaras dengan
dimana doeloenja sangat djelek, sekarang beri berbangkoe dan sebagainja hingga pada saja, jang soedah lebih 17 tahoen
Medan, 16 Juli 1929.
dia.
soedah moelai bagoes dan banjak diper- sesoeatoe orang jang melantjong kesana lamanja mengasoeh peroesahaan terseboet.
Kepada
baiki. Boleh djadi bakal dapat dilaloei akan mendapat kepoeasan boeat meleBaroe sadja beberapa hari ia mendapat
Tocan
Abdul
Aziz
Didalam pekerdjaan ,,sehari-hari, kita vracht-auto kesana oentoek membawa pas
pemandangan
dan mempermain- »koekoe," koekoe itoe laloe digaroekanAdministrateur P. Deli
akan lebih makan hati poela, djika kita hasil-hasil jang begitoe banjak dari sana. mainkan monjet jang ratoesan banjaknja nja kepada saja
itoe.
Kita harap!
di
salah pilih“.
—0—
—0—
Bagi saja tidak ada djalan lain lagi:
Medan.
Oentoek hindar dari bahaja itoe, ' dari
Tjahaja Kwitang maoe datang
Siboga.
mesti toeroet kepada kekoea- Hal toean poenja kelepasan.
di Padang
sekarang kita haroes berdjaga-djaga.
saan, sebab keadilan soekar
Pada hari minggoe tanggal 13 April
Membalas toean poenja soerat ddo.
(Corr. S.D.) Tersiar kabar disini bahoea di Doenia.
.
1930 kira djam 6 pagi-pagi, toelis Correstp.
15 Juli j. b.I. dengan ini kami memberi
Terhadap kepada pihak, jang pada Persatoean.
Orang djadi riboet dipinggir lagi sedikit hari Tjahaja Kwitang dari
tahoe, tentang toean hendak menjerahkan
Djalan bagi saja, melainkan membalas
laoet
kampoeng
sebelah di ini kota, lan- Batavia maoe datang djoega di Padang
masa ini sedang beroesaha keras, kita
pekerdjaan itve kepada kami dan meminperingatkan: .djanganlah mengingat per- taran orang kampoeng itoe ada dapat sa- dan peremboekan telah dibikin sama presi- soerat itoe, tjara laki-laki begini:
tak soepaja diberi kelepasan dengan hortoe mait perempoean bangsa Tionghoa, dentnja jalah tgean Djeilani jang ikoet ke
mat kepada toean 'berhoeboeng dengan
kara sobat-sobat".
Medan, 15 Juli 1929
hingga ini lantas di kasi rapport kepada Padang bersama-sama Nieuwe Kwitang
tocan hendak pindak kelain pekerdjaan
baroe ini.
dan kewarasan toean, maka soepaja kami
Jang terhormat
Djangan
hanja memikirkan soeatoe Bestuur teroetama Luitenant dari bangsa
Salah satoe soerat kabar di Medan teTionghoa, jang sebegitoe tjepat datang
dapat menimbang lebih pandjang, maka
koempoelan jang terdiri dari sobat-sobat: kesana, Disana di kenali jang itoe perem- rima Kabar dari pembantoenja di Padang
tocan Directeur N.V. Sjarikat Tapanoeli.
lebih dahoeloe tocan terangkan kepada
djangan hanja memikirkan soeatoe golo- poean ada bernama Lo Pek San oemoer jang menjatakan bahoea ,,Tjahaja Kwitang" Dengan hormat, membalas soerat tocan j.
kami hal-hal jang berikoet ini: Contngan jang ketjil! Kita mesti memikirkan kira-kira 29 tahoen, istri kawin dari tocan mendapat kekalahan di Padang.
ract sewah roemah: Dimanakah
bertanggal 13 boelan ini, saja mengharap
Dengan adanja kabar ini barangkali
sekarang ada itoe soerat contract segolongan jang besar, kepentingan Indo- Joe Tim Tong pekerdjaan toekang mas.
kemoerahan tocan akan mengaboelkan
soerat kabar itoe bisa mengerti jang ia
Ditempat
itoe
kelihatan
djoega
socami
wa roemah dengan toean H. Ismail dan
permintaan
saja
jang
berikoet
:
nesier jang bermillioen djoemlahnja.
njonja jang soedah maoet, itoe sepandjang kena diaboei oleh pembantoenja, sebab
Sjech Mohd. Jacoeb?
le. Selekas lekasnja, kalau dapat
Pada waktoe inilah, kita mesti memikir- keterangan dari Joe Tim Tong
sendiri, jang soedah datang boekan ,, Tjahaja”
kepada
R. Soelaisatoc doea hari ini, dilakoekan timbang Pioetang
man cs:
Menoeroet
pengakoean
kan masa jang akan datang. Mesti diingat: bahasa pada tanggal 25 Maart, isterinja tapi , Nieuwe”" Kwitang adanja.
terima pekerdjaan saja dengan toean.
—0—
toean jang ada ternjata dalam notulen,
2e. Sesoedah timbang terima ini, saja
djangan sesoedah terdjadi pemilihan kita ada melahirkan seorang anak lelaki, dan
Medan Saijo bangoen kombali.
tanggal 31 Maart anak itoe meninggal
bahwa
toean
menanggoeng sekalian
mengharap
soepaja diberikan soerat
mengomel.
doenia. Sedjak meninggalnja itoe anak,
keroegian
dalam
perkara itoe. Sjarikat
(Corr. S.D.) Sesoedah sakean lama Mekeberhentian saja atas permintaan senkewarasan
otaknja
Lo
Pek
San
ada
terdan
Saijo
Tapanoeli
soedah
membajar ongkos
hidoep
dengan
tidak
berdjiwa
diri.
Kerap kali terdjadi, karena perkara
ganggoe. Ia selamanja bitjara sendirian (aneh boekan?), sekarang orang beroesaha
kepada
Mr.
Romme
f 350,— sedang
3e.
Oleh
kerena
saja
akan
pindah
pesobat, seorang sobat dipilih, sesoedah dan sering-sering maoe tjari anaknja.
boeat kasi bangoen kombali.
pioetang itoe masih ada lagi ketinggakerdjaan
lain,
saja
sangat
mengharap,
sobat itoe doedoek didalam Gemeenteraad,
Pada malam itoe kedoea laki isteri
lan f 1300,— Bagaimanakah tocan maoe
Bermoela dimaksoed akan berdirikan
toean mengaboelkan permintaan diatas.
wakil
kita,
sedangnja
tidoer, dengan tidak disangka- satoe medan baroe, akan tetapi dalam
,.maloe
mengeloeh:
perboeat itoe?
sipemilih
Moedah moedahan pertjeraidn
sangka pada waktoe pagi hari. Joe Tim satoe vergadering jang dibikin baroe-bakita tjoema patoeng berdjiwa".
ini akan berlakoe dengan segala k eTong lihat isterinja tidak ada, teroes ia roe ini maksoed boeat berdirikan baroe
Pioetang kepada St. Kinajan:
baikan dan kesenangan.

Oleh sebab itoe, kita peringatkan lagi: pergi tjari, dimana

orang riboet

bilang ditoenda,

hanja

diremboek

sadja

akan

didalam perkara seroepa ini: loepakan per- dipinggir laoet ada satoe perempocan bangoenkan kombali itoe Medan Saijo
kara sobat, dan loepakan kepentingan satoe mati, tocan Joe poen lantas pergi kesana, jang .hidoep" (sebab ada poenja rechtskiranja isterinja jang mati itoe. Lantas persoon),
tapi
jang ,mati“(sebab tiada
golongan jang ketjil, melainkan ingat: ke- maitnja &o Pek San dibawah keroemah mempoenjai roemah perkoempoelan), akan
pentingan soeatoe golongan jang besar! sakit boeat diperiksa oleh Dockter,
dikasi bangoen kombali,

Menoenggoe dengan hormat,
(w.g) Abdul Aziz
Beberapa

sa'at kemoedian,

saja soesoel poela:

soerat itoe

Dapatkah toean mengoeroes
sebeloem toean berhenti?

hal itoe

Inventaris dan Stock: Waktoe
kita lakoekan overgave en overname
kita beloem periksa betoel bagaimana

Tentang hoetang pihoetang, biarlah saja

Soeara Ramai.

Peti dan perkakas adjaib.

Gemeenteraad.

aradja Ihoetan meserahkan' kepada
'hari ini tentoe
beberapa
noelisnja : dalam
akan keloear keterangannja.

dibitjarakan.

'golongan pada waktoe ini
Bagi pembatja, tjoekoep akan mendjadi
basaja
itoe
Soerat
na
Medan, ramai membitjarabagaima
an,
Soerat-soerat kabar ditanah Djawa, ra- keterang
mai membitjarakan Aprilmop dari Oeto e- las jaitoe:
besar oentoek Gemeentesan Soematra.
raad, jang
lama lagi akan berlakoe.
Berikoet ini kita koetipkan mop itoe :
Medan, den 17 Juli 1929.
Toean Directeur
Pendoedoek
disini terbagi atas beberaPada tanggal 1 April jl. dengan kaat
eli”,
»Sjarik
Tapano
pa
golongah
didalam
pergaoelan. Golopal Kedah dengan mengambil djalan
via Singapoer, telah berangkat tocanngan jang @rbesar, ialah:
Medan.
tocan
Djauhari Salim
dan Mohamad
Dengan hormat,
Djanin keloear ncgeri
masing-masing
1. Java,
membalas soerat toean bg
Hoofdred. dan pltv. Hoofdred. Oetoesan
d
e
ini.
boelan
16
2 Mandalling,
tanggal:
Sumatra.
ngan
ini saja mengatoer3. Minangkabau.
Maksoed jang dikandoeng oleh kekan, sebagai keterangan dari
doea toean-toean
itoe, jalah toecan
4. Christen'Batak,
saja:
Djauhari Salim akan berstudie keseko5. Anak Negeri Asli.
lah tinggi di Oekrine, sedang tocan
Soerat tocan terseboet berisi : 5 Pun»Mop"!

Mohamad

Djanin

peladjarannja
Wampoa.

'akan

meneroeskan

di Militair University di

Selain mereka itoe poen dikabarkan
bahwa toecan Hasan Noel Arifin djoega
berangkat ke Hollywood, toeroet bermain dengan Charly Chapplin, dan kabar

lebih

djaoeh Bebe

actrice

Daniels,

itoe film

jang manis ada pocnja hati pada

togan Hassan Noel Arifin.
Djoega soedah berangkat toean Kanoen' dari Pewarta Deli ke Soerabaja, kabarnja akan menggantikan tocan
Zentgraaf

sebagi politiek hoofdredac-

teur dari Soer. Handelsblad.
Tentang kepindahan tocan Kanoen
ke Soer. Handelsbl. itoe, kabarnja
membikin
marahnja
tocan
Koning.
Hoofdred. Pelita Andalas, jang dengan
tidak pikir pandjang lagi soedah melamar pada Mr. Soenarjo, soepaja diterima memimpin soerat kabar P. N. el.
jaitoe Persatocan Indonesia, dan ber-

sama sama tocan

Kanoen

soedah

meninggalkan

berangkat

sekapal

ia

tanah

Deli.
Sekian

,,bohong“ jang

Oetoesan

disiarkan

oleh

Suematra.

Banjak perkara jang telah tiimboel karena mop terseboet.
Darmo Kondo

mengoetip dengan

soedah

,,tertokoh"

memoeatkan

soedah

adanja.
Bahagia, jang seperti koetjing dengan
tikoes terhadap Darmo Kondo, laloe
tertawa besar.
Keng
Po
menertawai
Darmo
Kondo: ,journalist kota ditertawai oleh
soerat kabar desa."

bab ia dikedjar oleh andjing, sedang sang

Banjak diantara pembatja jang membi- njonja " Tionghoa, . ' merasa terganggoe

ten, menoeroet pendapatan saja ke-lima
Dengan kada merendahkan Pesatoean
puntennja, soedahlah termasoek sebagai
Indonesia,
golongan-golongan terseboet,
jang
Bestuur
tanggoengan Over dari
baharoe
jang
membitjar:
: tiap-tiap golongan haroes
Bestuur
kepada
berhenti
diangkat, menoeroet soerat ,, Overgave- beroleh k
loekan.
dan Overname” jang dilakoekan dan
Teroetamehidipikirkan, bahwa pergaoe-

arkan laloe lalang sadja sesoeatoe tawaran tempatnja, karena lemparan batoe.
dari advertentie-advertentie soerat kabar,
Pertengkaran ini, ditjampoeri poela oleh
hingga selaloe kepentingannja ia soesah
beberapa
orang Tionghoa lain, demikian
tjaristjari ketempat lain dan bertanja-tanja
djoega
dari pihak anak negeri.
kepada seseorang kenalannja, dimanakah
ada ini, dimana ada toekang
itoe......
Seorang Tionghoa toekang mas, jang
enz. Satoe pembatja Sinar
Deli soedah
ampoer
ppdara,
fitolak-tolakkan
baik obat ngiloe-ngiloe toelang dan sakit- oleh seorang Indonesier. Ia hampir djatoeh.
bertanja-tanja kepada kita,

apakah

sakit didalam badan. Katanja

jang

soedah Kedoeanja

ia

jang

saja pohonkan

pada toean,

akan

saja Over — atau serahkan pada

toean

Directeur,

menoeroet soerat per-

mohonan tanggal : 15 boelan ini.

ini:

1, R. Kadiman (dari Weeskamer).
ini tjoekoep mempoenjai penger'Toean

kepada

Politie.

dari dokter soedah banjak dipakainja.
Semendjak
itoe, pergaoelan antara
Kita laloe toendjoekkan kepadanja adorang
Tiong
hoa
dengan orang Indonesier
vertentie No. 62 dalam Sinar Deli, dalam
mana terseboet toean K. Naito di Prins di Bohorok ada renggangnja. Boleh djadi
Hendrikstraat no.3 pakai telefoon 1177, ada karena ditjampoeri poela oleh beberapa
sedia peti adjaib dengan perkakas pakai tjektjok lain, pergaoelan itoe djadi tamlistrik jang bisa menjemboehkan roepa- bah renggang.
Kerenggangan ini, diboektikan, oleh
roepa penjakit didalam badan dengan tidak
togat
oe. kedjadian, antara seorang Hadji
pakai obat lain.
ndonesier dengan
Kan
gi
seorang g Ti Tionghoa jang
j
Dengan gopoh-gopoh iapoen pergi ketempat

terseboet dan tjobakan minta per-

Antara Hadji itoe, soedah lama berdengan perkakas langganan dengan orang
Tionghoa jang
adjaibnja. Baroe satoe kali sadja ia tjoba, berkedai
terseb
tolongannja -N. Naito

teroes iapoen merasa segar badannja dan
langkahnja mendjadi ringan betoel.

Kalau begitoe, kita peringatkan kepada
diperboeat tanggal: 12 Mei 1929.
Djadinja, menoeroet tanggoengan se- lan didalamgkota Medan, terbagi menoe- pembatja djanganlah biarkan sadja laloe
bagai Bestuur, saja soedah terlepas dari roet dari mamBtasal pendoedoek itoe ma- itoe advertentie dimoeka toean-toean dengan tidak memperhatikan isinja. Adversing-masing-x ,
.
-.
padanja.
tentie itoe boekan sadja bergoeria bagi
Sekarang, saja tinggal sebagai AdDari pendapatan oemoem, jang kita kaoem saudagar, tetapi bergoena bagi
ministrateur sahadja, maka tanggoengan
dibitjarakan sekalian orang.
dan oeroesan sebagai Administrateur, ambil keboelatannja, ada
dibawah
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berikoet
jang
dalam oeroesan Administratie: — inilah nama toean-toean
sadja

djadi tjektjok besar, achirnja

selaloe digoda penjakit demikian, dan obat perkara ini disampaikan

»Perang” dengan boeaja.
Beberapa hari j.l., waktoe Hoesin

doedoek

Br.

oet. Sang
saudagar daging, orang

Hadji, Seorang
Tionghoa jang

berkedai, membeli daging dari sang
Hadji, sedang sang Hadji mengambil

berbagai-bagai barang dari kedai orang
Tionghoa itoe.
Pada
soeatce ketika, .kedo:

pihaknja memboeka rekening. Harga daging jang diambil oleh pihak orang Tionghoa diperpotongkan dengan harga barang

jang diambil

oleh

sang

Hadji.

jang berhoetang, haroes membajar.

Siapa

pen- . Demikianlah pada tanggal
18 April
Chalipah—T. Tinggi Deli (jaitoe: sehari sesoedah perkelahian jang

tian dari Boedi Oetomo kita dengar, be- pergi bertjoetji kesalah satoe soengai di- terseboet

Saja harap dari Overgave-dan over- liau beroleh soeara tjoekoep kelak.
name atas oeroesan Administratie, dapat
Ada dibitjarakan djoega, soepaja pihak
dilakoekan antara saja dengan
toean, Boedi Oetomo akan memadjoekan toean
pada hari ini sore, atau selambatnja tocan Dr.R. Pirngadi dan Dr.A.Manap.
besok sebeloem poekoel 12 tengah hari. Tetapi kemoedian, pembitjaraan tidak dikarena kedoea toean-toean
Berhoeboeng dengan kewarasan toe- djadikan, oleh
dienst 'Gemeente.
didalam
bekerdja
boeh saja, kalau liwat dari waktoe jang itoeAda diseboet djoega nama toean Mr.
saja pintakan itoe, oentoek melakoekan
Soenarjo dan Mr.Mohd. Joesoef. Inipoen
permohonan saja seperti terseboet: maka tidak
djadi, — karena didoega, boleh
dengan soerat ini saja pohonkan diberi
djadi kedoeatoean-toean itoe memegang
verlof pada saja, oentoek beristerhat standpunt non cooperatie, hingga pemidiroemah—, dan saja tidak masoek belihan atasnja boleh djadi akan ditblak
kerdja lagi pada
waktoe jang beloem
oleh
beliau.
tentoe beberapa lamanja, oentoek keItoelah sebabnja, laloe diseboet nama
warasan toeboeh saja.

toe oleh Hoesin. ta' dapat dielakkan,
mengenai pada bahagian badannja.

diatas), sang Hadji
datang
meminta, soepaja perhitoengannja dengan
orang Tionghoa langganannja itoe diselesaikan.
Pada ketika itoe, telah terdjadi perteng-

orang

itoe telah terdjadi dengan poekoel memoe-

kampoeng,

menerkamnja
Bagi

boeaja

tiba-tiba

seekor boeaja telah

dari

samping.

teringat petoeah karan

Hoesin, hanja

toea-toeas

Terkaman

ia

memitjitkan

itoe, serta berteriak

mata

mintak

tolong

pada toekang Toro jang roemahnja dekat
ditempat itoe.
Toekang Toro datang membawa parang,
pisau dan Tombak...... melihat Hoesin
soedah kena terkam oleh boeaja
iapoen teroes melantjarkan tombaknja kepada sang moesoeh kena pada peroetnja.
Boeaja itoepoenlariarah ke-Barat didalam

antara

kedoeanja.

Pertengkaran

koel. Achirnja sampailah ketangan politie.

Bohorok, soeatoe negeri ketjil. Kedjadian jang seketjil-ketjilnja, disana menda-

pat

perhatian

dari pendoedoek. Itoelah

sebabnja barang sesoeatoe jg. terdjadi an- “

tara

satoe

bangsa dengan bangsa lain,

segera mendjadi soeatoe perselisihanantara

satoe bangsa dengan satoe bangsa.
.
Kita
serahkan
oeroesan ini kepada pihak
toean R. Kediman.
j. tertjatjak pada peroetnja dan Hoesin dileBoeat mengatoerkan
kelepasan
Bestuur, soepaja akan segera berdaja oepaja
paskannja.
saja, diberikan: ,,Dengan hormat atau
2. T. Mohamad Arief (Gemeenteraads- ” Laloe
Hoesin dibawa toekang Toro oentoek memadamkan hawa jang tidak
tidak", hal itoe bergantoeng pada tim- lid sekarang).
Tadi kita telefoon pada keroemah dengan tidakememperdoelikan sehat itoe.
bangan toean-toean Bestuur atau Di- tocan ini, kita mendapat keterangan, bahrecteur sendiri, saja hanja menerima ti- wa beliau keberatan akan dipilih, berjoe- tombak dan boeaja jang boeas itoe.
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banja sadja.

soengai itoe bersama-sama dengan Tombak

SPORT.

dengan banjaknja oeroesan sendiri.

boeng

Karena anak didjoeal oleh
Tentang golongan ini, haroes dipikir
Hal kebaikan
pertjeraian dan
soecami ?
ak.
Bintang Timoer, jang doengoe,
kemanisan, saja sangat ingini ber- betoel masak-mas
gantoeng
Isteri
memperlihatkan kedoengoeannja, mengaMedan Sport Djempol — Sri Mahkot#'
lakoe dan dapat dilakoekan dalam hal
diri?
3. Arsjad, jalah Kepala dari Neutrale
takan mop itoe dari Sinar Deli, hing- » perhentian saja ini.
keok!
H.I.S., jang sekarang mendjadi WethouSoeatoe tangis seorang perempoean
ga dari Oudemarkstraat moeloetnja diMeskipoen
oedara
mendoeng, sebab
Hormat,
der kita.
“
Tionghoa, jang menjedihkan hati, kede- djam 2 ada toeroen hoedjan lebat, jang
tampar.
ngaran dari dalam kedai sampah seorang mana orang menjangka ini perdjocangan
(w.g.) Abd. Aziz
Demikian kedjadian di Djawa, di MeNeutrale
Tionghoa di Bandar Saktie—T. Tinggi bakal tidak dilansoengkan, tetapi roepanja
dari
goeroe
,
Sitompoel
H.F.
4.
Administrateur.
dan lain poela, sesoedah mop itoe keloear.
H.LS., dari H,K.S. Toean ini betoel tidak Deli.
djam 4 sore sang pandjang telah berenti
Pada tanggal 2 April, rekeninglooper
Dari pendjawaban
diatas, terboekti, banjak tjampoer didalam perkoempoelan,
Tangis ini, seolah-olah beroepa satoe menetes keboemi, disini kelihatan padang
sama mengeloeh, sebab terkabar, toean- bahwa atas segala perkara hoetang-pihoedari pergaoelan beliau banjak dise kesedihan telah terdjadi. Dari tjela-tjela Hakkastraat sorenja telah penoeh oleh
toean Djauhari dan Djanin akan angkat tang, dan lain-lain, saja telah lepas tang- tetapi
dinding kedengaran ,,soeara“ perempoean penonton, karena kedoea djago Indonesier
toedjoei, teroetama tentang pendirinja.
kaki dari Deli.
goengan.
dari dalam roemah itoe: ,, Mengapa anak ini akan mangadoe tenaganja.
Beberapa orang Padvinder dari Natipy
van
Raad
dari
jalah
ain,
saja dikasi pada Tandil Besar itoe ?"
5. Mr, Zoelkarn
Pimpinan pertandingan ada terpegang
telah datang pada H.N.A,, seperti seorang
anak berkata kepada ajahnja dengan mandja : ,akoe ikoet ajah !”
Beberapa kawan jang ingin akan me-

ngambil roemah toean Kanoen, telah datang

pada

eigenaar

maoe

sewa

toean

roemah

itoe: ,saja

poenja roemah.

Redactielid Pelita Andalas,

pir sadja
minta

ham-

Boekti jang# lebih djelas, hitam diatas
poetih, jang ditanda tangani sendiri oleh

toean Directeur kita dan barisan Bestuurnja, besok saja siarkan.

Chabar Kota
Gowverneur van

Sandick.

Oentoeng semoeanja bohong," dan seChabarnja tocan besar Gouverneur van
kalian ekor”
kedjadian itoe bohong Sandick akan berangkat ke negeri Belanda
djoega.
bersama Njonjanja pada tgl. 4 Mei jang akan
datang menompang kapal ,,Koningin der
Nederlanden“. Familie van Sandick akan
keadaan
stock, kita sekarang berniat tiba kembali di Belawan dengan kapal
akan memeriksa
kembali stock dari »Jan Pieterzoon Coen“ pada tanggal 30
Januari 1929, dan kalau takdir tidak Juli akan datang.
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tjotjok sebagaimana jang diterangkan
dalam jaarlijksche Algemeene vergadeRestrictie karet.
ring, bagaimana tocan akan perboeat
Dari
Betawi,
Aneta kawatkan, bahwa
itoe?
Voorzitter
Algemeen
Landbouw SyndiBoeat mendjelaskan hal hal jang kami
caat
menerangkan,
bahwa
oleh toean
mintak diatas itoe, maka kami berharap
toean akan soeka memberitahoekannja Marinus soedah mengirimkan kawat jang
kepada kami, hal mana ada berhoe- pandjang boenjinja kepada Comite oentoek
kepentingan
pengoesahaboeng dengan kelepasan toean, soepa- menjantoeni
ja sebeloem toean meninggalkan pe- pengoesaha karet bangsa Belanda di-Den
laag. 'Teroetama sekali boenjinja ialah
kerdjaan hal hal itoe mendjadi beres.
boeat
membangoenkan satoe Algemeene
Boeat toean akan meninggalkan pekerdjaan dalam 2 a 3 hari ini, dengan Producentenorganisatie (organisatie dari
tidak mendjelaskan tanggoengan toean, pengoesaha-pengoesaha karet seoemoembeloemlah dapat kami menimbang apa nja) oentoek memperbaiki dengan segera
toean akan diberi lepas dengan hormat. dan menetapkan harga-harga karet dan
Dengan
selekasnja, kami berharap seteroesnja dinjatakan beberapa maksoeddjawapan toean jang akan menjenangkan maksoed oentoek memperbaiki keadaan
oemoem.
hati antara kita.
Hormat:

TAPANOELI

(w.g.) Abdullah Loebis
8
Directeur.
Roepanja toean Directeur hendak memikoelkan kebahoe saja hoetang-pihoetang
dan beberapa oeroesan lain.
Didalam verslag tahoenan, perkara ini
ditoelis pandjang lebar.

Ti

ada

serimis

harganja:

saja

koetipkan disini dari boenji verslag tahoenan itoe.

DARI PERGAOELAN:

Seorang Indonesier, jang
berdandan
bagoes,
,,potongannja“
poen — djaja,
kiranja terpeladjar, hendak masoek pintoe
saggaral mengoendjoekkan kartjist harga
seketip,

toekang

siapa jang ,,pokrol” dan siapa jang benar.

pintoe

memperhati-

kannja dari kaki sampai
kekepala dan
berkata : “tocan mesti bajar doeaketip,
sebab European.

Dengan

moeka

merah

si Indonesier

mendjawab : ,,djangan kira Inboorling se-

Perkara contract sewa roemah, biarlah moeanja ,,potongan

kita serahkan sadja kepada pertimbangan
raad van Justitie, jang sekarang masih dalam oeroesan. Dari sitoe kelak ternjata,

seorang

anak Soematera Timoer

Kita moeatkan barang jang kita dengar

akan berpikir dari seka-

soepaja pemilih2,

menghadap Directeur oentoek
promotief.

SJARIKAT

Justitie
asli.

desa".

rang.

pembatja

selakan

kita

Selandjoetnja,

memeriksa pendapatan
hoofdartikel hari ini,

akan
ngan

kita diroea-
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Penghasilan D.S.M.
Penghasilan
Maart

D.S.M.

selama

boelan

1930, dari:

Pendapatan dari penompang

,

barang-barang

f 195.738.10

640.873.36

£

Diversen

32.873.03

—ma

f868.828.49

Djoemlah

Pendapatan sedjak Januari
Selama Maart 1929

f 2.478.860.56
f 871.506.19

Moelai Jan. sampai

'29
£2.471.542.18

Maart

Soeara itoe, diiringi poela oleh perkataan
lain, jalah: ,.anak wa soedah beroemoer

oleh Dr. Druijf, jang terkenal, dimanasewaktoe permainan berenti, stand 3—1

-- 40 hari. Watidak maoe. Kalau dalam keoentoengan Medan Sport.

masih

beroemoer

7

hari tidak apa,

kalau anak wa tidak dikasi

dan

Baroe sadja permainan

berdjalan kira

kembali, wa kira 5 m. doel Madan Sport ada terkoe-

Tjau-Liau (gantoeng diri).
Soeatoe
pendengaran
jang

roeng begitoe hebat, sehingga achterhoede
Medan Sport jang begitoe tanggoeh toch
hati, jang perloe dioesoet oleh jang ber- tidak loepoet dari menerima beberapa anwadjib, oedjar corr. Sinar Deli.
tjaman sedang keeper Kemis jang terkenal
menarik
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Do'a meminta hoedjan.

sabar

dan

hidjau ..

hati hati, meneteskan peloeh

.

Bahari
dari: Mahkota ada pimpin deBerhoeboeng dengan lamanja soedah
ngan
kalm
iapoenja
kawan kawan, Samen
hoedjan tak toeroen-toeroen di Berandan
(meliwati kemarau tahoen-tahoen j. s. 1.) Centerhalf Apan, meskipoen koerang tackatas oendangan dari beberapa pendoedoek tis, tetapi sogdah memperlihatkan,ketangjang tertoea, dan Kampoenghoofd djoega, goehannja, jang hampir hampir menjemalam 17 djalan 18 April 1930, pendoe- roepai Kasim alias si Ramboet Poetih.
Dengan serangan' serangan jang begitoe
doek Kampoeng Aloer Doea, soedah bersengit
dan samenspel fair, sehingga penonkoempoel di Langgar disana, sama-sama
ton
selaloe
tarik napasnja dan menjangka
meminta dan membatjakan Do'a, oentoek
meminta hoedjan. Moedah-moedahan ber- tentoe ini kali Medan Sport poenja doel:
lakoelah maksoed jang baik ini hendaknja. bakal di kojak hidoep hidoep, dan......
di benar sekali boeat pertama kali, atas keini,
sekali
sebagai
Kemarau
Berandan, beloem sekali djoega terdjadi. silapannja dan kelalaiannja back Otto dan

half Halim dan M. Hassan, doel Medan
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Indonesier

Contra Tionghoa.
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Oedara jang

Tidak mandi masoek kantoor.
Pagi tadi, pendoedock Djati Hoceloe,
jang biasanja mandi dikamar mandi jang

tidak

baik?

Sport. soedah kebotjoran, zonder ampoen.
Kemenangan ini tentoe sekali diterima
dengan gembira oleh supperter Mahkota,

jang sebahagian

besar terdiri dari anak-

anak Bangsawan alias Tengkoe-Tengkoe:

Oleh Bestuur di Bindjei sekarang, sedang di Ostkust. Akan tetapi, kegirangan itoe:
jang da- roepanja tjoema beberapa minit sadja,
teroentoek bagi orang ramai, soedah sa- dioeroes perselisihan-perselisihan
triodoorbraak jang
terma mengomel, sebab nir dikamar mandi lam beberapa hari ini, telah terdjadi be- karena dengan
pimpin
oleh
Adoeng,
Rimus
dan
T
Noor
tidak ada.
berapa orang pendoedoek bangsa Tiong- oendjoek ia poenja kekantjilan, sementara:
Pendoedoek disana, roepanja pagi tadi, hoa dengan beberapa orang pendoedoek Abas
tiang pertama dibelakang dari
masoek kantoor, atau masoek ketempat Boemipoetera.
Mahkota roepanja keenakan sorak .....
pekerdjaan, dengan tidak mandi lagi
djadi loepa kewadjiban, dengan tidak di-“
Kasihan!
Doedoek perkara, menoeroet jang kita ketahoei bal lantas bersarang dalam djala,
Tapi, siapa poenja salah? Lain kali, dengar, sebagai berikoet:
kembali stand berobah 1—1.
orang mengharap, soepaja djangan kedjaSekarang permainan moelai berimbang
dian lagi: pendoedoek Djati Hoeloe tidak
tanggal 17 April j. I., seorang In-

Pada

sedikit djoemlahnja.
Aa

Gong!

Gong!

Pada salah satoe roemah seorang Europa
di Max Havelaarslaan, ada doea andjing,
jang djahat.
Orang jang laloe lintas disana, setiap
hari beroleh ganggoean dari sang andjing.

Pernah beberapa orang jang digigit oleh

andjing itoe. Boekankah lebih baik andjing
Toekang-toekang pintoe lain berteriak: litoe diikat oleh” jang poenja, dari pada
publiek? demikian
»masoek! masoek! Europeanen enam ketip, biarkan menggangoe
Boemipoetera tiga ketip!”.....
orang menanja.

donesier, liwat dimoeka kedai seorang
Tionghoa di Bohorok (Kwala, Bindjei).
Orang ini, dikedjar oleh seekor andjing.
Jang dikedjar, laloe mengambil batoe,
melempar andjing terseboet. Batoe jang
dilemparkan masoek kedalam kedai.
kedai, laloe keloear, berkata
Njonja
kepada jang melempar: ,djangan lempar!
kedai banjak anak-anak.“
Didalam
Antara kedoeanja terdjadilah pertengkaran. Sang Indonesier tidak senang, se-

masing-masing doel terantjam, tetapi roe-.
panja dasaran

Medan

Sport

ada ' mem-

poenjai fair tactis, sedang
-Rimus “dan...
doeng selaloe perlihatkan ia poenja. headplay

(koppen)

achterhoede Mahkota

jang

kalm,

keras boeat tangkis sej
ser
NVoorhoede lawannja. Grang
sali" half fline dari Mahkota, beransa

ansoer
tidak
mengoendjoekan
plainjan, dengan begitoe. backstel
goegoep. Begitoe
teroetama sajap kiri,

boleh diketengahkan

disini

benyalaa

—

«

Haa “

klasse 1. Orang bertanja kenapa
Gapi dimainkan? Satoe pertanjaan

Selakan Toean-toean
mengoendjoengi

koeat digarisan tengah dan — perbanjak
trainen. Sedang bagian voorhocde mesti
ada goalgetter jang melebihi dari
jang
sekarang. Dengan begitoe ada harapan ..

AIER

—0—
Daroel Ali Sport—Sepakat v.c
Kemarin telah dilansoengkan pertandi-

Pertandingan berdjalan dengan

Merk

PANAS

Boekit

ngan persahabatan antara
Daroel Ali
3
Sport dengan Sepakat voetbalclub, bertempat ditanah lapang Kaban Djahe.
-

Persimpanan
Pada

Pajoeng

tempat

ini selain Standnja

loeas, poen pendjagaan

diatoer de-

ngan baik.
Pembajaran

Speda

tiap-tiap

Pendjagaan

72

ditentoekan

poekoel 12 malam,

m0

baik, de-

Dipertoendjoekkan film berbitjara jang speciaal dari FOX, soedah begitoe
lama ditoenggoe oleh penonton sekarang baroe datang.

SENANG"

»Married in Hollywood

tjoc-

ma f 0.10.—

Km. dari Station Boekit

Toewa.

Moelai hari 17 April sampai 22 April '30

Speda

8

sampai

All Singing,

000000000000009)? D AD IL TN

Chabar Kawat.
INDONESIA

Satoe film berbitjara jang loear biasa kebagoesannja, penoeh dengan
Njanjian, Dangsa serta Muziek jang amat Merdoe, terkarang oleh OSCAR
STRAUS.
Satoe tjerita kedjadian di kota Weenen, jang sebahagian besar
ada berwarna.
Dengan hoofdrol:

Aneta Radio.

Telefoon No. 1469

Betawi, 19 April
Bataviasch
Nbld. mengabarkan, bahwa
di Poelau
Bintang dalam kepoelau Riau didirikan
sebocah centraal tempat menjimpan minjak.

Congres I. E. V. di Soerabaja

Sedia

Singapore,

Tadi malam| Atap

banjak

mano'

dari gouveipembe- |
neur, burgemeester da
sar ada toeroet menghadiri vergaderi s|
tempat
Kamar
Kunstkringhuis.
dalam
Resident De Man,

penoch

vergadring

Setelah mengoetjapkan

selamat kepada

ik Cement,

pedato

sadja

Harga

mengharapkan

terti
pe

69

pemboekaan.

membeli

melawan

banjak

Dr.

Dokter,

. Penghabisan

LIE TJWAN

Lebih

KIAT do

klaring dari Dr. H.S. SIEBERT
ddo. Weltevreden
Pesanlah

terkenal di Brodway, jang mana nanti
dalam

ini film.

11 Bagian.

doeloe

dikasi film Extra jang djoega

Awas,

Harga

berbitjara.

Tempat,

Awas.

Balcon F. 3.60 Stalles F .2.40 Klas I. F. 1.20 Klas 2. F. 0.75.

6/11/”27.

(Inc. Belasting.)

pada hoofdagentnja

Pertoendjoekan

pertama

dan kedoea 9.30.

poekoel 7

boeat Oostkust van Sumatra:

!!

ABDOUL

KARIM.

cuman

Toean

hendak

Hanja

Onderneming

Awas !

-|

Moelai
bon di
.

Oostkust,

gambar) sewain

oentoek keperloean kebon-ke-

kita soedah

adakan

,,Bioscoop”

compleet sama lampoe

Electriesnja.

Dan djoega ada mempersewakan: VRACHT
lain-lain.

Lampoe
Keterangan

Telefoon

No. 491

AUTO

Harga boeat pakain:
Saroeng Samarinda dari soetera Shanghai no. 1 : af
fi 20.- f 27.50 dan f 35.—

Saroeng

seperti

Boeat didjoeal lagi:
diatas djoega no. 1: perkodi

10-f 15.-

f 180.- f 200.-

f 250.- f 300.- f 50P.- danf 600.Saroeng Boegis pakaian Adat orang Sumatra .Roepanja hitam dan
oemoe,: df 4.- f 10.-f 15.- f 20.- dan f 35.Saroeng Boegis boeat djoeal lagi : Roepanja hitam atau oemoe,

& Co.
Royal Bioscoop)

—

pada:

Tjoraknja teratoer dengan pantas dan memaniskan pada pemandangan, m2noeroet kesoekaan didjaman sekarang: kleurnja
bermatjam roepa seperti: hitam, copy, blauw, oemoe, hidjau,
gandaria, chocolade, poetih dan lain-lain.

boleh tanja sama :

Makaustraat (dibelakang
“

TOELEN.

seteroesnja.

BIOSCOOP ONDERNEMING

ter dan artikel 161 akan dibitjarabegitoe djoega propaganda oentoek

JANG

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

Electrisch boeat keperloean

merk : THONG

BOEGIS

G. BOORHAN

Pasar Malam

katke Semarang boeat mengadakan openabare
meeting, dimana artikel 153 bis|
Fonds dan pentjegahan Lintah

(komedi

Pembajaran direken paling moerah atau boleh berdamai.

auto

dapat

dan

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

Filmnja disediakan jang kotjak-kotjak dan ramai.

dan

SAMARINDA

jang toelen ?!

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

Awas !!

dari sekarang

membeli SAROENG

V.

—m——

spr.

djandji-dja

dari

lihat verklaring

Batavia 22/7/26. dan djoega ver-

kepada

Bioscoop

ari leden dan

ng

poedjian

jang

11 Bagian.

SAROENG

kakan kesoesahan Celebes di Geneve.
Thamrin dan Sartono pagi ini berang- |

Nationaal

Dapat

Dokter

njanji

itoe kedengaran

No. 78 G.G. Fock Straat

Dalam

lebes, apa lagi jang terseboet belakangan|
ini soedah mempoenjai pakaian dan per |
lain jang perloe boeat pergi ke
sediaan
Eropah, maka ia akan dapat mengemoe-

dan
kan,

Kapoer

bagoes

J. Harold Murray

Tandjoeng Balei.

Salam akan pergi.
Weltevreden, 19 April. Dalam kalangan
Nationalisten kemarin soedah dibitjarakan
fentang Vakverbond hendak mengirimkan
oetoesan ke Volkenbond, dan telah dipilih antara tocan-tocan Salim, Thamrin
dan Dr. Soetomo.
Thamrin berpendapatan, bocat berangkat dengan paksaan tidak alinsini
Dr.|
Soeroso tidak bisa, sedang
Salim moe-|
laija tidak dapat.
Salim — menerima lagi

dengan

merah,

baik dan mocsta-

poean ( ijphilis), toelang enz.

Menoenggoe dengan hormat

soepaja toeroct membantoe bersama-sama.
Wakil Indoenesia dalam N. V. V

ditambah

datang

selamanja

ain partij,
dan 1
Regeering
dengan
oelan hidoep
keadaan economie dan p
bersama dan djoega tentang hasil-hasil

soedah

Kassau,

kita, pestilah mocdalnja
roemah mendjadi
enteng dan perkakasnja semoea dari kajoe
iang baik belaka,

pedato itoe Spr. menerangkan tentang
Yerbond
keadaan politiek, perhoeboengan

jang

Batoe

laoct,

toekang

jang

dan

Selain dari tjeritanja jang menarik hati, banjak pemandangan jang
locar biasa dari pakean-pakean, diatas Toneel dengan tenda-tenda jang
baroe. Socnggoeh menjenangkan, meriangkan dan memoeaskan hati.
Kalau tida menonton dan dengar ini film jang amat penting soedah
tentoe menjesal selamanja.

djab boeat beberapa matjam
penjakit dalam,
penjakit perem-

000000000000000

jang hadir oleh voorzitter dari afdecling
Soerabaja, tocan ir. Wermouth, ma aka
toean De Hoog, voorzitter dari Verbond
memboeat

kajoe

(Sangat

.

wakil - wakil!

dengan

dan leden.

kajoe
meranti

Kedoeanja
soearanja

Terris.

perkodi: f 65.- f 170.- f 200.- f 250.- f 400.- dan f 600.-

Medan.

darat.
Salim berangkali akan mendapat bantoean dari Nationaal Fonds
“

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

SETIA

harga dan pembajaran

boleh berdamai.

Semoga orang tahoe, COLI 9
PEN

en PENCIL

jang

paling toea di Amerika.

ada satoe-satoe fabriek

orang-orang djarang sekali menampak
advertentie of reclamenja, tapi toch orangorang kenal baik dan tidak loepa pada
CONKLIN.
Apalagi sekarang dengan

CONKLIN

—

ENDURA

boekan sadja ditanggoeng dari kwaliteit
jang paling baik dan dalam warna-warna
atau model-model jang paling bagoes, tapi
djoega ditanggoeng terpakei didalam seoemoer hidoep,

Harga

CONKLIN

CONKLIN

moelai

terdjoeal

f 8.50

sampai

f 50.—

per stuk.

diantero toko-toko of Boekhandel jang
ternama.

PADA

MB

Toko

Auw

Pit Seng-Medan.

bisa dapat bajar ansoeran voeat toean- toean jang ternama.

-

#sooo0ye00000000

Meskipoen,

Weefit

Tyre

000000000000000

Rerubbering

Co.

Shanghaistraat 27
(Dioedjoeng

Hakkastr.)

MEDAN

Telefoon No. 1525.

Band
Apa

Soedah Diperbaiki

Boeroek
toean merasa

Djangan
Bawalah

senang

berikan oentoek
pada kita, dimana

dan

Itoelah

75

kita

poenja

band?

Memperbaroei

Specialiteit

boeroek

Selamanja

toean

memperbaiki pada jang tiada mengerti.
kita kerdjakan toeroet peratoeran Europa.

Memperbaiki
Band

REPARATIE

dengan

poenja

kita
kerdja

Tanjalah

00000000000000

bisa

Kita.

bikin baroe.

atas djaminan

oleh

0000010040020

dihadiri

denga

Tiang

,
Balai,

Norma

keloearan fabriek:
THO KONG SOEI - Batavia.

apoer goni, kapoer kaleng, minjak
ngkapnja ditanggoeng sedia
ndirikan roemah-roemah.

Kalau

s socdah

roepa-roepa

$
Tandjoeng

Meranti

poekoel 9.30 diadakan satoe perteimoean tong,
pada Stam en Wejjns oleh ora
rang|
jang toeroet dalam congres LE. V. deng gan | per

keadaan jang menggirangkan.
Pagi ini dalam Kunstkring
dilakoekan pemboekaan cong

mendjocal

Medan.

oentock perkakas rocmah seperti:

0

Poetri Moelia dan
Tjap Njonja.

Howthandelaar -0- Toko Spoorstraat Oedjoeng

Centraal tempat menjimpan minjak.

Soerabaja, 19 Apri.

0 Anggoer Branak tjap

MOEHAMAD ASIE

Dancing, and Talking Song Romance.

Pengoeroes.

ngan soeatoe pertandingan jang terpoedji .
Achirnja pertandinganini 3—1 oentoek

kemenangan Daroel Ali Sport.

ba

—..—...ms

bikin

DELI-BIOSCOO

»
aa

haroeslah

m-»

BA aLal
ai ma

dan Sport. Dengan kegitoe M. Sport
ada
harapan boeat reboet itoe titel champion

ea

Kalau toean-tocan datang plesier
nonton Carnival Shows ada membawak Kereta Angin, simpankanlah Kereta Angin itoe pada:

1930. Sajang-Mahkota

permainan

keoentoengan Me-

KAA

habis,

stand djadi 3-1 'bocat

61011

Begitoelah, sampai

jang

kita.

keterangan !!

000000000000

Bh

harves di djawab!

06000000000 0000000000000000000

|

T5

TOEKANG
—.
A

Was

|

A

Was

SEPATOE

»NIO TJIANG SENG”

FIRMA wp MOHAMAD TAIB & SONS

Kesawan No. 79

Paleisweg Soekaradja.

—

Tel. 663 Medan.

perloe
MESIN TOELIS.
Soeatoe perkakas jang bergoena
oleh sebab itoe
kaoem boeroeh, kaoem saudagar,
ja!

Siapa

memakai

sadja,

moesti

tahoe

sepatoe

kita.

Tempat beladjar diboeka siang
malam tigakali dalam satoe Mingf 5.—

Da

satoe

boelan. Cursus diadakan tiap-tiap
doea boelan boeat examen.
Keterangan lebih djaoeh min-

talah pada

.

Telefoon

soedah

ai

siap

.

an menata

|

sesak,

Papan dan
| Meranti dan
I'toepa-roepa
(oleh Fabriek
(dengan harga

brotti
- brotti dari kajoe
Poenak (damar batoe)
oekoeran jang terbikin
N.V.S.H.M. Singapore,
moerah.

Telf. 42.

dan

locar

pesanan

dari

Minjak ramboet (centoek memandjangkan ramboet dan menghitamkannja serta mendinginkan kepala.

Syphilis (penjakit perempoean, keloear nanah darah
kctor dan perasaan tidak enak).
Obat Medjen (tjoekoep dimakan doea boengkoes
sadja).

Djika
toean

toean mentjari tabib jang dapat memberi pertolongan bagi toean.

Ilangkoe datang ditempat kita jang ter- |
37

j2

Gua

4

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.

Menoeggoe dengan hormat. |

000000000000

0

1394.

Oleh sebab itoe, djika toean, atau familie toean,
atau kenalan toean, bila dihinggapi penjakit,
diselakan akan datang mengoendjoengi

(empat poeloeh tahoen)
termasjhoer teroetama di Soematra Timoer

BRILLIANT dan INTAN
DIIKAT DENGAN
PERHIASAN

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

seboet diatas boeat persaksikan sendiri.

kota.

kering, asthma, koerang darah, demam

Obat Mata (Oentoek segala matjam penjakit mata,
dengan obat disapoe dari loear).

| dengan harga jang sangat moerah di- |
harap pada toean-toean dan angkoe- |

.

batoek

lama, koerang kocat kepala, sakit djantin).

BERDAGANG

000000000000004000

The (Methodist Typewritingschool

Kapiteinsweg 9 Medan
44

jang

menerima tempahan.
Segala matjam potongan jang
terbikin dari koelit Europa kita
bisa terima.

Diselakan toean-toean moeda
dan toea datang beladjar pada

sekolah

Atapweg

| dan lain-lain.
|
| Moelai dari sekarang sampai 16
| April 1930 kita ada djoeal moerah
| satoe partij No. 2 atau diborongkan |

Selamanja menjediakan sepatoe-

mesin toelis dengan ke-

wang

| Telf. 1119.

I
Djoega selamanja kkita ada persediaan |
| kajoe
laoet, roepa-roepa
oekoeran.
| Anak kajoe, bamboe Siam, atap Nipah

tjepatan sepoeloeh djari.

goe.

Paris Beauty (menjantikkan moeka)
Syrup Sohbet Djiwa (sakit batoek, dada, napas

|

Semoea Modernetijd sekarang.
Diraman tjepat kaki ringan tangan

an

Belawan

Medan

berdiri moelai 1888 — 1930,

MENJEMBOEHKAN:

SANGGOEP

Kalau tidak baik oeang dikembalikan.
Sa
ab
NaNa tama

Telah mendapat poedjian (diploma) dari
PASAR MALAM
MEDAN

MAS
DJADI
MODERN.

tanggal

9 September

S. R.B.

1923.

jalah

RAM

—

Thabib

India

Wilhelminastraat 115
Telefoon No. 1326.

dan

njonja-njonja

KETJAP TJAP MATAHARI

British

Medan

Djagalah tjap jang toeleu, jaitoe:

1. Pakai toetoep kaleng merah
dikepala botol.
2.

Pakai toetoep lak merah di
kepala botol.

Boleh dapat beli disegala tempat:
Pesanan boteh djoega dengan rembours,

Jang poenja fabriek

WENG
Toapekongstraat 16

Menerima oepah, dan sedia djoega jang
soedah siap.
Sedia

bermatjam

- matjam

bikin, wang

—“ Toekang mas
Kapiteinsweg No. 43

Moelai

dikembalikan.

TOKO

EDWIN

Toko
mata

BROS
dan
—

Telefoon Nos. 403 & 567.

Mata
kita

baroe

jang mode

Toean-tocan

Jang Termasjhoer.'
terima

perkakas

boeat

pereksa

Pakaian

as ini kalau dipakai boeat perek-

intan —
MEDAN

Siapa-siapa
soeka tolong

Batjalah
»Sinar -Deli" |

toean-tocan jang penglihatannja koerang

pereksa

1Menoenggoe

KIE

dengan

tiada memoengoet

kedatangan

HOEI

TOKO KATJA
LUITENANTSWEG No. 24

soesah ditjoetji kalau ditjoetji sen-

warna. Kita sanggoep tjoetji kering matjam baroe,
pakai obat-obat tidak roesak dan toekar warna kembali. Diloear kota toean kirim sama Bestelgoed, Postpakket. Saja pak jang baek, saja kirim kembali adres
toean.

terang,

onkost.

tocan-tocan dengan

SENG

jang kotor

diri mendjadi loentoer atawa soedah hilang dia poenja

sa mata jang koerang terang bisa kita djamin tjotjok dengan
katjanja, sehingga penglihatan terang seperti sedia kala.
Dan djoega moelai 1 Maart sampai 31 Augustus 1930
siapa-siapa tocan-tocan jang beli katja mata dari kita akan kita
kasi persen satoe pasang katja, matjam mana jang toean-tocan
soekai, djoega nanti perkara onkost memasang kita vrijkan.

-

en

hari

—

Batja TeroeS mom

Katja

ini

SENG

MEDAN

mem Awas

permata.

PERDJANDJIAN:
tidak setoedjoe dengan barang jang
disoeroeh

—

54

hormat.

THE GLOBE Chemische Wasscherij

& Co.

Huttenbachstr. No. 4

MATA en TOEKANG GIGI.
TELEFOON No. 1297

—

MEDAN

—
'

.....
Goentingan

atau potongan

»

OR

pakaian jang paling bagoes dan netjis, tjoema didapat

N

F1

E

L

pada:

D”

Kleedermakerij
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.

2»——

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
KESAWAN

00000

88 MEDAN

TELEFOON

266

Tel. No. 796
51.

INDIA.

4

2

”

BN

.

.

Gerakan Gandhi.
Seorang

Boeat kesenangan kesemoeanja.

pemimpin

«

Tocan D. I. LOEBIS.

ditangkap.

Wakil

Bombay, 18 April. Jamnadas Mehta,
seorang

No. 43 Senen 21 April 1930 —

22 Zoel'kaedah 1348

Tahoen ke I

bekas lid jang terkemoeka

di garantie.

berg.
Den Haag, 18 April. Menoeroet kabar
Radio dari Nauen, tanggal 30 April dihadap ini, pada perajaan hari djadinja

dima'loemkan

Juliana

kemarin

Doea

pertoe-

dengan

Prins

Erbach-Schonberg

sekarang

ada aman.

18

san sesoedahnja

oetoesan

dari

Londen

kembali. Kalau tidak, maka programma
setjara parlementaire itoeakan dimoendoerkan sampai boelan Januari. Mereka jang
bersetoedjoe dengan satoe armada besar
soedah kerdja dengan giat boeat menarik

toestel-toestel seharga

beriboe pond ster-

ling mendapat keroesakan.
Kantoor Financien dan kantoor belasting

dalam

besar.

kota

pertoenangan

Juliana dengan Prins Wilhelm
tangnja dari pihak Duitsch.
dikirim dari Den Haag berasal
Nauen. Ketetapan officieellagi
datangnja.
Erbach Schonberg itoe ialah

mendapat keroesakan

'Trotzki diboedjoek

kembali.

hati orang banjak, tetapi Hoover pertjaja

kepada Senatoren soepaja vloot-actie dja-

Gerakan jang tidak mengenakkan.

ngan dimoelai sebeloemnja didengar keterangan dari Commisie technische experts.

Everard, sing2 dalam tahoen 1933, 1934 dan 1935.— dalam benteng beralasan dengan oendang
sebab meroesakkan keamanan oemoem.
ROEPA'
KABAR.
itoe Breunberg Wildenstein.
Pengadilan ini memperhatikan djoega
Perdjalanan Graf Zeppelin.
Iboenja
ialah prinses Elisabeth van
beberapa alasan jang meringankan hoeprins

Ludering

Alfred

kedoea dari Erbach Schonberg ja-

Waldeck. Pyrmont.
Friedrichshoufen, 18 April. SetelahterNama
jang — sebenarnja
dari bang
lamanja 53 djam Graf Zeppelin
Prins ini ialah Wilhelm Ernst Heinrich soedah tiba disini malam poekoel 7, sesoe

Alfred, jaitoc anak ketiga dari perkawi- dahnja ia menghentikan penerbangannja
nan ini. Jang lebih toea dari padanja ia- ke Spanje.
lah poeteri Emma dan toeroenan prins
Prins van Wales di Cairo.
George. Jang lebih moeda dari pada dia
Cairo, 18 April. Poekoel 12,55 soedah
ialah prinses Helena.
sampai disini Prins van Wales datang
dari Kartoem.

Oeroesan Pelaboehar Disoengai.
Antwerpen
loeaskan.

.

maoe

:

Meninggalkan Australie.

Syndney, 18 April. Menceroet statistiek

ternjata bahwa boekan sadja
orang Australie jang terhenti
ngai-soengei di Antwerpen itoe akan di- sekarang, malahan sebaliknja dalam boelan

Antwerpen,

17 April.

boelanan

Chabarnja soe- masoeknja

locaskan hingga dapat dilaloei kapal-kapal.
Ongkosnja diberi pindjaman Oleh Amerika
dengan boenga 5 procent dan lamanja dalam
tempoh 30 tahoen.
Propaganda Communist.
Den Haag, 17 April: Pihak-pihak
orang Katholiek toekang djaga dalam
daerah

tambang

melawan

keras

propaganda Communist

mentjegah

DRUKKERIJ

Februari

ada

1706 orang jang mening-

galkan Australie.
Gempa

Athene,

boemi jang

18 April.

hebat.

Orang-orang

koeman

:

mereka.

SPANJE,

.

Seorang pendjaga bibliotheek jang
tioerang.

.

Madrid, 18 April. Antonio Lopez, bibliot-

hecaris dari Nationale Bibliotheek di Madrid, mentjoeri 250 oekiran dari toekangtoekang jang termasihoer dan didjoealnja
kepada saudagar di Berlijn.

la ditangkap di Madrid didalam roemah
seorang perempoean kenalannja : padanja
didapati beberapa bapjak kitab-kitab jang

“Telefoon 1300.

Penangkapan pemimpin-pemimpin pergerakan kebangsaan di Indonesia dan poetera-poetera
bangsa kita di Cairo.
(DARMO

Pendoedoek
Indonesia seoemoemnja|
tak akan loepa, apa jang telah terdjadi
pada hari 29 December 1929, dan bagaimana sikap pemerintah terhadap kepada
pemimpin pergerakan kebangsain , betapa
lagi bagaimana sikap politie terhadap
kepada bangsa kita jang digeledah itoe.
Tangkapan
- tangkapan
dan tahanantahanan jang telah dilakoekan itoe, selain
menggontjangkan oedara politiek di Indonesia, djoega menggemparkan doenia
studenten dilocar negeri, dan meloekai
hati marcka itoe, jang lagi hiboek mengoempoelkan
kekoeatannja, jang kelak
akan dipersembahkan kepada sang Iboe
Indonesia raja.
Boektinja, boleh toean- toean saksikan
sendiri, dari keterangan dibawah ini,

Kekoesoetan Soviet dilocar negeri.

lesai dikerdjakan maka bolehlah ditanami

dengan roempoet dan klaver, dan boleh
diharap dalam tahoen 1932 dapat dipakai
tempat binatang makan roempoet.

AMERIKA.
T-—Balans dagang

Amerika.

Washington,
18 . April. Departement
Pertoendjoekan kepandaian seni Djerman.
van Handel memberi tahoekan, bahwa
Berliju,
18 April. Dalam satoe lezing,
keloear boelan Maart
barang-barang
njonja
Delbruck
sebagai pembitjara dan
melebihi - dari barang masoek seharga Secretaris Schulz menjatakan terima kaboelan
dalam
sedang
74.000.000 dollar
sihnja-atas bantoean dari van Kessler
Maart tahoen jang silam ada 100.000.000 beberapa consuls Djerman
di Djawa serta
dollar.
atas: bantoean dan pengatoeran dari
Kenaikan tarief di-Am. Tg
Kunstkringen. Pertjobaan-pertjobaan boat
Washington,

18

April.

tarief soedah menerima

(itarief

jang

soedah

Conferentie |mempropagandakan

ik akan kenaikan oekiran

divoorstelkan

dalam

serta

negeri-negeri

gambar-gambar

patoeng-patoeng
panas

ini

akan

Kamerboeat barang-barang kaoes tangan berhoeboeng dengan sebab
- dam barang-bar:
oelit.
belandja,
“

dan

dalam

dihentikan

ketekoran

mendengarkannja.

Pembatja boleh menimbang sendiri, bagaimana semangat kebangsaan mereka itoe.

Setelah

datang

perkabaran jang leng-

kap dari Indonesia, maka hari itoelah se-

toedjoe hari akan poelangnja saudara Ahmad Irfan ke Indonesia,

jaitoe malam 28

Jan. '30, pemoeda-pemoeda

kita menga-

dakan rapat besar dihadliri selain dari koe-

rang lebih 120 poetera-poetera Indonesia,
terlihat djoega studenten dari Mesir, In-

Pembatja boleh menggambarkan sendiri.
Darah mereka, naik beberapa graat,
hatinja sangat panas, tetapi hawa winter
(moesim sedjoek) mendinginkan kepalanja

Irfan, djoega akan menerangkan apa jang
telah terdjadi di-Indonesia, pada tahoen

masing-masing.

Dimana sadja pemoeda

kita berdjoem-

baroe ini, laloe toean Mohamad Farid
membatjakan perkabaran-perkabaran jang
berhoeboeng dengan penangkapan dan
tahanan-tahanan jang telah dilakoekan
pada hari 29 December '29, diambil dari

pa dengan saudara bangsanja, mesti mem- soerat-soerat kabar jang baharoe tiba dari
bitjarakan telegram itoe, dan masingmasing melahirkan pikirannja.

Dengarkanlah, bagaimana mereka mem-

Indonesia. Setelah dibatjakan perkabaran
itoe, maka toean Abdoel Kahar, soepaja
menerangkan pemandangannja.

bitjarakan hal jang penting.

menoendjoekkan
bahwa
membitjarakan hal jang

penting.

Saja jakin, kata beliau, bahwa persang
katin pemerintah terhadap kepadaanggauta

lama terdengar soeara, seorang P.N.I. tidak benar sama sekali. Bagaimana!
itoe, memboeka bitjara: mereka akan mengadakan pemberon:akan,'
,,hari ini telah sampai pada hal pemimpin-pemimpin P.N.I. atau
katanja,
Saudara,"
agaknja, masa kita memboektikan tjinta dengan tegas hoeloebalang-hoeloebalangsajang kita kepada bangsa dan tanah air nja, tidak ada diroemahnja masing-masing.
Tidak

dari

mereka

Menoeroet pikiran saja, kata seorang,
kita haroes mengadakan
protestmeeting,

'Achirnja beliau berseroe kepada poeterapoetera Indonesia, soepaja menghorbankan
tenaga, oeang dan hartanja oentoek mentjapai Indonesia merdika. Laloe” berdiri

toean Bahri Samsjoeddin. Beliau berseroe
djoega, soepaja kita mengoempoelkan oeang

boeat ongkos memprotes. Djoeal pakaian,
kata beliau, djika perloe, oentoek membela

bangsa dan tanah air kita.
Studentun India

dan Palestina, djoega

toeroet berbitjara, menjetoedjoei oesaha
memprotest sikap pemerintah di Indonesia, kita itoe.
kepada seloeroeh 'alam dan menjiarkan
Setelah tidak ada lagi jang akan ber(soerat siaran) ke'alam Islami. Lainnja
berkata: ,Sebzloemnja kita mengadakan bitjara, maka pemoeka rapat toean Mo-

rapat itoe, haroes kita memikirkan ongkos hamed

Farid,

berdiri lagi, dengan me-

(protest). ngoelangi mengoetjap banjak terima kasaja,
oeang sih kepada sekalian jang hadhir.

jang bocat rapat dan telegram
Sebab

menoeroet

perasaan

itoelah jang haroes

lebih

dahoeloe kita

pikirkan.

Dan
boenji

memperingatkan djoega, bahwa
telegram dan soerat-soerat akan

Saudara-saudara, kata jang besar sendiri, dibitjarakan didalam sidang choesaesi pada

dan barang-barang dari benang, terhitoeng sebeloem saja mengoeraikan pikiran saja, malam Djoem'at 1. Ramadan 1348.
masoek tjoekai keloear ,barang goela j. lebih dahoeloe, saja memperingatkan kepaPoekoel 11'/, malam, rapat ditoetoep
da saudara-saudara dan mengharap, soeakan dimoelai 10 mei.
paja djangan
tergesa-gesa, meremboek dengan selamat.
hal jang sepenting ini. Walaupoen
teleDJERMAN.
gram di Elahrom itoe, meloekai hati kita,
Belasting bier.
tetapi haroes kita terima dengan kepala
Berliin,
18 April. Toekang
- toekang dingin, Sebeloem saja melandjoetkan pem-

Tanah itoe akan dibagi-bagi mendjadi peminoem bier di Djerman tidak merasa
ngaan “menoetuzpi kereta pembawaan
majat itoe, diantaranja ada krans dari iboe beberapa petak masing-masing besarnja senang, berhoeboeng dengan belasting
soeri Koningin dan krans-krans dari loear 20 H.A. Apa bila tanah itoe soedah se- bier jang didjalankan itoe.

,

Ini sebagian peroendingannja pemoeda

bangsa kita di Cairo, jang penoelis telah

menghormati poelangnja saudara Achmad

sangat

kast diboeka dengan gergadji.
digen diatas nama sebelas keradjaan toeOsaka, 18 April Nippon Jussan kaisha
Sedikit wang kilang. Soerat-soerat jang roet tjampoer dalam maksoed ini.
dan Osaka Shosen Kaisha telah
'meneberhoeboeng dengan oeroesan diplomaat
Memperoesahai danau Wieringer.
tapkan akan
menoeroenkan
tambang
diroesakkan.
Consul ketika 'itoe sedang berada diDen Haag, 16 April. Kita dapat ka- barang-barang kain dan benang jang diloear negeri.
“1
bar, bahwa Departement van Waterstaat bawa ke Shanghai, Dairen dan Indonesia
membangoenkan tiga bahagian commissie dengan 1 Yen tiap-liap satoe ton, moelai
Pengoeboeran dr. Hofstede de Groot
di Alkmaar oentoek mengepalai peroe- 1 Mei, hingga tambang boeat Indonesia
Den Haag, 18 April. Pengoeboeran sahaan tanah-tanah didanau Wieringer, jang tadinja 13'/, Yen per ton mendjadi
itoe.
dr Hofstede de Groot dilakoekawdengan jang boleh dipersewakan, tetapi lebih toeroen 102/, dari tarief dahoeloe
dapat perkoendjoengan banjak manoesia dahoeloe sesoedah ditetapkan dalam wet
Kabinet memoetoeskan potongan
itoe
dari segenap golongan.
20”, diberikan atas tambang kereta api
baroelah dapat diberikan.
Domine Mithelin Moreau memperioentoek membawa soetera kasar, benang

negeri.

Pikiran itoe, roepanja dimoefakati oleh

lima pemoeda-pemoeda itoe.

toempah darahnja.

satoe-satoenja
mereka dalam

ditempat itoe.

ngati kemasjhoeran jang meninggal ini.
Pekerdjaan itoe dimoelai dengan memSecretaris generaal dari Departement boeat djalan-djalan boeat mengenderai kevan Kunsten en Wetenschappen, jhr. reta angin melaloei sepandjang empangan
Feith, atas nama Regeering toeroet ber- parit-parit galian itoe. Kemoedian bahadir. Seteroesnja ada hadir burgemeester roelah dimoelai mengeringkan tanah diGroningen dari Den Haag, directeur- dalam danau itoe, boeat mana perloebeditecteur dari Museum dan lain-lain.
riboe-riboe orang kaoem pekerdja tanah.
Satoe koerrpoelan besar bdenga - boe-

KONDO).

dia, Ajain, Palestina, Sudan, Jugoslavie dan
America. Djam setengah sembilan persis
Pada hari 31 December '29, bagaima- tocan Mohamed Farid sebagai pemoeka:
na terkedjoetnja pemoeda-pemoeda kita, rapat itoe tampil kemoeka, memboekarawaktoe membatja telegram jang tertjan- pat dengan mengoetjapkan banjak terima:
toem dalam soerat kabar Alahrom No. kasih kepada sekalian jang hadlir, teristi16190, telegram mana jang mengkabarkan mewa tamoe-tamoe sekaliannja.
tentang penangkapan kepada pemimpinBeliau menerangkan asas dan toedjoeari
pemimpin pergerakan kebangsaan ditanah rapat jang didirikan itoe. Jaitoe selain

Londen, 18 April. Dalam Lagerhuis
dalam satoe daerah jang besar, Menara
dimaloemkan,
bahwa sekarang minister
menara geredja di Isthmisa dan Sparta
Pembongkaran di Consulaat Braziliz
Binnenlandsche
Zaken menerima satoe
roentoeh, Bahaja manoesia dikabarkan,
lijst dari orang-orang jang dilepas dari
Den Haag, 18 April. Dari Rotterdam hanja sedikit sahadja.
perhimpoenan-perhimpoenan
Sovjet di kita, dan hari ini djoega, kita haroes medikabarkan, bahwa pada consulaat BraGroot Brittanni2 dan jang diperintahkan lahirkan ke sekeliling 'alam, bahwa kita
Sifat-sifat jang menimboelkan peperangan.
zili& soedah terdjadi pembongkaran. Brand(oemat Indonesia) sangat terdesak (madhGeneve,
18 April. Commissie boeat oleh Regeering Sovjet kembali ke-Rusland. loem). Begitoe djoega kita haroes me.kast dipetjah. Ketika itoe consul beperSeteroesnja
diberi
tahoekan,
bahwa
pemekesedjahteraan
dari Interparlementaire
gian.
ngoerbankan tenaga, pikiran dan harta
Unie memoetoeskan akan mengatoer satoe riksaan atas keadaan diri orang-orang ini
kita, oentoek mentjapai kemerdekaan kePembongkaran dikantor consul Belanda.
perdjandjian jang
banjak mengandoeng akan diteroeskan.
bangsaan kita: nah sekarang, bagaimana
Den Haag, 18 April. Dari Riga di-| maksoed, oentoek mentjegah sifat-sifat
oesaha kita, oentoek membela pemimpin
kabarkan, bahwa dalam kantoor consul jang boleh akan menimboelkan bahaja JAPAN.
pergerakan kebangsaan itoe.
Belanda terdjadi pembongkaran. Brand- peperangan. Doea poeloeh orang deskunTambang barang ditoeroenkan.
merambat

33

Dengan hati jang panas toean Abdoel
Pada hari 1 Januari 1930 penoelis me- Kahar, memprotest keras atas sikap pemelihat lima pemoeda-pemoeda bangsa kita rintah di-Indonesia. Dan beliau menjangSesoenggoehnja Lopez soedah lama ter- berkoempoel.
Satoe dari mereka itoe,
sangka, berhoeboeng karena besar belan- membawa soerat kabar Alahrom. Oleh kal pada toedoehan-toedoehan, jang oleh
karenanja, dilakoekan tangkapan itoe.

sedang mengerdjakan agama diwaktoe
hari besar Goede Vrijdag disini dan di INGGERIS.

Preaues mendjadi gempar dan terkedjoet
disebabkan
gempa jang keras terasa dis
jang

MEDAN

berharga kepoenjaan bibliotheek itoe.

jang djanja.

boeat

,PERTJA TIMOER”

Rubberstempelmakerij & Reparatieatelier Schrijimachine,

I

Warschau, 18 April. Satoe pengadiDalam pada itoe dari pihak, Regeering lanjang memeriksa perkara sepoeloeh orang
toeroenan diharapkan
akan
memoelai mem- leden dari Duitsche, minderheidsorganisajang
ketiga Istana Erbach. Toeroenan boeat kapal-kapal perang jang dibe- tie, bernama Duitsche Bund jang dipersapertama ialah Erbach Furstenau, toeroe- narkan pada Amerika 7 boeah dari 10.000 lahkan mendoerhaka kepada Polen, memnan kedoea ialah Erbach-Erbach.
ton sebeloem tahoen 1933.— Tiga boeah boeat beberapa kepoetoesan hoekoeman
Bapa dari Prins Wilhelm Ernst ialah lagi kapal perang lain akan diboeat ma- dengan menoetoepkan pesakitan-pesakitan

Alexander

teurs dll. boleh kirim tjonto-tjonto. Sanggoep adakan

RUS.

Prinses armada dalam Senaat jang sama sekali
tidak senang akan verdrag itoe mendesak POOLEN.

Ernst, daKawat itoe
dari radioditoenggoe

,,Pertja-Timoer"

Keroegian

j. terbanjak ialah pada labaratorium GouPihak- vernement dari dienst kesehatan, dimana

April.

doea kali.

djaminan, Maoepoen borg wang.

menjatakan,

Actie Amerika atas conferentie armada.

pihak Kaoem politiek bersedia mendjalankan ,,vloot-actie“, dimana president Hoover mengharap akan mendapat kepoctoe-

Satoe kali, tentoe maoe

soeka bikin perhoeboengan dagang. Firma's, Impor-

poeloeh enam orang dibawa ke-

Keadaan

Tjoba doeloe,

Begitoe djoega Toko en Drukkerij

Moskou, 18 April. Satoe soerat kabar
Perantjis
mengchabarkan, bahwa satoe
akan bantoean dari publicke opinie dan
'Prins ini lahir 4 Januari 1904, djadi dengan perantaraan radio akan memintak oetoesan jang diberikan koeasa dari Mossekarang oemoer 26 tahoen. la djadi bantoean dari seloeroeh negeri soepaja kou soedah berangkat ke Constantinopel,
student di Honnover. Menoeroet dari pa- pada hari mengemoekakan
verdrag itoe boeat bertanja kepada Trotzki apakah ia
da neneknja sebelah bapaknja, ia toe- di-Senaat menjerahkan
pertimbangan- soeka datang ke- Moskou, oentoek memroenan dari bangsa Belanda.
bantoe menjelesaikan perkara oeroesan tapertimbangan
itoe.
“ja
Hak, jaitoe voorzitter dari '“Commisie nah disana.

tentang

Harga pantas,

bahwa seorang mati kena pelor.

Kepoetoesan
rendah dioendoerkan.

Washington,

Dengan Prins Wilhelm
Ernst von Erbach Schin-

Kawat

harganja.

18 April. Lijst dari orang-

keriboetan

rubberstempels, kertas-kertas, perabot kantoor, repa-

'Segenap tempat akan didatangi. Kelocaran dan made ,PERTJA-TIMOER""

roemah sakit boeat dirawat, antaranja 17
orang
pegawai politie. Sebelas orang
tarief atas barang-barang tinggal
dirawat
dalam roemah sakit.

Prinses Juliana bertoenangan.

Wilhelm Ernst von
dari Duitschland.

djadi

Kawat

Aneta Radio.

Prinses

2

Orang jang mati dan loeka sesoedah ter-

NEGERI-BELANDA.

jang ke- 21, akan

Gjandjian maoepoen

di Bombay, soedah ditangkap.

Karachi,

toean-toean

MEDAN.

boleh lansoeng berhoeboengan padanja baik tentang per-

Keadaan di Karachi.

kedoea,

Chabar

nangan

Pasal oepah tjitakan,

ratie mesin toelis, dll.

pemimpjn dari actie-perlawanan anak

negeri

Lembar

dari

wetgevende vergadering dari seorang dari

kita, moelai hari ini, tetap selamanja akan mendatangi

saudagar, firma-firma dan tauke-tauke baik dalam dan loear kota

bitjaraan saja ini, tjobalah kita batja

tele-

graam di Elahrom sekali lagi.

Soerat kabar Elahrom diboeka laloe ditoekang-toekang me- batja telegram itoe dengan perlahan-lahan.
masak biersoedah ambil kepoetoesan akan
Setelah dibatja, laloe beliau meneroeskan
Persatocan

dari

menaikkan harga tiap-tiap satoe hectoliter

dengan 3

Mark dan 85 pfenning, jang

pembitjarainnja.

bererti kenaikan itoe'11 procent dari
djoealan berpetjah-petjah (sedikit-sedikit).

Saudara-saudara, boenji telegram ini,
tidak begitoe terang: dari itoe, menoeroet

Demonstratie Communist.

goe perkabaran dari Indonesia, laloe kita
mengadakan rapat. Dan perkara oeang,

Berlijn,

18 April.

Pemoeda-pemoeda

pemandangan

saja, lebih baik kita toeng-

haroes kita pikoel bersama-sama.
Saja jakin, bahwa kawan-kawan
kita,
pada hari besar goede Vrijdag berangkat
ke Leipzig oentoek menghadiri pesta pe- akan moefakati pikiran ini, dan menjomoeda-pemoeda disana. Atas pemeriksaan kong dengan sekoeat-koeatnja. Boeat mepolitie kedapatan beberapa banjak soerat- noetoep penbitjarain saja ini, saja harap
soerat sebaran jang terkarang dalam roe- saudara-saudara menjiarkan pikiran ini,
semoea kawan-kawan kita, soekepada
pa-roepa bahasa serta pakai wapen.

Communist

jang banjaknja

2600 orang,

Empat orang Communist jang ditangkap.

paja bersedia

dihari

jang akan

datang:

Betoel jang mendjadi saudagar besar bangsa Europa:
Betoel jang mendjadi saudagar
perantaraan bangsa Tionghoa
akan tetapi
pembeli jang sebanjak-banjaknja
bangsa Indonesia.

»SINAR DELI” dibatja oleh:
anak negeri. Kepoenjaan

anak

negeri sendiri. Oleh karena itoe,
»SINAR DELI"
tempat jang sebaik
- baiknja
oentoek advertentie.

'Toeroet warta dari Nw. Soer'Cir, bahwa Loerah desa Bandjarsari district Kepandjen (Malang Selatan), telah diboenoeh
Pembongkaran peda Perceptiekantoor oleh Candidaat menantoenja.
Politie mendjalankan pemeriksaan kedi
Bandoeng.
njataan
sebagai berikoet:
/ Bahwa dalam boelan Februari tahoen
itoe mempoenjai seorang anak
Loerah
jang telah laloe pentjoeri telah mengoenjang telah mendjadi gadis.
n
perempoca
djoengi Perceptiekantoor di Bandoeng
ja ia telah pilih seorang
menantoen
Boat
dengan
ambil
djalan dari gentang
20 tahoen. Boleh djadi
beroemoer
dan kemoedian dengan menggoenakan tali moeda
digoena-goenai oleh
telah
ini
moeda
orang
mereka toeroen keroeangan kantoor itoe.
Loerah
ini,
sehingga
orang moeda ini
Sampai sekarang itoe pentjoeri-pentjoeri
gila moendar
orang
sebagai
kelihatan
beloem djoega dapat ditangkap.
mandir
dengan
tidak
tentoe,
Pada malam senin j.l. telah ditjoba orang
Pada soeatoe hari sedang loerah itoe
poela membongkar kantoor oeang itoe,
ring diatas (seboeah kerosi mabaring-ba
jang mana letaknja ditempat jang ramei
j roemahnja, seorang moevoorgaleri
di
las,
Soenggoehpoen demikian pentjoeri-penk sepotong kajoe lamembawa
da datang
tjoeri itoe tidak merasa takoet, bahwa
politie akan lihat ia poenja pekerdjaan,
dengan djalan jang demikian ia dapat

masoek kedalam.
Ia angkat grendel pintoe belakang, dan
sekarang ia berada dimoeka

pintoe katja,

loe poekoel loerah itoe tiga kali,

Tatkala loerah itoe dibawak keroemah

sakit ia telah menghemboeskan
penghabisan ditengah djalan

jg

nafas

H0
Perdagangan perempoean dan
anak-anak
Aneta mendapat kabar dalam tahoen

» 00000000000 000000000000000
“

TOKO. OBAT. & AGENT MECCA GANGERS

Getah djatoeh,
kopi poen djatoeh,
dagang roeboeh,

soesah boeroeh,

S.M.

Apa akal sekarang?
setengah

menggadaikan

ada jang

poelang.

ada jang

ke Penang.

tjelaka,

apa akal dan daja?
kita hendak kemana?

Harga per blik £. 0.80.

siapa.!

Agenten:

Badoe
Hadji
Hadji
Hadji
Siddik

Mirbeau, jang diterbitkan oleh firma
Schoenderbeek di Laren, sebab itoe boekoe

ada moceat tjerita tjaboel.
jang mana teroes ia petjahkan. Lobang
—0—
itoe soedah tjoekoep besar boeat dilaloei
Ditemketjil.
oleh seorang jang berbadan
Rapport tentang tenggelamnja
jang laloe oleh bureau pamerentah boeat
kapal , Zeemeeuw”
pat ia merangkak itoe ada kedapatan oeroesan pembantrasan perdagangan orang
titikan darah, roepanja ia mendapat loeka orang
Terkabar baroe ini rapport dari comprampoean dan anak-anak, telah
tatkala mendjalani pekerdjaan

itoe,

dioeroes 191

perkara perdagangan perem-

(missie jang

ia telah

tadjam

menjebabkan tenggelamnja itoe kapal kememoesnahkannja dan Indonesia.
Ia boeka poela latji dari satoe medja Hampir semoca ada orang Tionghoa jang (tika datang angin riboet. Kesalahan-kesalahan terdjadi dalam pembikinan bebemelakoeken peroesahan begitoe
tetapi disitoe tidak ada besisi ocang.
kapal M. FE. (djoega beberapa kapal
ada|rapa
ini
orang-orang
dari
sekali
Sama
Politie telah melakoekan pemeriksaan dikirim lebih dari 5000 kartoe signale- dari marine perang), itoe kapal-kapal tidan memboeat foto dari tanda djari-djari ment pada pembesar-pembesar di dalam dak bisa terapoeng dengan tetap
sipentjoeri itoe. (S. P.)
dan dilocar negeri.
Rapport
jang sekarang dimadjoekan
—0—
an anak-anak, telah menetapkan conclusie dari itoe voorloopig
perdagang
Tentang
Tertjekik sampai mati.
dioeroes 104 perkara jang mangenakan onderzoek itoe tapi tidak oendjoekkan pada
Saorang Menado di Soerabaja soedah anak-anak laki-laki dibawah cemoer dan siapa itoe kesalahan-kesalahan haroes dikasih anaknja oemoer 2 tahoen bermain- 32 perkara jang mengenakan anak-anak timpakan.
Dalam itoe soerat rapport
main knikker. Seperti biasanja anak-anak, perempoecan dibawah oemoer.
diterangkan,
bahwa
tidak bisa dioendjoek
begitoe anak terseboet kasih masoek itoe
Sama sekali sekarang berada dibawah dengan
pesti
bahwa
satoe orang mesti
562 tanggoeng
knikker di dalam moeloetnja. Kemoedian penilikan dari bureau
pamerentah
itoe
kesalahan
dari pembikidi tenggorokannja immigranten jang mocda, jang masi beloem
masoek
itoe knikker
nan.
a
djalannj
bagian
dan teroes terselat di itoe
beroesia 17 tahoen.
Tapi
terkabar dalam kalangan lebih
,
napas.
Pesti sadja-anak-anak jang telah djatoeh
orang
tidaka setoedjoe denganr rap|
s
pen-|ata
saudagar
rlapoenja orang toca dapat tahoe sasoe- didalam tangan saudaga
port itoe, dan tidak ozroeng nanti satoe
dahnja anak itoe pajah sekali, hingga ketika djocal manoesia itoe, akan didjocal bocat rombongan
orang akan dioendjoek mesti
didjadikan
boedak.
itoe
anak
pertoeloengan datang ternjata
pikoel
tanggoengan
atas itoe kesalahan
—0—
soedah tarik napasnja jang pengabisan (S.P.)

'Alam, Pakantan

Lombang,

Moeara

Sipongi.

Lebai Aman, handelaar Paroepoeh, Laboean Roekoe.
A. Mochdan Sahaboe, Mandoemai, Bandjarmasin.

lah, bahwa dalem 84 perkara orang-orang | Dari pemeriksaan di moeka commissie
jang bersalah telah dihoekoem pendjara itoc telah ternjata bahwa kesalahan dalam | W

Moela-moela ia tjoba mendongkrak dan boeat sebagian besar dengan prentah | pembikinan itoc kapal jang dibikin disamping dari itoe Cash Register akan te- dari kepala dari gewestelijk bestuur boeat (Marine etablissement di Soerabaja telah

Kadli

Tjan Giok Soon, Tapa' Toean, Atjch.

Setelah ia sampai didalam Kantoor itoe, poean, peroesahaan bordeel gelap dan pen-|Z ee meeuw
di Pelaboehan
Soeradoca tahoen berselang)
ia tjoba boeka National Cash Register, djoealan dari orang-orang prempoean | baja
(kira
satoe mesin jang berharga f 10.000,—
dimadjoeckan — pada
volksraad.
oleh soedagar-soedagarnja. Hasilnja ada- | telah
Dengan barang jang
tjoba boeka satoe latji.

Alip Loebis, handelaar koepiah, Kesawan, Medan.
Sjamsoe'ddin, Hotel Sipirok, Sipirok.
Ismail, 2 Oudemarkt, Medan.
Ismail, handelaar Onderstraat, Tdg. Balai.
Marah Baginda, Kota Nopan Mandailing.

Soetan

kapal

tenggelamnja

periksa

O.K.S.

Wallah! Anna willan njan betoel sadja, kafan inta ada rasja koeran
nafsoe, kafan inta poenja tenaga ada koeran, lantas makan Safoef
Hidjazi itoe obat njan betoel-betoel moedjarrab dan 'adjaib!

acnirnja masoek tangsi.

mesti tjari: “salah

MEDAN,

Apa Inta Boeloem Taoe?

ehih tjelaka lagi.

soesah

ALMANDILI

55 PADANG BOELANWEG,

barang,

ada menggantoeng diri,
ada djadi pentjoeri,
Wah,

NAWAWI

.|

Mohamad Taris, handelaar Kandangan, Borneo.
Ahmad Nawawi, Main Road, Batu Gajah, Perak.
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ini sia-sia.
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bekerdja

kombali?

Dihari Senen jang baroe laloe pendoedoek di Soerabaja telah dengar soeara goe-

kapala desa
jalah doca

di PACHT STRAAT 29 MEDAN

dan Borneo

Pasoedjamboe

didistrict

tertetak

l Maart jang baroe
Kandangan, ditangga26
laloe djam 4 sore telah dengar socara

bahoca
sampai tiga kali menandakan
kombali.
bekerdja
Semeroe
goenoeng
dari
Sectie-ingenieur jang tersengkoet
irrigatie afdeeling Pekalen
provinciale

Bombay - Besar)

Selamanja ada sedia roepa - roepa:
Timbangan
- piring dari kajoe, 40, 15, dan 25 kilo.
Timbangan - kajoe besar dari 125, 150, 175, 200 kg.
Timbangan -medja Timbangan-maas, Oekoeran meter, pengoekoer kaen, Gantang beras ketjil dan besar.

kapal djadi
riboet

di laoet,

Poupet tidak trima soerat-soerat lagi dan | mana hebat djoega. (Het N ws)
—0—
malahan ia poenja boekoe-boekoe dan
Soerat kabar baroe.
oewang poen tidak moentjoel-moentjoel.
(Corr. S.D.)
Kita dengar kabar baBeberapa kali ia toelis soerat pada ia
'hoea oleh bebrapa orang Tionghoa di
poenja bank, tapi dengan sia-sia.
la hendak bitjara interlocaa! dengan Padang jang dikepalai oleh toean Tjia

da- Tjoen

consul-generaal Fransch,tapi ia tidak
pat samboengan.
Karena
tidak

tahan

lagi — dengan

Soen

ada

di

kandoeng maksoed

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

boeat terbitkan lagi satoe soerat kabar
harian jang ketiga dari peroesahan bangsa

itoe monsieur Poupet laloe menoe- | Tionghoa
Sampean telah diberitaoekan tentang itoe keadaan
djoe kekantourresident.!Dan disitoe iatanja ngemoedi
dari
bestuur
djoega
dan
kadjadian,

Jang diseboet akan djadi pe-

kepala dari itoe dagblad ada
ambtenaar-ambtenaar
Belanda
itoe
dengan
Tjia
Soen
Yong (S.Y. Tjia).
provincie.
perkataan-perkataan Fransch jang merdoe
Pendjoealan aandeel boeat itoe penerTapi sebegitoe djaoeh, menocroet oe- dan sedap, jang 'soesah didjoempai dabitan
kabarnja soedah dilakoekan semenakan
sebab
ada
djarnja ,Ind. Crt.“ tidak
lam semoea woordenboeken di bilangan tara sementara sepandjang
kabar itoe
orang koeatir atawa bingoeng ketakoetan. Fransch.
dagblad akan ditjitak dengan mengoepah
—0—
Orang silahkan ia pergi ka Soerabaja, sama Volksdrukkerij di Djati, drukkerij
Pengoembaraan ke Papoea.
hal apa ditoeroet. Dan di kantoor gou- mana telah sanggoepin, asal sadja dikasi
Dengan kapal Van derW ijc k pada verneur baroelah segala rintangan itoe voorschot 2000.

kerdja.

Bandjir.
(Corr. S. D: Padang) Lantaran hoedjan
lebat toeroen sebagai ditjocrahkan
dari
langit pada hari Kemis malam — batang

mengelocarkan

air 1050 ton itoe soedah dapat dipergoe-|
nakan, jang boekan

poeng-kampoeng

mana Parak Geciang, Palinggam,

sadja bergoena besar | Pasar

Gedang,

Kampoeng

Ranah,

Nias, Genting

oentoek persediaan air bocat kapal-kapal, | dan lain-lain pada kerendam
tetapi bergoena djoega
pendoedoek kota.
Pompa jang soedah

kam-

poela.

Sjoekoerlah sebegitoe djaoeh ketjilakaan manoesia dan heiwan tidak kedeterdiri|ngaran, boleh djadi sebab bandjir tidak

boeat keperloean

piaraan bangsa boeroeng, dan lain-lain
ada jang
sebagainja. Voorzitter toean Landman dari empat bocah iioe masing-masing | Seberapa heibat sebagai beberapa boelan
toeroet boeat mengatoerkan
satoe dan
mengelocarkan air 400, 300, 280 dan 120|jang soedah.
lain di Andel dan didoega akan berada
—0—
ton, dapatlah menghasilkan satoe djoemdisana beberapa boelan. (Soer. Hbl.) lah -air dari 1.100.000 pada waktoe doea
Keramaian
taboet
di Padang.
—0—
boeah
kapal
besar
berlaboeh
disana,
akan
|((Corr.
S.
Deli
di
Padang.)
Boelan taboet
Kena ratjoen blik?
Saorang

Boemipoetra di Darmo Soera-

baja soedah membeli dari lelang bebrapa
blik ikan sardintjes. Ketika sampai di roemahnja dengan sigra ia boeka doea blik

dan

makan bengan

dengan

istrinja dan

doea anaknja, sebegitoe djaoeh tidakada kedjadian soeatoe apa sampai kira-kira satoe
djam kamoedian orang Boemipoetra itoe
merasa peroetnja memoelas dan sebentar

lagi teroes moentah-moentah. Tidak selang

beberapa lama kemoediam istrinjapoen dan

anaknja dapat itoe penjakit,

seboet

blakangan

tidak

tapi jang ter-

tetapi tidak tjoekoep lagi bocat mengha-|di Padang soedah dekat. Kabarnja tahoen
silkan air keroemah-roemah, sehingga se-|ini keramaian itoe akan kedjadian lebih
lama kapal-kapal itoe memocat air, ter- heibat dari tahoen -tahoen jang soedah.
paksalah beberapa lama orang tidak men-| Beberapa kampoeng jang selama ini soedapat air.
dah lama tidak membikin arak -arakan
Sekarang boeat mentjegah kesoesahan|itoe sekarang soedah bersedia-sedia.
Alang Lawas dan kampoeng Djawakaair itoe soedah dapat djalan. Dengan mengadakan
persediaan air 2100 ton dan barnja akan bikin permainan itoe.
kekoeatan
mengalirkan air boeat satoe
Asal sadja keramaian itoe semata-mata
djam kira-kira 100” ton, maka sekarang |boeat plezier, tidak apa: tapi nistjaja badalam beberapa djam sadja soedah dapat|kal tidak ada faedahnja apabila dilakoesekalian kapal soedah mendapat air jang |kan seperti biasanja ialah boeat djadisatoe
“tjoekoepnja. hal ini ada mengoentoeng-| waktoe melepaskan dendam antara satoe

hegitoe heibat, kan

sedang soeaminja itoe kamoedian djatoeh

pangsan.

Dengan sigra thabib diberi tahoe

dan

dalam pemeriksaan lebih djaoeh ternjata
ito: orang dan famillienja soedah makan

ratjoen blik. Ontoeng ag tida»
pai membahajakan djiwanja.(s.P.)

sekali bagi kapal besar jang banjak |dan lain kampoeng, pada keramaian ma-

sekali mempergoenakan air.

parah
Boekoe tjaboel dibeslag.

Menoeroet oedjarnja A id.

enz:

jang kerendahan antara

na sering terdjadi

perkelahian.

kasaran.

jang

seperti saroeng Isamgrinda,

dan

Maatschappij

barang

plekat, terboesj, tjapal,

—0—

pompa air jang baroe didirikan oleh Sa-|Arau telah melimpah lagi hingga”
bang

Lain

haloesan

D.

bahwa

pada seantero

riboean

ini

dan

batik

Mereka itoeakan bawak tjoekoep banjak
perkakas pertanian,
bidji-bidji, heiwan

kepada

kabar

kain

D.I.K.N.G.

toclis

minggoe

soerat

soerat kabar Tionghoa jang sekarang berada di Padang ia soedah pernah be-

matjam

dimana memang soedah ada satoe settlement ketjil terdiri dari 12 kolonisten dari

orang

dalam

doenia

menjediakan

Arfak),

Sabang

bahwa

banjak boleh berdamai harganja.

Toean SY. Tjia sebagi diketahoei ada
|satoe orang jang soedah ..terkenal” dalam

ada

(pegoenoengan

Dari

Crt,

Pembelian

adres batikhandel jang

membajar ongkos pelajaran sendiri ke
Manoekwari, sedang maksoednja
boeat

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

Inilah

tanggal 15 Mei jang akan datang, dibawah mendjadi terang
Ternjata
orang telah sangka monsieur
pimpinan dari voorzitter dari ,Immigratie
djaga
en Kolonisatie Nieuw Guinea“ di Malang, Poupet ada seorang Italiaan dan
akan berangkat satoe rombongan kolonis- satoe communist
ten pertama ke Nieuw Guinea dari SoeraSesoedahnja ia poelang kombali di bilabaja.
ngan Madioen, itoe orang Fransch dapatRombongan itoe terdiri dari 14 orang, kan
bertoempoek-toempoek
correspon
antara siapa 9 lelaki dan 4 perampocan dentie, hasil dari beberapa boelan. Loc.
—0—
dan 2 anak.
Pompa air di Sabang.
Selainnja doea orang, mereka semoeanja
tinggal di Andel

(Dibelakang toko

Dalam rapportitoe djoega ditoetoerkan
bernama Ponpet. Ia ada satoe ethnoloog,
tentang
beberapa kapal jang dibikindi
komali.
telah mengoendjoengi Nieuw Guinea dan
Marine
etablissement di Soerabaja j. lagi
akan
toelis
satoe
boekoe
boeat
tentang hal itoe
diperbaiki
atau akan diperbaiki hingga
lain. Dari regent satoe uitgever jang terkenal di Parijs.
angin jang bagaimenentang
bisa
(nanti
joengmonsieur
sekoenjoeng-koen
Dengan
Observatorium

dapat kabar, bahoca kepala-

desa jang

Fransch

Telefoon No. 998

Dalam sementara itoe di Kota Tengah

ialah di Ommelanden van Padang orang
politie Ba-|soedah adakan keramaian itoe lebih doe-

tavia tanggal 7 j.I. telah besiag boekoe|loe. Ini malam (petang Sabtoe) ditempat
pada beberapa
saudagar |itoe orang moelai mengarak taboet-taboet
.sam- aan
.
jang berdjoemlah 3 boeah banjaknja.

5

Loemadjang directeur dari

Weltevreden

seorang

LIE

No.

Satoe rapport officieel
telah seboetkan satoe dan

tinggal

hingga

moentjoel angin

HAP

Pesenan banjak dan sedikit, kami terima
1

dengan

senang hati.

No. 34 en Pebgyakganeang
ELI
MEDAN

bekerdja

Semeroe

ada

pembikinan

diwaktoe

merk

Kesawan

noeng

noengan,

pergoe-

mereng

20555 ELLLN UNAS
TOKOTIMBANGAN

Batikhandel merk H. ABDULHAMID Mandailing

semeroe

Goenoeng

dalam

Tersangka spion.
Di bilangan Madioen, dekat

000 000 000 00000000000000000000

Adres

tapi

»
00000000000000000000000000

(Per chabaran.

menantoe. MALARIA.

oleh candidaat

Diboenoch

.

“Advert
dver entie3
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pada: TOKO

2

HADJI

0

Telegram adres:

'Adres soerat-soerat dan pesanan:

nannja.

@

ISHAK ISMAIL Medan.

PARTICULIERI A MILICHBIDSDIENST

?

22

Telefoon

@

H. ISHAK ISMAIL,

Oudemarkstraat

»

?

?

?
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KOEPIAH

Kesawan No. 75
Sekarang kita berada

tahoen 1930
-uitu de mode”

1

orang

pada|

1929

Awas!

B. BAROEMOEN van WELTEVREDEN.
REPARATIE ATELIER:

HET BESTE GOEDKOOPE EN VLUG GE

REPARATIE

ATELIER PI

LIA

soekai,

aan Da fo era |
Ke Lama
Rool (getah) Mesin Toelis jang toea bisa"
dibikin

INTI

kembali

baroe.

Didalam

Afdeeling

Oostkust van Sumatra bisa terima Abonnement:

bor

membersihkan

Machine

Djoeal dan

dan memperbaiki Mesin

beli Mesin Toslis 2de

Yam

Inilah

warna

satoe

model tahoen

1

,

Ti

potongan | «,

EDIAL dag

|
8
harga boleh berdame.
Toelisnja
!Mesin

se!
baroe, selamanja
ang baroe,
toko jang

menocroct

CORONA,

Giling padi. Kita kasih Grantie satoe”

tahoen, Lijst Mentijp 10 djari beladjar sendiri
Ikarangan O.K. M.D. Gamboes harga F 1,20-2x
| Toean-tocan datanglah persaksikan sendiri.'

5
kdreri
5
2
g
Ya lara ' MJ B. BAROEMOEN, , Oudemarkstr. No, 59 Medasi
NN NAN
Pa
Aa Hai
Pagi 3 SUMATRA
MEDANNB.BAROEMOE
RN

2

&

|

TION GK OK
SIN
jong Yong Hianstraat No. 48 — MEDAN.

dari Oostkust

moelai

3
Toelis, Graphotipe, Addressograpkt

Mesin”

oelis.
! N,B.

aa aa Aa AE A65

kenal,

BONGS OB.

Eigensar.

3

« VER, LINDETEVES,

pendek, orang bilang pesen SOEKARNO namanja.
Dalam kita poenja toko tersedia
sekalian potongan itoe, demikian djoega
potongan lain.
Kita poenja harga, orang soedah
sampai

MAR AH

areonen

hands, sekarang sedia djoeal Mesin Toeiis
. hands merken, REMINGTON, ROYAL,

ini, banjak jang

oa berobah potongannja,
arang

Creenaad NAN

y

atjam-matjam topi
1 sedia
berma
dan bermatjam-matopi dan
sedia bermatjam-matjam
Seperti topi Helmhoed dan Viltenhoed, dan moelai
10pi anak sampei topi Orang, toewa lain dari itoe sedia djoega banjak barang-barang
ini soedah terpandang |
lontong dan sanggoep membaroci topi jang soedah toca dan kotor
t
2
jang
pi
demikian djoega petji- |“
Menoenggoe dengan hormat,

tahoen

pada

Het

satoe malam.

Medan.
pada tahoen

ditahoen

pakaian

bersih.

boedi manis !!

—

1930, tentoe kemaoean dan kegemaran
poen membawa pendoedoeknja pada
kemaoean tahoen 1930.
Banjak

dioeroes oleh pelajan-pelajan dengen

is !!
g
j
Tarief sewa kamar moelai dari £ I.— f 2.— £ 250 dan f 3.—

00

Toko dan Fabriek
NOERAIN

Makanan

Tetamoe selamanja diterima dengan

0...

992

Awas!
TOKO

g Ha
Ada sedia goedang auto oentoek passagiers. Kamar mandi dengan
air bersih dari waterleiding.

| @|

?

2 Medan.
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Directeur : MULLER MASSIS

M.

Sedia kamar-kamar tempat menginap, lengkap dengan katil-katil:
|
|
3
nja. Terdjaga dengan bersih. Tjoekoep mendapat oedara jang

&
?

?
(3
»
?
016

Menoenggoe dengan hormat,

penah, toko, goedang dan harta ?
nda toean, terdjaga oleh oppas
malam. Tertangggoeng keama- ?

Medan

3

.
Mode paling baroe, '”

atjam jang 'aln,
Harga moerah, barang bagoes.

|

$
O1

anak. kemedja soetera.
Dasi dan sapoetangan, serban oentoek Hadji, saroeng
Samarinda, saroeng Batoe Bahra, saroeng Djokdja.
.
Li
z
,
Pajoeng soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak

? / @
Li
ak 3
en Joeri
?
,
bendi
Dingalah harta
jagalah
harta benda toean!
DENGAN
PEMBAJARAN|

7 —

ISMAIIL Oudemarkstraat 2 "Medan

Ada sedia mendjoeal Petji tempahan, teroetama potongan Tham-

P

Oudemarkt.

BUROPA

orang soekai zaman sekarang,
rin dan Soekarno, jang
"
P
Djoega lain-lain potongan, badjoe anak-anak, topi anak-

S

TIAP-TIAP
SEDIKITBOELAN.

1

NN

mmnemenganbasmsa “Os

lo

sampai ke Tapanoeli hingga seloeroeh
tanah Atjeh.
Pesanan banjak dan sedikit kita kirim dengan rembours.
5
Menoenggoe dengan hormat

MDAOED
TEEKENAAR

. Kaoem sport !

Batjalah !!.

Tendanglah VOETBAL merk CHAMPION dan MATCH|
LESS en T. dan lain-lain jang ada sedia
dalam kita
Pakailah

kaoes

poenja toko.

voetbal dan kniedekker
oentoek toean
- toean.

jang kita sediakan

Toengganglah
Motorfiets
merk
NEW HUDSON. dan MATCHLESS jang toean soedah ketahoei
kebagoesannja.

apabila

aa aa

Sanggoep membocat gambar roemah -roemah dan mendjaga pekerdjaan : serta menerima oepahan

blauwdroek

wit

dan

drozk.

Inilah satoc perkakas jang

jang ditoelis
Kelimah -kelimah
dengan tangan oentoek perhiasan
dinding dan Kreemaker.
Harga melawan

Mohd. DAOED
Djalan

Medan.

Poeri

dinamakan

Electro Sathy Apparapus,

dapatan dari Mr. Noishiki Electro. Socatoe
njemboehkan penjakit di dalam badan seperti
bisa dipanggil dilain tempat, tentang bajaran
Dan sedia mendjogal mesin itoe, ketjil dan

Tanjalah

Tel. m0 13

keterangan

lebih djaoch

K. NAITO.

3 Prins Hendrikstr. — Tel. No.

(Kota Masoem) No 261 62

socatoe pen-

perkakas electrisch, jang dapat mengiloe-ngiloe, tidak enak tidoer, dan
boleh berdamai lebih doeloe.
:
besar.

pada:

pakai,

GRAMAPHOON, Edison, Bell, kita ada sedia, Roepa- roepa timbangan dan takaran serta oekoeran. Persediaan besar dari perkakas
jang toelen.

segala motor dan pendjoeal arlodji merk Roskoph

Tjarilah

"

kita poenja adres:

HAN

SENG & Co.

Oudemarktstraat 53,

Telefoon 755 Medan.

e

Djoega sedia mendjoeal Pot - pot
boenga dari Cement: Batoe medjan: Oempak (sendi) roemah :

aa

memboeat

tocan

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

5

1177, Medan.

SEMENDJAK

TERMASJHOER

Ai

TAHOEN 1898

hingga hari ini memberi kepoeasan dan kegembiraan
dalam

Ketjap

roemah tangga jalah:

TAFEL

Japan

Perhatikanlah

Fotograaf

trisch

———t

S

Battery

motor

dan

Dinamo

J

MEDAN

bagoes

»Librarij” moelai 30-60-300 kaki pandjangnja.
No. 10278 Billy at Home

»

86 LuTEnANTS we6

dalam roemah tangga dan dibawak

dikebon'- kebon dan bermatjam - matjam film
»
»
»

tjap dan merknja:

1346

Sedia djoeal Pathe Baby Cinema toestel
Bioscoop, dan bisa didjalankan dengan Elecdipakai

1.

No.

atelier

BATA
YE
No. 58 Medan Telefoon

Kesawan

jang

SOJA

Pn

10124 Harold Waiter (Harrold Lloyd
10297 Tailaring (Charlie Chaplin)
10222 Charlie's Double (Charlie Chaplin)

10123 Snub is Sciontifie (Smub Piollard)

Datanglah totan tocan dan ankoe- ankoe pereksa dimana tempat kita
diatas, serta banjak
jang terseboet
jak
tidak seboet namanja disini.
1
46

ea

KN

tersedia jang kita
ji
lagi film
si
Ha jang
lagi
Menoenggoe dengan hormat.

Ini ketjap Tafel Soja, telah banjak dapat poedjia dari
Proffessor dan Thabib dinegri Japan, oleh sebab itoe sekalian kaoem saudagar perloe menjimpan ketjap ini di dalam

kedeinja, soepaja menjenangkan pada sekalian langganan.
Menoenggoe dengan hormat,

KOMAI
40

86 Luitenantsweg
Telefoon N

Medos
“ 31

Advertentie

TOKO'KATJA

000000000000000

»Memberi pertoeloengan",

MATA

IJIN TONG & Co, Master No — MEDAN
“ IMenjediakan

no€ng ,,Ajam“ dan Itik"

segala roepa katja mata.

Disebabkan soedah banjak mendapat
Soerat poedjian, jang itoe obat Gumbira
betoel bisa menjemboehkan penjakir Boernoeng ,Ajam“

Sanggoep periksa'-katja mata jang tjotjok oeritoek ke-

mata toean-toean
ongkos -pertjoema.
Boleh toekar katja jang

ditempat tocan, baik lebih dahocloe sediakan satoe atau 2 botol.
Sedang dari lain negeri telah banjak

ta'
tidak

mendapat pesanan obat Boernoeng ,,Ajam"

Per botol Bier franco Medan 4 f. 1—
Boleh

dapat

oesah

keloear

Djoega

jang terseboet.

kirim.

Ini toko Speciaal Kleermaker, dan sengadja baas

sehatan
dengan

Sebeloemnja hinggap penjakit ,,Ajam"

ongkos

Maoe fjantik?
Mace gaja?
Datanglah di Calcuttastraat No. 31 - Medan
ai

dan, barang klontong

Obat »Gumbira“ moestadjab dan moedjarab menjemboehkan penjakit Boer-

Lain

Awas!!.

Ti

sedia

oeang.

Keoentoengan

barang-barang

tjotjok
lagi
dengan
besar bagi toean
- toean.

klontong. Boeat beli banjak

kita kasi rabat jang pantas.

jang soedah
biasa kerdja di toko Gornfield dan
mempoenjai kepandean jang tjoekoep.
Pekerdjaan ditanggoeng tjepat dan netjis dan
- lenen-flanel"
sedia segala kain-kain seperti palmb
each
- toko
dan keper poetih. Harga bersaingan sama toko
jang lain. Pesanan dari lain tempat dikirim dengan
rembours.

boleh

«

beli

pada Agentschap Volkslectuur (Balei Poestaka).

35

Menoenggoe

dengan

hormat.

Menoenggoe

Telefoon No. 566
Moskeestraat No. 44.
63
MEDAN.

000000000000000

000000000000000

»
Boekoe-boekoe jang paling baroe terbit:
»
DIA ITOE??? (Gadis Bangsawan Indonesia) atau Hati Wadja, satoe
» SIAPA
tjerita jang menarik hati dari awal hingga achirnja, meriwajatkan satoe gadis
» bangsawan jaug berhati wadja harganja sangat moerah
£ 150 porto f. 0.10
DALAM KATJAUAN PERTJINTAAN oleh D. 1. Loebis tjerita seorang jour»
ABDUL WAHID » VOLKSALMANAK
nalist jang dari moeda sampai kematinja dalam katjauan Tjinta
» 065
"010
Melajoe 1930 berlampir almanak dinding terhias banjak
Kleermaker Balistraat No. 6.
tinggal sedikit lagi, harga ditoeroenkan
0.60
“015
» gmbar
'OSMINA Njai jang manis (Resia Kota Medan,) sangat menarik hati dari awal
Telefoon No. 1426 -o- Medan
- Deli. » hingga achirnja.
2 djiid 5, 3—
» 015
Dictionary amat perloe sekali
Dm
» 0.10
» ENGLISH-MALAY
SALAH PILIH
2 djilid —
"h—
» 0.20
» ANNA KARENINE (Hatinja satoe perampoean) oleh Leotolstoi seorang pengarang jang telah termasjhoer
3 djilid compleet — — , 2.25
0.15
Ditanggoeng bagoes serta pas » Mengelilingi Doenia dalam 80 hari Jules Verne
» 150
.
2 djilid —
s1
0.15
potongannja menoeroet model » SENGSARA MEMBAWA NIKMAT
PERAWAN DESA, lepasan MULO loepa orang toea, dan familie, loepa dadan kemaoean orang zaman se- » ratan bertjinta-tjintaan dengan Belanda Indo achirnja
1
1.50
» 010
» KEMBAR ENAM sangat menarik hati
2 djiid 5
1.—
» 015
karang dan sedia kain-kain.
AWAS! Bergocna oentoek kaoem soepir dan sais sado dan lain-lain bagaimana
»
memakai djalan Raja di Indonesia.
1.25
0.15
Diloear kota Medan kita bisa
» oendang-oendang
GADIS JANG MALANG
sangat sedih dan hiba
0.90
0.10
kirim dengan rembours.
PERAMPOEAN
dioedjoeng revolver
“125
» BEREBOET
Pengoebah Atoeran Pemerintahan di H. B, bergoena oentoek ambte.
» Commissie
naren, dan ,,Pokrol bamboe"
1.25
0.40
Menoenggoe dengan hormat.
(Nona Hermina), perkawinan dicedjoeng sendjata
1.50
0.
» Ketjantikan
17
kali
bertjerai
La
ndru
dari
Indonesia
60
» Asmara Djaja oleh Adi Negoro Tjinta sedjati
0.05
000000000000 » Dan banjak lain-lain boekoe jang tidak terseboetkan semoeanja. Silakan pesan
Boekannja omong kosong, dan
boleh tjoba bikin pakean sama
ini adres jang soedah terkenal:

»

0000000000000000000004

21 0000000040904

dan minta prijslijst. —

|

Atoerlah

pesenan

toean dengan

jang

KIM

LIONG.

Kleermaker
Apa

23

sebab

orang

terkenal

djait)

Calcuttastr. 9.

mesti pilih adres jang diatas ??

Orang jang Gentleman, dan maoe mendapat tjoekoep
aksie boeat doenia modern, memang selamanja datang
dimana kita poenja tempat.
Kita, akan memenoehi bagaimana kemaoean toeantoean dan

tengkoe-tengkoe

Toekang-toekang
Straits Settlement.

sampei

disediakan

tjoekoep

jang

senang.

djempolan

dari

Persediain kita selamanja ada kain jang nomor satoe

(kwaliteit

jang

baik).

matjam-matjam

warna.

Bikinlah

Palmbach,

pertjobaan

sama

mendapat kesenangan.

Drill,

adres

Serge

kita

ini

dan

soepaja

Menoenggoe dengan hormat,

.

N. B
Pesanan boeat loear kota MEDAN,
dengan rembours.

MOSKEESTRAAT

42

TELEFOON

ht

boleh kirim
58

M—i.......!|

VULPENHOUDER

000000000000000

000000000000000

nummer

wahid

DUOFOLD” jang

toelen.

Tjotjok oentoek perkakas toelis dalam zaman jang modern ini.
Tersedia dari bermatjam matjam model ketjil dan besar.
Boleh dioekirkan sekali nama pembeli pada batang

PARKER

dan segar

jang

tidak lain dari

906.

PARKER

...

DUOFOLD

moerah

Oemoer djadi bertambah
Redjeki djadi moerah.

dengan

onkost

tapi manis dipandang mata.

The Pen of
Classic Beauty
with Over-Size Barrel and

mi-

Life-Enduring Point

3 X se-

TE
3

beloem makan.

» PI

LOLDAH

ER/A LIN

HI 9

3
Xx

P. SI

red barrel, with jet black tipped ends,
reminiscence of Chinese arts.
The Duofold is not only the handsomest fountain pen made, it is also
the most perfect writing instrument

A

2

striking appearanceof The

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

hari 1 glas se-

n

American

BIKINAN

HIUNGI

FEN

aa

Dena

Anggoer

Obat

(Toekang

segera pada:

Firma HARNAMSINGH & SONS
LOTENDEBITANT

Sinar Deli

noem

Harga selamanja bersaingan.

Adres

Belilah dan bjatjalah DOENIA FILM, jang terhias gambar filmsteren, dan NonaNona manis sangat menarik pemandangan, harganja hanja
f 0,20. sadja satoe boekoe.

Batjalah

Tjoema

hormat.

SOO TOW

Mohdlin

Sehat

dengan

inventive genius has pros

duced. Its native Iridium point is as
smooth and life enduring as a polished
jewel bearing and should easily last
25 years of more.

3

z is g

The Duofold is made
by The Parker Pen Company of America, whose

tjap

BOELAN.

fountain pens and metal
pencilsarethechoiceofdiscriminating buyersin Asia

5

asin Europe and America

"-

Pai

Bergoena

—0—

bagi lelaki

BISA DAPAT

Berfaedah

bagi

perempocan

BELI DIMANA-MANA.
Hoof ddepot:

POO THAI FOO SENG KIE - Dispensary
Telefoon

No,

789,

Postbox

No.

114, Kesawan

Ada djoeal ANTICONOL,
te. Spanje

15 Year Pen

“

No. 61, Medan.

obat sakit kentjing.

ON fate

Duotota Jr.
Same ezoept for alan

43

Kapiteinsweg 9

ring tur ebatalaine

—

|

FRED.

CH.

MEDAN.

JJ... ana

-

Telefoon

sean

1394

