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Dengan djoedjoer, kepada
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ini djc
oendioekkan tjonto jang berikoet jang boekan ketijil.
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hoofdredacteur Pertjatoeran toean Lim Seng Soan, Lie Lian Seng,
tiada baik. Ketika kedoedoekan pemerin- H.G.
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baroe kira-kira tengah doea Oci Tien Hoat, Oei Tien Djien, Khoe
tah terantjam, disana berlakoelah perscen- doeloe. Tapi
masing menandakan overgave perkara.
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dikirim keloear negeri dengan soerat ter- zonder socatoe.sebab.
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oeroesan penting dalam kalangan bestuur disitoe.
.
Europa.
Orang
telah
berkeroemoen,
tapi
seorangitoe
Dari pihak pemerintah, berhoeboeng poen tidak dapat memberikan pertolongan,

Tetapi sampai
sekarang djalan
tinggal begitoe djoega, sedang batoe-batoe itoe soedah terbang kesana kemari,
dipermainkan oleh anak-anak jang berkeliaran ditempat itoe.
Tambahan

Dan Pendoedoek Tionghoa.

straat itoe telah amat

dengan

pertanjaan toean Khow Kim An

dan Kan Hok Hoei, leden Volksraad,
perkara ini, beroleh perhatian tjoekoep.

kerena api itoe bersemboenji didalam lobang batang pohon itoe, apalagi hari
malam. Sesoedah mereka toenggoe bera-

pa lama pohon itoe beloem djoega rebah,

laloe masing-masing poelang keroemahnja.
Intervicuw kita pada Toeankoe Sultan Penghoeloe kampoeng, jang menganggap
Serdang sendiri, mendjadi socatoe pe- dirinja wadjib mendjaga keselamatan dan

sempit, hingga djika kenderaan setan berselisih mesti hati-hati, genar.
pendoedoek
kampoeng
Djika masih lama lagi, koeli-koeii Ge- noendjoek djalan, bagaimana doedoek kesedjahteraan
tinggal
menoenggoe
sehingga
pohon
itoe
perkara
jang
sebenarnja.
Djika hari telah malam, disitoelah kog- meente
akan mempegbaiki djalan itoe,
rebah,
poe-koepoe itoe mengembangkan sajapnja menoenggoe
boelam ijain, apa perloe
Sinar Deli jang memoeat toelisan
Begitoelah kira kira poekoel 2 setengah.
disepandjang djalan dengari tiada menda- begitoe ” lekas. “itog,sslihamparkan, hal itoe, kita kirimkan kepada toean-toean
tengah malam pohon itoepoen rebah kepat ganggoean.
ini kita serahkanspada adres Gemeente.
Khouw Kim An dan Kon Hok Hoei, soepa- djoeroesan jang tidak ada roemah.
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Disalah satoe hotel. Tionghoa
dikota
mana satoe kota
ketjil dihoedjani
malam.

terseboet,

Bindjei, jang begitoe
oleh
koepoe-koepoe

disitoelah

koepoe-koepoe

itoe

amat banjak merajap sambil mengembangkan sajapnja.
Hotel itoe terkenal soeka menerima
tetamoe-tetamoe jang bernidoeng poetih.,
Datangnja
koepoe.

Bindjei

ada

koepoe-

satoe kota dikeliling oleh

Maoe

mentjoeri perempoean.
Memandjat tengah
malam.
Kedjadian ini, malam tadi di Soekaradja.
Seorang jang tiada dikenal, memandjat
sebocah roemah disana, hendak masoek
kedalam kamar, dengan djalan melaloei
atap, tetapi
malang baginja, ia djatoeh

Dari keboen itoelah koepoe-koepoe itoe

datang
kekota
Bindjei akan mentjahari
mangsanja dan sering poela hinggap pada

salah satoe hotel Tionghoa disini.

Doedoek perkara itoe, menoeroet jang
disampaikan kepada kita sebagai
berikoet:

'Toean-tocan keboen boleh djadi tiada
Dalam seboeah roemah disana, tinggal
tahoe akan hal itoe, bahwa koelie-koelie seorang perempoean Indonesia. Ia seorang

contract perempoean toeroen saban malam
kekota Bindjei dengan maksoed akan

setiap malam

terdjadi.

Didjalan

weg.

Mesdjid-

Keadaan ini soenggoeh mengherankan
hati.
Api dengan tiba-tiba boleh menjala
karena kedoea leden Volksraad terseboet
didalam lobang seboeah pohon. Dari matelah tjampoer tangan dalam perkara ini. nakah datangnja api itoe kalau tidak deja tocan-toean

itoe akan

memperhatikan,

ngan disengadja memasoekkannja kedaKim An kita terima lam. Kalau dimoesim panas selaloe tersoerat jang isinja:
djadi kebakaran disana, karena pendoedoek kampoeng jang tidak hati-hati kaWelEdele Heeren,
Onder
dankbetuiging heb ik deeer lau membakar daoen-daoenan jang telah
Dari toean Khouw

kering, apalagi roemah

beberapa keboen.

nja. Taroh seorang peranakan disebe- memperdagangkan dirinja.
Hal jang sematjam ini boleh dikatakan
lahnja seorang
Tionghoa totok jang

sama klasnja. Itoe doea orang mewakilin doea-doeanja pikiran jang berlainan sekali dari satoe sama lain. Taroh

?

sing-masing keloear roemah dan pergi melihat bahaja apakah jang diberitahoekan
dengan tong-tong itoe.
Dibelakang roemah seorang djanda diToedoeh-toedoehan jang disiarkan oleh
hajakan djiwanja.
Bindjei.......Bindjei «..... serba aneh.
kampoeng itoe djoega, adalah seboeah
Swara
Publiek,
terhadap kepada pokok doerian jang amat besar. Pokok itoe
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ia
Soedah
sering ketjilakaan terdjadi diZelfbestuur Serdang, dimana ditoedoeh telah berlobang, dengan tidak disangkaPemandangan di Nagapatamstraat.
tempat itoe, Poenoenggang-penoenggang
Hampirlah soedah doea minggoe lama- Zelfbestuur telah meroesakkan economie sangka api menjala didalam lobang itoe,
kereta angin haroes berhati.
nja
oleh Gemeente menghamparkan batoe- Tionghoa, menoeroet kabar jang disam- mengeloearkan asap. jang mengoeatirkan,
NG

disini.

sifat jang ia waris dariiboe bapanja, hanja poen oleh hawa boemi tempat ia
dilahirkan dan djadi besar, oleh keadaan
disekelilingnja, oleh pergaoelannja, oleh
penghidoepannja, oleh anak isterinja dan
banjak hal-hal lain lagi, jang berhoeboeng sama pengidoepannja disoeatoe
tempat jang tentoe dalam keadaankeadaan jang mendjadi keadaan hidoep-

1

Disini ada terdapat
dae tiga orang.
Tempatnja tentoe sadja tidak djaoeh
hingga ia terbanting keatas.djoebin. Ia dari kota Bindjei, disekgliling kampoeng
djatoeh pingsan. Oentoeng tiada memba- Ramboeng, disitoe djaega ada terdapat.

dan

Seorang dibikin tidak sadja oleh sifat-

nam,

sekentjang-kentjangnja, tiada dapat ditahan. Sipenoenggang djadi kehilangan akal,

Kita orang -ada manoesia.

Selaloe 'haroes djangan diloepa jang
kita pertama dan penghabisan ada manoesia. Akan tetapi manoesia matjam
apa? Kita dinamakan peranakan Tionghoa. Segala jang ternama peranakan
soedah lain dari totoknja. Ajam Bangkok, jang terlahir di Java dari iboebapa Bangkok totok, soedah lain dari
ajam Bangkok jang di datangkan dari
Bangkok. Djangan bilang lagi ajam,
jang terlahir disini dari bapa Bangkok
dan iboe Djawa.
Begitoelah djoega
adanja sama manoesia. Peranakan Tionghoa di sini, jang terlahir dari bapa totok dan iboe Djawa moesti lain
dari seorang totok, boekan sadja karena kelahirannja itoe, hanja poen karena
kediamannja disini, karena pengaroehnja
hawa

remnja

Ingan wang poetih dan
9 hidjau,
itoe berdjalan kentjang, Ketika hene
Di Bindjei boekan
@glak ada orang
membelok
belokan Kang
kedoea, rem
itoe
djadi poetoes.
Kereta itoe berlari memperdagangkan isterifja.

Sekarang t. Liem memadjoekan alasanalasan jang lebih kokoh, jang kita koetipkan berikoet ini:
Kita moelai memikir apa sebenarnja

kita orang?

»Tong! Tong!"

jang pertama, menoedjoe Bali-

straat,

perempoecan jang
pemoeda-pemoeda,
boleh!

,,dimata-matai"
oleh
sebab ,,potongannja"

Soeaminja, telah seminggoe lamanja
pergi ke Djawa, sebab.oeroesan pekerdjaan.
Malam tadi, perempoean itoe, tidoer

seorang

diri

didalam

seboeah

kamar.

disana

kebanja-

UEdg. hierbij mede te deelen de goede kan beratap nipah, api itoe moedah se
ontvangst van de aan mij toegezonden kali hinggap dan membakar roemah itoe
Sinar Deli van Ten
8 April j.I., waarin sehingga mendjadi aboe, dan padi jang
diladang dengan
soesah
artikelen stonden inzake Zelfbestuur dioesahakan
pajahnja
medjadi
bertih.
Serdang Perbaoengan.
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Hoogachtend,
(tertabda) Khouw

Kim

Oeroesan politie banjak.

An.

Saban pagi, kita lihat ramai benar di-

Maksocdnja soerat itoe, kira kira beri-

moeka kantoor politie Soekamoelia. Kebanjakan mereka itoe terdiri dari koeli-

Toean jang terhormat.

maoe dikirim kehong, sementara beloem
dikirinikan kembali ke Djawa.

koet:

koeli conttractjang lari : banjak poela jang

Dengan mengoetjap terima kasih ke-

toean,
saja menjatakan disini
Oenfoenglah hari ini ada redoep sadja 3
Didjalan Mesdjidweg boekan tidak ada Roepanja seorang jang telah,,pasang mata",
panas,
bahwa soerat kabar Sinar Deli jang tidak berapa panas. Kalau hari
tentoe
mereka
seakan
berdjemoerlah
disama, itoe doea orang mewakilkan sa- roemah disitoe jang soeka menerima te- tahoe perempocan itoe tinggal seorang
keloear
tanggal 7 dan 8 April jbl.
diri. Poekoel 2 malam, laloe memandjat
panas matahari beberapa lama,
karena
toe doenia pikiran. Pikiran dan angga- tamoe-tetamoe hidoeng poetih.
jang terkirim kepada, saja, saja soedah
Disitoe dekat Mesdjid, satoe roemah dari dinding, teroes naik atap.
lebih-lebih pohon kajoe tjemara disitoe
pannja berbeda tidak banjak dari satoe
terima dengan selamat, dalam mana soedah ditebang sebahagiannja jang selajang soetji, tempat orang berboeat amal
Atap roemah itoe diperboeat dari seng.
sama lain
ada termoeat tentang Zelfbestuur Ser- ma ini dapat sedikit memberi perlindoeAmbil seorang dari Djawa Wetan ibadat tentoe orang merasa heran, me- Disebelah atas, didapati katja. Katja ini
ngan dari panas matahari.
ngapa
disitoe
terdapat
salah
satoe
roediboeka
oleh
jang
memandjat,
maksoednja
dang Perbaoengan.
atawa Djawa Tengah dan hoekoem ia
Oleh Deli Courant
baroe ini soedah
Hormat,
akan hidoep seperti orang Djawa, ia mah jang teroentoek tempat memperda- dari sitoelah ia akan masoek kedalam roesiarkan chabar ini, dengan maksoed soemah.
tida akan rasakan itoe hoekoeman, ia gangkan manoesia.
Kita harap tocan Khouw Kim An, akan paja dapat diadakan satoe
Menoeroet
kabar, kabar jang boleh
peratoeran,
Tetapi malang baginja, kakinja terpeakan hidoep seperti orang biasa.
Tapi ambil seorang peranakan dari dipertjajai salah satoe roemah didjalan leset, ia djatoeh dari tempatnja jang ting- dapat memperboeat pertimbagan jang djangan orang-orang jang perloe dioelama meDjawa — Wetan
atawa
Djawa terseboet, selaloe orang memboeat jang gi, terbanting kedalam roemah.
sama berat, antara toelisin Soeara Pu- roeskan oleh politie terlaloe
noenggoe.
Tengah dan kasi berkah padanja dengan tiada baik disitoe
bliek,
dengan
intervieuw
dan
pendapatan
Orang disebelah dan perempoean itoe
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Roemah itoe terkenal djoega dengan
soeroeh ia hidoep di antara singke-singke
berteriak. si maling”
menerdjangkan kita.
sarangnja koepoe-koepoe malam.

seorang peranakan disebelahnja seorang
Indonesier

dari

klas sama dan negeri

sebagi singke, ia akan rasakan itoe berkah seperti hoekoeman.
Dari sini bisa

mengikat toe

Koepoe-koepoe

malam

sering ada disi-

diliat,
natuurnja
peranakan
ia orang djadi satoe sama ini negri dan

pintoe, hingga terboeka. Ia mengambil
langkah seriboe. Pendoedoek kampoeng

Salah seorang perempoean toea didja- djadi gempar. Tetapi ,,maling" itoe tidak
dapat.
lan
itoe mendjadi propot dari segala hirajatnja. Pisakan peranakan dari ini
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mentjarikan mangsanegri dan rajatnja, mengertinja paksa doeng poetih akan
Pendoedoek Bindjei Empelas
peranakan bikin apa jang berlawanan nja
mintak tanah penoenggoe.
Roemah itoe ada
mempoenjai kamar,

sama natuurnja dan ini selamanja tida
bisa baek boeat jang diperkosa tjara

begitoe.
djadinja

pada

peranakan

begitoe,

Van
natura peranakan
lebih banjak Indonesier dari

Tionghoa

dan

dari

ia poenja

kamar jang

dipersewakan

poean toca itoe.
Karena

oleh perem-

hal ini tiada baik, mengotortambahan poela berdekatan
Mesdjid, tentoe jang berwadjib

sebab itoe kan kota,

tida sadja haroes dibiarkan

malah

dengan

Indone-|soeka menjelidiki akan hal terseboet.

serai
moesti dibikin djadi lebih
ocat.
Indonesier haroes berpikir-pikir: bagai-

Djoega dikampoeng
Ramboeng.
Dikampoeng
Ramboeng.
satoe kam-

mana akan menjamboet kedatangan" Iseng jang terbesar dibahagian Bindjei,
dari saudara saudara Tionghoa pera-djoega tidak ketinggalan dalam hal jan

nakan

seroepa

rang

ini.

Salah satoe roemah disana,
Moesti berdjalan loeroes berkata kepada
kebenaran belaka.
Bagi saja tidak ada bersifatkan:

»Teloendjoek loeroes kelingking berkait
atau menggoenting dalam lipatan.”—
Moedah-moedahan
segala
sesoeatoe
jang tidak benar, dalam Verslagnja toean
Directeur kita, dari tahoen Verslag 1929
itoe-, djanganlah Yagi ada kiranja kedapatan lakoe Directeur dibelakang tahoen
ini, jang memperboeat verslag jang tidak
diingini oleh oemoem dan Aandeeihoudersnja jang kena pitnahan dan sindirsindiran (sebagai jang kedjadian
pada

diri saja seorang Aandeelhouder)
Sj. Tapanoeli.

Saja berseroe,

dari

pada tahoen dihadap ini,

dapatlah peroesahaan terseboet (Sjarikat
Tapanoeli) terpimpin pada tangan Bestuurnja jang bersifatkan memenoehi ke-

soekaan Oe moem.—

Pertja

pada

Timoer.

ami oleh doea

orang

jang

bersaudara

didiperem-

poean, jang tinggalnja senantiasa didalam

Oleh sebab pendoedoek kampoeng jang

terseboet,

gal 20 dezer,

mendjadi

korbannja,

Dengan djalan memperdagangkan diri,
dengan tiada seidzin dari jang berwadjib,
jang dilarang poela oleh hoekoem sjarag
dan wet,.toch terdapat keadaan jang sematjam

ini.

Goena keselamatan negeri dan keamanannja kepada jang berwadjib tidak loepa
satoe pesanan, soepaja menjapoe keadaan
jang boesoek
itoe.

bilangan

rajat

Boemi-

mereka

jang

bocat

mendjalinkan

penghidocpan

pada

hamba rajatitoc, dengan alasan, bahwa kam
poeng jang sekarang telah begitoe sempit bagi mereka dan tiada djalan boeat
dapat penghidoepan bagi hamba rajat.
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Sama sama tidak tahan.

B.P.M.— Socony.
harga benzin masih f 0.15'/,

Kemarin.

ajah boendanja.
Anak siapa dia itoe?
Hari Djoem'at j.I. oleh oppas station
Medan, didapati seorang anak beroemoer
3 tahoen

jang

menangis-nangis

distation.

kan isterinja.

diatas kapal.
»R.” menoelis pada kita:
Kerap terdengar,
dari penoempangpenoempang kapal K.P.M. jang berlajar

dari

Tandjoengbalai ke Bagan-siapi-api,

hal-hal jg. koerang menjedapkan pendenga-

ran dan penglihatan

didalam pergaoelan

Anak ini diserahkan kepada Politie, se- sopan. Jalah perboeatan pegawai-pegawai
mentara datang jang mentjari.
kepada anak isteri penoempang-penoem-

(Socony dan B.P.M). Roepanja kedoea

Dengan

orang

perantaraan ,,Sinar Deli”, di- orang.

harap soepaja dikabarkan pada kenal-kenalan siapa jang kehilangan anak, boleh
memeriksa kepada Politie.
Ada pentingnja disiarkan kembali tanda-

tanda anak terseboet:

Roepanja hitam manis. Pengawakan badannja ketjil. Kepalanja baroe ditjoekoer.
la memakai tjelana monjet, diperboeat
dari kain genggang jang bergaris-garis
merah. Sepatoenja dari pada kain jang
bertjoerak-tjoerak

kanja anak
Djawa.

ini

oengoe.

Dari air moe-

seorang anak

Indonesia

kapal berani mendatangi

roemah
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,Kesoesahan tentang roemah sewa di
Hi
« Brandan.
Berhoeboeng dengan kesoesahan oentoek mentjari noemah sewa di Brandan,
oleh jang berwadjib telah diichtiarkan
oentoek mendirikan
beberapa roemah

sewa di Kampoeng Voor Indier dan akan
dimoelai lagi di Simpang Tiga. Dengan
berdirinja

roemah-roemah

itoe,

tentoe

publiek tiada merasa amat kesoesahan.
nja

Sedikit hari tentoe akan siap. Chabarsewa amenoeroet pendapatan
“gadji

belah pihaknja tidak
tahan lama-lama
jang menjewa.
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wberdjocangan". Pagi tadi Socony telah
Volksschool baroe.
Djalan dikampoengmenaikkan kembali harga minjaknja deKampoeng Perlis, nama salah satoe
kampoeng.
ngan f 0.24'/,. Kemoedian B.P.M. mekampoeng dibilangan Pangkalan Berannaikkan poela harganja
Sekarang telah ada beberapa djalan
dan. Letaknja diseberang Soengai Baba- jang memperhoeboeng-hoeboengkan antaAlamat akan damai ? Apa betoel bisa? lan. Sekarang disana telah berdiri seboeah
raPemporrg-kamporay di Pk. Brandan,
Lag
Volksschool.
jgtelah diperbogat. Dari kampoeng KeBoedak-boedak nakal.
Boleh djadi akan dimoelai pada awal rongkong sampai temboes kedjalan ke
Oleh Politie, ditahan doea orang anak Cursus ini.
'Tandjoeng Poera. Tetapi kalau djalan
—0—

Indonesier jang masih dibawah oemoer.
Anak-anak ini, kemarin malam, pergi

Menoetoep kedai hari Djoem'at.

Memperdagangkan menonton
carnaval.
Orang menoelis dari Bindjei:
isteri sendiri
Telah berkali-kali kita batja dalam roeSeorang
diantaranja
mentjoeri
33
lemBindjei, kalau dikatakan aneh, tiada saangan soerat kabar mengabarkan perkara
bar
kartjis
carnaval,
kemoedian
kartjis
lah lagi, karena berbagai-bagai terdjadi
kedai-kedai jang ditoetoep pada hari
jang tiada obahnja seperti hal jang dia- itoe diserahkannja kepada seorang teman- Djoem'ad setengah hari di Bindjei. Tetapi

tas.
Boekan tidak ada orang memperdagang-

Pergaoelan jang tiada baik

Sampai hari ini, tiada dikenal siapa pang.
orang toea anak itoe. Ia ditompangkan paBoekan sadja kedjadian didalam pelada chauffeur Adj. Hoofd. Commissaris
jaran tetapi sampai kedarat djoega, hinga
banjaknja le- van Politie.

bih koerang 50 orang, telah memasoekkan rekest kehadapan Gonverneur Pesisir Timoer Poclau Pertja dan kehadapan
Seri Padoeka J. Moelia Toeankoe Sulthan
Negeri Deli, bocat memoehoenkan tanah

kerojalan.
Rojal meneria tetamoe-tetamoe hidoeng
poetih, menerima orang sopan?
Perempoean jang tinggal diroemah itoe
telah banjak kaoem kerani dan lain-lain

masoek

poetera sedjati, jang menoeroct adat keradjaan negeri Deli, berhak akan mendapat tanah penocnggoe, maka pada tang-
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Sampai hari ini beloem dikenal

nja.

Kedoeanja

dapat ditangkap.

itoe diteroeskan poela melaloei Paja Kiri,
sampai Paja Kanan (Aloer Doea), alang-

kah baiknja.

Karena memoedahkan bagi

kaoem peladang jang kepergian kepasar.

soenggoehpoen begitoe, tidak djoega ada
peroebahannja.

Kalau kita lihat keadaan dipasar sajoer,
Pangk. Brandan dengan Medan.
ada djoega jang tidak bertoetoep sampai
toengan dari isterlnja.
Voetbal
Vereenigi
»Partomoean"”
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sore. Kalau kita tanja, teroes mendapat
Karena hari raja Christen, kemaren
Dengan djalan memperdagangkan isdari
Pangkalan
Br:
kemaren
djawaban:
tidak
ada
jang
perenGowverneur
van
Sandick
meningdak
ada telegrammen. Oleh sebab itoe, terinja, membawa keoentoengan jang batelah
datang
kekota
ini
(Medan),
tah
samakita
galkan Medan.
goes.
djoeang dengan V.O.P.
Soenggoeh
afieh:
roepa-roepanja
ingin
Sebagaimana telah dikabarkan, bahwa
Gouverneur van Sandick bersama njonja djoega diperintah abang oppos padahal club pemoeda-pemoeda dari
jang berachir 2—1 oentoek
akan berangkat meninggalkan kota ini pada pekerdjaan kita poenja sendiri.
DARI PERGAOELAN:
Partomoean.
Kalau
kita
pergi
dikedai-kedai
waktoe
hari Minggoe tanggal 4 Mei menoedjoe
Tetapi sangat sajang, beberapa ment
sembajang, kedai ditoetoep semoea.
Erti penghidoepan didalam zaman baharoe ke Holland.
Tetapi sesoedah habis sembajang, ada lagi permainan akan habis, lantas toem-”
ini, ialah:
lebih besar belandja makan-makan
Hari jang penghabisan beliau pegang, jang memboeka separoh dinding dan ada boeh perselisihan
dari makan. Boekti: restaurant dan kedai kopie
mengadoe .....
djabatan sebagai Gouverneur Oostkust jang memboeka teroes.
boekoe tangan, antara
je. denganan
i besar belandja minoem-minoem dari van Sumatra ialah pada hari Djoem'at
half dari Brandan. Atas
Aneh!
Moela-moela
sama
sepakat. salah
Boekti : segala air batoe dan minoeman
tanggal 25 boelan ini.
n laris lakoenja.
Tapi sekarang ?
ae
Ea
2

Hari besar.

Boekan

tiada orang mentjahari keoen-

Kita

dari

dengar,

Deli

anak terseboet berasal

Toea, dan sekolah di Medan.

moepekatis: Besa

Aa

diktabisi sadja, dengan begitoe permainan

djadi selesai dengan baik. Pimpinan perj
tandingan terpegang oleh Tongat,

D

tandingan, trpegangoleh Tooga jang | Me

pa kali terdjadi ,frekick“ jang mengerikan,

z0nder pardon .....
Djalannja

“pertandingan

kali

:

L

B

z

10

S

Cc

0

:
Toean hendak membeli S ROENG jang toelen?!
m1

B

'30

SAROENG

samenspel seperti biasa, walau infallersnja
tjoekoep, menjebabkan semoea serangannja

Satoe film berbitjara jang 'loear biasa kebagoesannja, penoch dengan
Njanjian, Dangsa serta Muziek jang amat Merdoe, terkarang oleh OSCAR

Dengan tidak menghilangkan tempo,
Brandan kembali menjerang, sedang Ga-|

— ada berwarna. — Dengan hoofdrol:
Norma Terris. dan
Soga Ke

rima serangan loear biasa.
kantjil Medan alias Rikimahu
pimpinan
Sr. soedah bisa menggerajang didoel Bran -

kedalam djala Brandan. 0

.

Lebih doeloe

jang rioeh dasi penonton sorala
aha!

Ito

.

Awas,
.

100 pCt.
ah kekoratannja
sealann

Benda hn SAP

seperti djoega soembernja minjaktanahke-|
begitoelah

dengan

lihat

pooh

ai

mentara, Gading

bagoes dan ,
Kn jang Kedpta
9 z0 undshop

kembali keeper V. O. P. balik belakang

bola jang telah bersabocat ambil
bah
rang di dalam djalanja. Stand bero

dpi l—h

permainan kembali
n sedikit keliharanda
berimbang, hanja B:

Sesoedah

pauze,

lemas...

dikit

t

tegenpunt

tetapi

jang Ta bikin roepanja mengembirakan
sangat, poen bagaimana tactiek Medan
ia soedah mengerti, moeka belakang kelihatan hati-hati dengan begitoe “kembali

lagi,

menerima kekalahan 1—0
V.O.P.
sekarang djadi 2—1.
stand
ga
hing

Begitoelah, tidak berapa lama terdjadi
persilahan seperti diatas, lantas habisi
sadja, zonder stand berobah.

Brandan Sport
an Voet
dengen
nding Kang
Worti
ann telahMa bertamani
habat
Ta
Oleh
“Djattie (Bindiei.)

Tandjong

balclub

jang terkenal

Djatti itoe B.SV.

Tandjong

a
satoe Voetbalclub jang terkoeat djoeg
ekoer
ditjo
h
soeda
nja
roepa
an,
Brand
di

Jang mendjadikan B.S.V.
dengan 2—0.
menggondol kekalahannja ke-Brandan.
Kita tidak sangka jang itoc B.S.V. dapat dikalahkan oleh V.c.T. Djattie, satoe
bergiat lebih keras. ......

Vooruit.....

nanti

B.S.V.

soepaja

harap

Kita

AjoB.S.V.

'Onderneming.

satoenja V.c.

teboes

itoe kekalahan, sebagai dengan Bt. Lambasa doeloe:
—o—
Internationaal di Ajeh keok.
Seperti kita telah wartakan, pada hari
2 besar j.l. Internationaal ada pergibertemoe ke Langsa dan disana boeat hari

Weefit

Tyre

ini

negerinja,
loe oendjoek

Hari
A.V.V.

ai

27

(Dioedjoeng Hakkastr)
MEDAN

Telefoom No. 1525.

'Boeroele
Band tocan
merasa

.« Djangan
Bawalah

senang

berikan oentoek
pada kita, dimana

dengan

Itoelah

dan

1

Soedah Diperbaiki

REPARATIE

kita

kita poenja

kerdja

Tanjalah

00000000000000

Memperbaroei

atas djaminan

seperti

f 20

20.

f 500.- dan

kita

keterangan !!

00000000000000

permainan

e

t
G5

lekas

d

ic

oemoe,

atau

hitam

Roepanja

lagi:

5

dji

iminta

1

Bioscoop

Sant Deli.

|

Awas

Moelai

dari

sg

5

Onderneming
————

sekarang

Oostkust,

kita

gambar)

sewain

compleet

Filmnja disediakan

|

Awas

oentoek keperloean kebon-ke-

adakan

soedah

bon di

,,Bioscoop” (komedi

sama lampoe Electriesnja.

jang kotjak-kotjak dan ramai.

direken paling moerah atau boleh berdamai.

Pembajaran

Dan djoega ada mempersewakan: VRACHT
dan

auto

lain-lain.

Lampoe

AUTO

Electrisch boeat keperloean

Pasar Malam.
Keterangan

boleh tanja sama :

BIOSCOOP ONDERNEMING
merk:

THONG

Makaustraat (dibelakang
Telefoon

AS.

No. 491

& Co.
Royal Bioscoop)

—. Medan.

ln

Ia?

MEDAN'S WARENHUIS

fabriek:

Amerika
Belgi e
Dierman

Adver.tentie

n

2

2

4m
|

.

....

I

Jam

Kalau toean-toecan datang plcsier
nonton Carnival Shows ada memba-

r

1

S

Segala matjam

wak Kereta Angin, simpankanlah Kereta Angin itoe pada:

Persimpanan Speda

Merk

SENANG"

Pada tempat ini selain Standnja
loeas, poen pendjagaan diatoer des
ngan baik.
tjoea
Sped
tiap
tiapPembajaran
ma f 0.10.—
Pendjagaan

ditentoekan

koel 12 malam.
Hg g

-

Ll

"

Langganan SETIA harga dan pembajaran boleh berdamai.

Keloearan

tingkah baik

Jih.!

—

Persediain baroe dari '/)S E NDJ ATA - API
VERGUNNING LEKAS DISEDIAKAN

sioen!

MEDAN

-

2003

MEDAN

dan fairplay.
Lain kali hendaklah Inter. membawa
spelers jang tanggoeh.
Djangan lagi jang soedah patoet pen-

RUBLIEK

-

.-

Se-

baghes."

oendjoek

LeG

HBO

cocan-tocan Weliskan dengan menoeroer harga ang Pe
,

Gn

.

sangat

perkodis

P0

djoeal

boeat

Boegis

au

djempolan-djempolan

Atjeh itoe.

#10. f.19.-

dasi

Ciojora Magi
eren
Api
perkodi
diatas djoega no. 1:

club, ada loear biasa

,Main kajee”....

pada

Ti

Shanghai.19.

soetera

f Tn

pa
Mann

an

karena pihak A. S. sela-

main djempolan-djempolan goeroe Ibrahim, Ramli jang pendoedoek Medan sam-

moea

oleh

G
£
Im

»

pena

an

Kita menoenggoe pesanannan pertjobaan jang

IL

AW

jang berachir 3-1 boeat kemena-

Permainan

Kita.

bisa bikin baroe.

mw

Senen, lantas berdjoeang dengan

kenal

tocan poenja band?

Specialiteit

Band boeroek
Selamanja

,

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

Memperbaiki

ngan A.V.V. Dalam imi club toeroet berpai

Un

Saroeng

aroeng

-

,

Apa

1

(c

perkodi : f 65.- f 170.- f 200.- 1 250.- Pan Tean f0

(Inc. Belasting:)

Rerubbering Co.

Es

7

blauw, oemoe, hidjaw,

0
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Shanghaistraat

kesenangan toean

kai

bi

H
di Na

Ga6
0
00000000000000
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&

menarik

orang Sumatra .Roepanja hitam dan
Saroeng Boegis pakaian Adat
3
p "A4
e
dan f 35.25 ' 20.Painan : ai 4 Pa

berbitjara.
Awas.

dan kedoea 9.30.

—

boeat keoentoengan A. Sepakat. Permgidengan

T.

dikasi film Extra jang djoega
Tempat,
Harga

(Minggoe,) berdjoeang dengan
pertama
Sepakat jang berachir 2-1
Atjeh
v.
«
v.
nan

1 1 Bagian.

,

.

Ti

berapa lama

tidak

di harap, betoel-betoel

naer-

.
ikasi

Samarinda

Saroeng

f 20.- Ban
“
$

ini film jang amat penting soedah

Pertoendjoekan pertama poekoel 7
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borannja:

dari

loear

teratoer kalm, sa-.
serangan-serang£ an jang Aa

dengar

dan

pesti

gandaria, chocolade, poetih dan lain-lain.

I

'Balcon F, 3.60 Stalles F .2.40 Klas I. F. 1.20 Klas 2. F. 0.75.
:

&

sorak

1 Bag an

bagi

ada, samentara

tidak

roepanja

hati,

2
ian.

1

.

ini kekalahan

dengan

ketjil

Hati

Brandan

jang

1—0

mentjitak

dapat

jang

Kalau tida menonton
tentoe menjesal selamanja.

dan, semoea achterhoedenja roepanja dalam kelalaijan, maka boeat pertama kali
soedah

banjak, pemandangan

loear biasa dari pakvan-pakean, diatas Toneel dengan tenda-tenda
baroe. Socnggoeh menjenangkan, meriangkan dan memoeaskan hati.

menarik

kelocaran,

seperti: hitam, copy,

roepa

bermatjam

jang mana nanti

Manja Ai Bana,

ML

het

Selain dari tjeritanja jang

Satoe kali voorhoede V. O. P. dengan

V.O.P.

ana

Gi

saroeng jang

Tjoraknja teratoer dengan pantas dan memaniskan pada pemandangan, m2noeroet kesoekaan didjaman sekarang: kleurnja

,

:

Ni

Oa

,

1

kali poela doelverdediger V. O. P. mene-

J. Harold Murray

000000000000000000000000000000

f jang|
mengerikan, pertolongan Centerhal
tiada tahoe tjape' ada satoe harapan bagi
voorhoedenja, dengan begitoe beberapa

Ti

. Kita minta tocan soeka oedji lebih doeloe dan periksa dengan
teliti dari kita poenja
seteroesnja.

Satoe tjerita kedjadian di kota Weenen, jang sebahagian besar

STRAUS.

iapoenja teman2 ada begitoe

ding pimpin

G
5

sendiri dan barang jang toelen.

ditenoen

selaloe tertahan dibagian tengah.

5

sepenoehnja

saroeng ditanggoeng

poenja

Kita

Romance,

Dancing, and Talking Song

All Singing,

4

Post Box 72.

MAKASSAR

Passarstraat 79—81

y

99

tapi dasarnja V. O. P. poen ini hari tidak

dan BOEGIS JANG TOELEN.

TOKO SAROENG TENOENAN ASLI

——3

wood"

Holl

in

rried

Ma

Aa pe

aa

,

G. BOORHAN

TV.

sekarang baroe datang.

penonton

SAMARINDA

Harjo dabat pada

berbitjara jang speciaal dari FOX, soedah begitoe

film
oleh

lama ditoenggoe

F

I

0

ditolak oleh

moedah

ea

|

Dipertoendjoekkan
'

dan beberapa kali terdjadi scrimmage he-

Sea

I

Moelai hari 17 April sampai 22 April

pertandingan
sangatjalannja
mengoewatirkan
doelnjapertama
Berandan,kali

bat, dengan tidak

E

-

Bunion on sore

sampai

Pengoeroes.

2 ae

US GI

GI

SI

PATTEAN,

GEN

ur jang bersih.

SGG

Ongkos

kamar

G

! MOEHAMAD ASIE

IJIN TONG & Co, "otr 0 4— Mean
dan barang klontong

Houthandelaar -o- Toko Spoorstraat Oedjoeng
Telefoon No, 1169
Sedia

Medan.

mendjocal

oentoek

roepa-roepa

perkakas roemah

Meranti

Tandjoeng

Singapore,

Tiang

Sanggoep periksa katja mata jang tjotjok oentoek ken
- toean
sehatan mata toea
dengan ongkos pertjoema

kajoe

Balai,

meranti

Kassau,

sadja

tidak

membeli kepada

oesah

kelocar

kita kasi rabat

oeang.

Menoenggoe

35

melawan!!

boleh

jang pantas.

jang baik belaka,
selamanja

dengan

n
- toean.
bagi toea

besar

Keoentoengan

katja jang

lagi

barang - barang klontong. Boeat beli banjak

sedia

Djoega

kita, pestilah moedalnja roemah mendjadi
enteng dan perkakasnja semoea dari kajoe
Harga

tjotjok

ta'

roemah-roemah.

datang

toekar

Boleh

Atap zink Cement, Batoe merah, Kapoer
tong, kapoer goni, kapoer kal
ninjak
kajoe, dan selengkapnja ditanggoeng sedia

!» Kalau

roepa katja mata.

IMenjediakanfsegala

seperti:

kajoe laoet,

perkakas mendirikan

KATJA MATA

dengan hormat

Menoenggoe dengan hormat
69
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Boekannja omong kosong, dan
boleh tjoba bikin pakean sama
ini adres jang soedah terkenal:

ABDUL WAHID
Kleermaker Balisiraat No. 6.
Telefoon No. 1426 --o- Medan
- Deli.

Ditanggoeng bagoes serta pas
potongannja menoeroet model

.dan

kemaocan

orang zaman se-

karang dan sedia kain-kain,

Dilogar

kota

kinm dengan

Medan kita

bisa

rembours.

Menoenggoe

dengan

hormat.
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Boekoe-boekoe jang paling baroe terbit:
narik

Indonesia) atau Hati Wadja, satoc
Jya achirnja, meriwajatkan satoe gadis
£ 150 portof. 0.10
ingat moerah
oleh D. 4. Loebis tjerita seorang jour4 sampai ke
Katjauan Tjinta
. 065
«010
1030 b
ir almanak dinding terhias banjak
“060
0.15
,) sanyat menarik hati dari awal
2 djiid 5, 3—
. 0.15
»2—
0.10
2 djind
gham
. 020
atoe perampocan) oleh Leotolstoi seorang pe3 djiid compleet
225
015
ri Jules Veane
1.50
0.15
MAT
2 djitid
l—
0.15
MULO loepa orang toca, dan familie, loepa da
Belanda Indo achirnja
!
1.50
. 010
2 djiid
0
» 015
sado dan lain-lain bagaimana
,125
«015
090.
0.10
125
. 0105
Pemerintahan di H. B, bergoena oentock ambte0125
» 040
afvinan dioedjoeng sendjata
150
0-10
(125
010
0.35
. 005
hati

Dan banjak
dan minta p'
Belilah dan
Nona manis sangat

ag aan

Batjalah
Sinar Deli

000000000000000

( Gadis
dar

B:

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

tocan dengan

:

Apa Inta Boeloem Taoe?
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!
Harga per blik f. 0.80.
Agenten:

Badoe Alip Loebis, handelaar koepiah, Kesawan, Medan.
Hadji Sjamsoe'ddin, Hotel Sipirok, Sipirok.
Hadji

Ismail, 2 Oudemarkt,

Medan.

Hadji Ismail, handelaar Onderstraat, Tdg. Balai.
Siddik Marah

Baginda, Kota Nopan

Mandailing.

Soetan Kadli "Alam, Pakantan Lombang, Moeara Sipongi.
Tjan Giok Soon, Tapa' Tocan, Atjeh.
Lebai Aman, handelaar Paroepoeh, Labocan Roekoe.
A. Mochdan Sahaboe, Mandoemai, Bandjarmasin.
Mohamad Taris, handelaar Kandangan, Borneo.
Ahmad Nawawi, Main Road, Batu Gajah, Perak.

S. M. NAWAWI

ALMANDILI,

TOKOTIMBANGAN

Sasa

merk

—..

di

HAP

PACHT

LIE

Telefoon

STRAAT 29 MEDAN
Bombay - Besar)

Selamanja ada sedia

No. 998

(Dibelakang

toko

6636

roepa - roepa:

Timbangan
- piring dari kajoe, 10, 15, dan 25 kilo.
Timbangan - kajoe besar dari 125, 150, 175, 200kg.
Timbangan - medja Timbangan-maas, Oekoeran meter, pengoekoer kaen, Gantang beras ketjil dan besar.

segera pada:

Firma HARNAMSINGH & SONS
LOTENDEBITANT
“
23

MOSKEESTRAAT

000000000000000

menggenang

42

TELEFOON

906.

000000000000000
Tjanting - minjak, Tjanting -soesoe, Timbangan Ame-

Sehat

dan segar

»

tika merk Fairbanks, 200, 250, dan 300 kilo. Batoebatoe besi dan Tembaga.

Oemoer djadi- bertambah
Redjeki djadi moerah.

Semoea ini soedah ditera (ditjap) djadi
teroes bisa di pake.
GG36)

Tjoema

3 X se-

hari

1 glas seJOLOAH

beloem makan.

plekat,

seperti saroeng

samarinda,

BELI

DIMANA-MANA.

Hoofddepot:

POO

THAI FOO

SENG KIE - Dispensary

Telefoon No. 789, Postbox No:: 114, Kesawan

“Ada djocat

ANTICONOL,

No. 61, Medan.

obat sakit kentjing.

kasaran.
kain

batik

MEDAN

DELI

dan

Batikhandel merk H. ABDULHAMID Mendeiling
Kesawan No. F4 en Bajak antoeng No. 5

DAPAT

perempocau

Adres

BISA

Berfaedah bagi

—0—

matjam

bagi lelaki

adres

Bezgoena

haloesan

riboean

terboesj, tjapal, enz :

Inilah

Ka

batikhandel

jang

12

menjediakan

FEN

Daan pa

tjap

BOELAN,

HIuNGI

ada

d
BIKINAN

Anggoer

SES

banjak boleh berdamai harganja.

Lain barang

3
Xx
Obat

Pembelian

mi-

noem

»

00000000 000000000002000000002

ain boekoe jang tidak terseboctkan semoeanja. Silakan pesan
Harga selamanja bersaingan.
h DOENIA FILM, jang terhias gambar filmsteren, dan Nonamenarik pemandangan, harganja hanja
f 0.20. sadja satod boekoe.
Atoerlahh pesenan

O.K.S.

MEDAN,

PADANG BOELANWEG,
—————
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Advertentie

Pesenan banjak dan sedikit, kami terima
l

dengan

senang

hati.

wa

toendjoekkan, Semoea terang, hitam diatas poetih.
Lebih djaoeh akan saja petik dari verslag itoe seperloenja goena mengoendjoeng
tentang mana kebohongannja.

No. 44 Selasa 22 April 1930 —

23 Zoel'kaedah 1348

dvertentie

Tahoen ke I
|

Lembar

I

kedoea.

dalam

Toean-toean

AIER

1
PEKERDJAAN TJEPAT DAN RAPI, HARGA MELAWAN
MEJIN BAROE DAN PERKAKAS BAROE BOLA TiaBA
DAN SELAMANIA SEDIA BERMATJAM 3 KERTAS DAN
PERABOT-PERABOT KEPERLOEAN BOFAT KANTOR

PANAS

Boekit

peroesahaan bangsa dipergoenakan
pembalas dendam.

Pajoeng

RUBBERSTEMPELFABRIEK, BOEKHANDEL BINDERII. - TELEFOON 1500

A TIMOER - MEDAN

3 Km. dari Station Boekit

Soeatoe boedi pekerti jang rendah.

Toewa,

Oleh: MANGARADJA IHOETAN.

Manahan 0

Saja bekerdja sebagai

Hoofdredacteur

Pewarta Deli moelai boelan Mei
Karena terhoekoem dalam perkara
delict Pew. Deli, moelai tanggal 22
1929 saja masoek toetoepan dalam
djara

Selakan

G9

mengoendjoengi

Mentaliteit Bestuur Sj. Tapanoeli th.1929.
Djabatan

ai II II

Medan

lamanja

tidak ada jang

berdjoempa

dengan

saja

1922. keroemah pendjara.
persSaban hari Minggoe, berpoeloeh kenaMei lan dan sahabat jang mendjoempai saja
pen- kedalam toetoepan, tetapi diantara Bestuur,

3'/, boelan.

seorangpoen

tidak

ada

pernah

Tan

2

era

earno Nan Ga AAND OaANaO Ga

Semoca orang tahoe, CONKLIN '
PEN en PENCIL ada satoe-satoe fabriek
jang paling toea di Amerika. Meskipoen,

datang,

Dari tempat locar Kota Medan poen,
banjak jang datang mendjoempai saja ke-

Saja telah mendjadi korban, mendapat
ketjelakaan sewaktoe dalam mendjalankan boei: kebanjakan tjoema sebagai kenalan
kewadjiban.
dan tanda sympathienja Kepada
saja, Lain
Setelah saja bekerdja 7 tahoen lebih di dari itoe bertimboen soerat-soerat jang
Pewarta Deli, sebagai hoofdredac datang kepada saja didalam boei, boeat
teur, baroelah sekali ini mendjalani hoe- ganti diri berkata-kata
dan bertemoe moekoeman pendjara. Meskipoen kedjadian ini ka dengan saja.
sesoenggoehnja tidak saja ingini, tetapi
Setelah saja kelocar dari boci, banjak
karena boleh dikata soedah lazim sebagai poela jang datang mengoetjapkan sjoekoer
toenangan tiap-tiap journalist, dengan sa- dan selamat kepada saja. Tj oema Besbar saja djalani hoekoeman itoe.
tuur Sj. Tapanoeli jang tidak
Lebih tjelaka dan sedih, djika diingat, bertemoe dengan saja.
sesoedah 17 harisaja dalam pendjara, anak
Jang teilebih-lebih membesarkan hati
saja jang paling besar dan sedang remadja saja, ketika kelocar dari boci, setelah mejang saja tinggalkan diloear didalam ke- ngetahoci bahwa satoe Comite boeat pe-

orang -orang
djarang sekali menampak
advertentie of reclamenja, tapi toch orang-

orang

CONKLIN

Harga

iboe dan

mengira-

ngira
sampai berapa berat malapetaka
jang menimpa diri saja.
Semoea

terdjocal
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sampai

per stuk.

diantero toko-toko of Boekhandel jang
ternama.

Toko Auw

Mb

djoemlahnja wang jang diserahkan oentoek
anak-anak dan isteri saja, tetapi teroetama

bisa dapat bajar ansoeran

boeat

Pit Seng-Medan.
toean-toean

jang ternama.

berapa golongan bangsa, teroetama bangsa
Indonesier, Tionghoa dan Voor Indier.
Mereka toeroet
menderma,
karena

merasa

sympathie

kepada

saja

dan

berscdih,

boe-

itoe, sa- kasihan
kepada
anak-anak dan isteri
ja terima dengan sabar: saja serahkan ke- saja, sebab saja masoek pendjara itoe,
pada
Jang Mahakoeasa. Saja do'akan,
Tetapi bagaimanakah dengan bestuur
tjoekoeplah kiranja sampai disitoe sadja Sjarikat Tapanoeli dibawah Directeurschap
poentjak (toppunt) malapetaka jang me- tocan Abdoellah Loebis?
nimpa diatas diri saja itoe.
Saja dimoesoehi mereka. Saja dihoe-

Tetapi

bahala jang menimpa

ENDURA

PADA

adiknja
semoea tengah ziaraf poelang
ke Mandailing, ta' dapatlah berdjoempa sekali melihat nama-nama orang penderma
dengan dianja, hingga ia meninggal doe- dalam beberapa lijst jang terdiri dari benia. Darisini dapatlah pembatja

f 8.50

moelai

CONKLIN

CONKLIN

nantiasa memanggil-manggil saja, iboenja lamat dan beberipa pengharapan.
dan adik-adiknja. Tetapi karena saja beBesar hati saja, boekanlah karena besar
pendjara, sedang

—

dengan

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,

la
meninggal, djaoeh dari pada iboe tang menjerahkan seboeah envelof berisi
bapanja, djaoeh dari sekalian adik-adiknja. wang derma oentoek anak-anak dan isteri
Konon, sewaktoe ianja sakit keras, se- saja jang disertakan dengan oetjapan sedalam

baik dan tidak loepa pada
CONKLIN.

Apalagi sekarang

adaaa sehat, tiba-tiba dengantidak saja njantoeni anak-anak dan isteri saja roeketahoei ianja sakit, telah meninggal doe- panja ada berdiri sewaktoe saja mendjania diroemah saudara saja.
lani hoekoeman. Bestuur Comite ini da-

rada

kenal

apa

boleh boeat, do'a beloem

koem,

boekanlah

mereka

kanlah mereka tocroet membantoe. Kepamakboel malapetaka jang menimpa atas da Comite penjantoeni anak isteri saja,
diri saja itoe, beloem roepanja habis disi- mereka tidak maoe tjampoer. Djangankan
toe

sadja:

diantara mereka socka memberikan dermanja barang satoe sen, malahan
gadji

Seboelan lagi saja akan lepas dari pen
djara. jaitoe pada tanggal 31 Juli 1929 saja jang terang saja poenja hak,

saja terima soerat dari Bestuur Sjarikat
Tapanoeli, menjatakan saja dilepas dari

hoofdredacteur

Sewaktoe saja masih dalam pendjara,
tahoelah saja, bahwa saja nanti ketika le-

BATTERIJ

KELIN

Co.

Ka

Puttenbachstraat No. 6 Telefoon 271
No. 26 Telefoon 93
esawan

.

tong poela.

Pewarta-Deli,

SANSEY&
MEDAN

dipo-

Djadi saja menerinia hoekoeman karena persdelict itoe boekanlah dari pihak
pada penghabisan boelan Augustus 1929 hakim Gouvernement
sahadja,
tetapi
Dalam soerat lepas itoe, dinjatakan se- djoega dari pihak Bestuur Sjarikat Tapababnja, ialah karena kena hoekoem me- noeli, saja
menerima
hoekoeman
langgar wet gouvernement (persdelict.)
lepas dan potong gadji poela.
djabatan

T.

Tjap ,SANSEY

Api Terang sekali matjam ini gambar

& Co."

Bisa simpan lebih satoe tahoen.

Djoeal atau pakai sama

sama senang

Kesoesahan itoe, beloem berachir sam-

pas mendjalani hoekoeman, boekanlah se- pai disitoe sadja.
bagai biasa akan diterima dengan oetiaDalam boelan November 1929, saja
pap selamat oleh Bestuur, tetapi akan di- dimasoekkan poela dalam toetoepan (gijsonsong dengan kelepasan.
.
zeling) atas permintaan Abdoellah Loebis
sebagai Directeur
Sjarikat
Tapanoeli
Sedjak bermoela Bestuur Sjarikat Ta- karena hoetang firma ,,Gebroeders R.Soepanoeli tahoen 1929 terpilih, memang laiman &Co“ kepada Sjarikat Tapanoeli.

saja soedah mengetahoei gelagatnja, MeAbdoellah Loebis mengetahoei terang,
reka akan memasang actie loear biasa bahwa saja tidak memakai oeang Sj. Taterhadap kepada saja dan saudara saja panoeli barang satoe senpoen, tetapi
serta kaoem

familie: sajajang bersangkoe-

karena saja ada toeroet menanda tangani

tan dengan Sjarikat Tapanoeli.
satoe acceptatie harga barang parniagaan
Mereka beroesaha keras soepaja pihak oetang Gebr. R. Soelaiman & Co. kepada

saja serta familie saja dapat tersapoe ha- Sj. Tapanoeli, maka oetang itoe, boleh
bis dari Sjarikat Tapanoeli. Dengan se- ditagih pada saja, djika firma Gebr. R.
tjara tingkah lakoe jang redah dan roe- Soelaiman & Co. tidak membajarnja.

djoek kepada

pihak moesoehnja

selama

Hak itoelah jang dipakainja goena menoetoepkan saja. Saja bertapa 15 hari
poela dalam pendjara.
Kemoedian, seorang jang. berpioetang
sedaging dan teman sebangsa. Sekarang
pada
firma ,,Gebroeders R. Soelaiman &
ada Indonesia Raja”.
Sekarang
Co“
merasa
kasihan melihat saja soedah
ada djaman lain. Kita hidoep dalam dateraniaja
sadja
oleh permintaan Abdoellah
mai dan bersatoe.—Ja, roepa-roepa lagi
Loebis,
laloe
ia
berdamai dengan toean
dimadjoekan propaganda dan lezing jang
Abdoellah
Loebis
sebagai Directeur, soemenarik hati jang menoeroet sijsteem
paja
ia
ambil
over
semoca pioetang Sj.
»Radja Pelandoek”.” Djadinja bantoean,
jang dimintaknja kepada jang dianggap- Tapanoeli itoe kepadanja.
Dengan beberapa soesah pajah, baroenja moesoeh selamaini, boekanlah dengan
toeloes ichlas karena hendak
mentjapai lah dapat perdamaian: Pioetang Sjarikat
persatocan dan roekoen damai sesama Tapanoeli pada Gebroeders R. Soelaiman
ini, sekarang
mereka minta bantoean
moesoeh. Sekarang dilawannja bermoefakat, diakoeinja mendjadi kawan sedarah

bangsa. Seboetan ,,Indonesia Raja”, di- & Co. diteboes orang jang terseboet dipergoenakan sebagai oempan (pemantjing) atas dan saja dimintanja lepas dari tahanan
sadja, oentoek
menjampaikan dendam gijzeling.

Cchasoemat. Setelah hasil maksoednja, sesoedah mereka dapat terpilih mendjadi
bestuur,
dilakoekannjalah
roepa-roepa

Dendam chasoemat toean Abdoellah Loebis, beloem tjoekoep sampai disini sadja.
Dalam jaarverslag tahoen 1929, jang ba-

actie sewenang-wenang kepada saja dan
saudara saja.
kal dioemoemkan dalam vergadering hari
Boekan sadja saja dilepas dengan se- minggoe 27 'boelan ini, jang diperboeat
tjara sewenang-wenang, tetapi gadji saja oleh Abdoellah Loebis, sebahagian besar
selama mendjalani hoekoeman jang terang berisi. tjelaan dan toedoeh-toedoehan boelebih dahoeloe mendapat verlof dari Be- soek terhadap diri saja. Verslag itoe bastuur, maka oleh Bestuur dipotong poela njak memoeat keterangan-keterangan jg
locanja.

sini semakin teranglah kepada
pja

.

dimoesoehi

bohong dan doesta

besar,

kadargoena

saja, menoendjoekkan bentji dan dendam cha-

dan dibentji olelf soemat kepada

Selama saja mendjalani hoekoediantara Bestuur, seorangpoen

saja.

Boekti-boekti dari kebohongan dan fit-

nah besar ini, dalam karangan besok saja

Dan Agent:

,OBAT

NJAMOEK"

STATION

Tjap

Boeroeng

Tjenderawasin.

HOTEL

Huttenbachstraat No. 6 B (Telefoon 271) MEDAN
5 menit dari Station, jang selamanja menjediakan kamar-kamar jang bersih.
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Ongkos

kamar
31

lan iapoenja tentangga ada satoe hoofd- Lid Minte,

'Perchabaran.

politie opziener, Nan Uaa ia lantas britacekan. Ini: hamba wet sigra djalankan
kewadjibannja
dan ..... tangkap

recherche.
Hoekoeman apakah jang akandiberikan
boat itoe perbocatan bikin kaget orang

Regent Pasoeroean didalam
kesoekaran.
Tidak
ngan

jadi lid minta banjak ta' soeka,
sebab katanja tempo tak ada,

itoe sinjo

tjotjok delain ambte-

naar.

tidak lain djadi soesah sadja,

wang doedoek sesenpoen tiada.

diwaktoe soedah djaoeh malam belon
bisa diketahoei (S.P)
s
Apakah karena mas di Indonesia tidak
sebagai doeloe moedahnja atau sengadja
maoe bikin riboet

Soesah
banjak

seperti orang soedah sepakat,
sedang pemilihan soedah dekat.

Menoeroet Soer. Hdbl. regent Pa''soeroean sekarang ini terdapat didalam
—0—
soeatoe kesoekaran oeang, hingga resiSiapa
jang
bakal
djadi
sultan Boelongan.
(dent itoe dari residentie itoe merasa perloe kasih tahoe dalam
verneur di Oost Java.

rapport padagou-

Berhoeboeng

Ada djoega jang maoe,
tapi, lain maksoed ada disitbe,
tjari pengaroeh isi sakoe,
ini orang biar dimakan hantoe.

dengan mangkatnja sultan

Boelongan,

di

Borneo

satoe

jang

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

sekali tjari candidaat,
jang tak maoe melarat,

djadi ada timboel

Ini toko Speciaal Kleermaker, dan sengadja baas
jang soedah
biasa kerdja di toko Cornfield dan
mempoenjai kepandean jang tjoekoep.
Pekerdjaan ditanggoeng tjepat dan netjis dan
sedia segala kain-kain seperti palmbeach
- lenen-flanel
dan keper poetih. Harga bersaingan sama toko
- toko
jang lain. Pesanan dari lain tempat dikirim dengan
rembours.

mentjahari Jang kita tjari, betoel garang,
Lain dari pada itoe, beloem selang besiapa
penggantinja,
karena
sultan
ini ti- maoe membela hak orang,
berapa lama ini, perhoeboengan antara
regent dan ambtenaar-ambtenaar Boemi- dak mempoenjai anak atau sanak familie kalau dia tjari wang,
mampoeslah ba'a wa'ang!
poetera sebawahnja tidak begitoe tjoktjok. j. dekat.

Hal ini soedah menjebabkan jang regent
moesti
melakoekan
daja oepaja jang

soal

soekar bocat

@ Sekarang
orang sedang pilih candidaat
dari sanak keloearganja j. soedah djaoeh.

Resident
dari Zuid Oost Borneo telah toe ringgit mag dari pegadaian Kampoeng
Terandam, maka berselang beberapa Ia:
Sebabnja perhoeboengan ini tidak baik pergi — ke Boelongan boeat membitjarakan ma ini Djanait hoofdscli
atter jang lakoedipemandangan oeroesan pemerentahan, soal j. penting ini dengan pembesar-pembe- kan itoe soedah dischorst “dan
dimasoekjalah moesti ditjari didalam hal koerang sar kraton Boelongan
kan dalam tahanan,
pandainja regent itoe, jang sampai seka- »Aneta.")
Sekaran, itoe ambtenaar jang tidak bisa
—0—
rang koerang lebih doea tahoen lamanja
Gipertjaja akan ditoentoet dimoeka pekeras.

memegang

djabatan

Mati terbenam.

tinggi itoe terhadap

Lantaran

dalam

dan

soeatoe

pengoesoetan

timbangan

atas

lebih

ini perkara

jang tidak menjenangkan bagi regent itoe
ada kewadjibannja pemerentah, maka kita

hanja kabarkan sebegitoe djaoeh sadja.
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Mereboet hartanja Abdoel Hamid.
Bertahoen-tahoen soedah direboet boeat
oeroesan harta bendanja bekas Soeltan
'Toerky ialah Abdoel Hamid jang katanja
ada berdjoemlah riboean millioei
Nasib bekas Soeltan Toerky pestilah
orang soedah maaloem, hingga tidak perloe kita tjeritakan lagi.

an.
Pada malam

seorang anak

Djoemat

dari

jang

tocan

laloe dari

Soetan

Sultan Boelongan.
Menjamboeng telegraam tentang wafatnja
dalam — Borneopost
sultan Boelongan,
soekita batja jang Sulthan Boelongan
dah meninggal doenia pada hari Kamis
igl. 27. Maart ia masih ada seorang jang
seakan waktoe
moeda, jang membocat

dimana pelabochan perahoe dan tongkang
di-Kwala Pasar Terandam Baroes Moedik.
terdjadi

ketjelakaan

itoe togan

Azis tidak poela diroemah malahan beliau
dalam
perdjalanan pergi
dikampoeng
Ambatjang Sorkam dan malam itoe djoega
dengan auto baroelah beliau
keroemahnja.
Tentang kematian
sebagai berikoet:

jang

KIM
Kleermaker

oleh saudara
oleh ihoenja
soedah
mentjari tetapi tiada bertemoe.
Mereka

sampai

kepelaboehan

terkenal

LIONG.

(Toekang

|

pegang itse kedoedoekan.

telah nikah sama pocterinja

itoe

Sultan

djait)

sultan Langkat, kemana

ia poenja permai-

Kita,

akan

memenoehi

togan dan tengkoe-tengkoe

Toekang-toekang
soeri, telah pergi padasetengah tahoen her
Straits Settlement.
daranja jang lain selang.

itoe kekajaan. Dan jang maoepoen

itoe ada harganja boeat diperhatikan ternjata dengan kekajaan particulier dari Soeltan Abdoel Hamid sadja ada berdjoemlah

Adres

«

Cakcuttastr. 9.

Apa sebab orang mesti pilih adres jang diatas??
kit didalam badan.
Beharoe sadja pada tahoen dahoeloe Orang jang Gentleman, dan maoe mendapat tjoekoep
ia diangkat mendjadi sultan oleh resident| iksie boeat doenia modern, memang selamanja datang
Den Haan, mengoendjoek jg. ia baroe sadja dimana kita poenja tempat.

anak ini dikbarkan

ditjari

mintak

memangada mengandoeng penja-

lamanja

Jang disini hendak ditoetoerkam adalah
sekarang di-Zwitserland telah berkoemBermoela dari siang harinja djam poepoel sedjoemlah achliwaris-achliwaris da- koel 4 sore, anak in socdah
lebih doeloe
ri hartanja
bekas Soeltan Toerky jang
hendak

hormat.

—0—

Azis

werkbaas B. O. W. nama
Jatim oemoer
kira-kira 10 tahoen soedah mati terbenam
Waktoe

dengan

ngadilan, dengan Landraad soedah menentoekan hari. bersidangnja pada tanggal
24 ini boelan.

Dari Baroes orang toelis pada Persatoe-

pada ambtenaar-ambtenaarnja.

Menoenggoe

pajah

Sesoedahmja bersalin permisoerinja

ma-

sih tinggal di Lankat teroes, lantaran keida'an jang tida
hat dari sang baji.

perahoe

Persediaiin

(kwaliteit

jang

bagaimana kemaoean togansampei tjoekoep

disediakan

kita selamanja

baik).

jang

ada

kain

Palmbach,

senang.

djempolan

dari

jang nomor satoe

Drill,

Serge

dan

warna.

matjam-matjam

Bikinlah pertjobaan sama adres kita ini soepaja
Sebagaimana diketahoci baroe beruekira-kira 3 miliard (1 milliard ada seriboe dimana mereka lantas terkedjoet sebah
inoer beberapa boclan sadja anak ketjil mendapat kesenangan.
millioen) roepiah. Dalam itoe ditambah lagi melihat kain badjoe dan tjelana. Kain-k:
dengan milik particulier dari Soeltans itoe roepanja adalah pakaian sianak jang "|itoe telah meninggal doenia.
Menoenggoe dengan hormat,
Suitan Boclongan tidak ada
poenja ah'Valida (Istrinja Soeltan Abdoel Azis, satoe
ditjari ini. Kain itoe terletak ditepi pasir. liwaris, atau familic dekat,
jang bisa diang- N. B
voorganger dari Abdoel Hamid) jang dari
Djadi sesoedah kelihatan pakaian itoe
t dalam pangkat jang tinggi, hingga
lain-lain anggotanja familie keizer, jang maka mereka masing-masing terocs mePesanan boeat loear kota MEDAN, boleh kirim
djoega djoemlahnja
millioen banjaknja.

sampai

bermillioen

Satoe verslaggever dari ,, Daily mail"
telah bikin satoe pembitjaraan dengan
Abdoel Medjed Il, satoe poetera dari

Sultans Valide :ia ada djadi kepala dari

keizerlijke familie Oltomaan dan ia poe
nja sanak dan sobat-sobat pandang ia se-

lompat dan menjelamni air itoe. Tiba-tiba
pada djam poekoel 9 malam anak itoepoen teroes dapat, tetdpi kiranja soedah
menghemboeskan napas jang penghabisan
dan teroes dibawa poelang ramai-ramai
keroemahnja.

Tentang

tempat

kita merasa

kematian

anak

sekarang
poenjai

ini, gouvernement djadi memsatoe oeroesan jang soesah.

Begitoelah paman

ini poela.

Kabaran lebih djaoch mewartakan jang
laloe sebagai .satoe Sultan. Soedah sekian adalah djalan orang jang boelak balik dipermisoer
i sultan soedah ada didalam
lamanja ia toentoet penghidoepan jang sitoe. Apa sebab tiada seorang djoea jang
perdjalanan
kembali ke
Boelongan.
Frankialah
Gimiez
idi
sederhana dan sep
mengetahoei dari kematian anak itoe?
—0—
Kantoor landgerecht

djaan. Kemoedian ia bitjarakan djvega
tentang kesoekaran besar jang ia poenja

selijk kantoor di pinggir laoet, sementara
kantoor bocat personeel bertempat di pa-

Perhatikanlah!!!

Boeat sekian lama Landgerecht di Padang
poenja tempat bersidang 'ada melier dari familie keizer dan tidak ada berdari Plaatsangkoetan dari lain-lain milik dari kera- nozmpang di salah satoe loka

Keperlgean toean-tocan ini hari atau
boeat hari jang akan datang, telah kam

sediakan dalam Yoko kami, baik oentoek

viljoen dari roemahnja Mr. Veldhorst di tjetakan, demikian djoega oentoek perabot
toelis menoelis correspondentie.
Diiapoenja landgoed dekot Cimiez antara Blantoeng no 16.
Toean-toean kenalan lama, jang telah
Sekarang
bisa
dikabarkan
jang
boeat
lain iaada rawati satoe prinses jang bememboeat perhoeboengan baik dengan
itoc
pengadilan
akan
didirikan,
satoe
kanroemoer 70 tahoen jang sebab dari pengkami selama 18 tahoen, baik jang tinghidoepan jang melarat telah gila. Berma- toor baroe bertempat di depan kantoor gal di Atjeh, maoce poen jang tinggal
sebagian

rembours.

ia meratap dalam

ia

poenja

Assistent

Resident

(Plaatselijk

kantoor)

(CULPENGOUDER tang summer
sana
VULPENHOUDER

PARKER

|.

meloepakan

DUOFOLD

jang

telah terima pesanan

dari Boven

Digoel dari satoe salon-gramofoon.
esanan itoe ada dibikin dengan minta

beberapa plaat

gramofoon dari lagoe-la-

goe jang merdoe dan harga mahal. Antara
lain-lain ada dipesan lagoe-lagoe viool.dari

Kreisler dan Lenski.
Roepa-roepanja orang-orang di Boven
Digoel djoega ingin

senang-senangan.

——
Mengakoe recherche.

be-

berapa hari berselang pendoedoek Djebres

soedah dibikin gempar oleh iapoenja perboeatan jang tidak patoet. Ia itoe mengakoe mendjadi recherche dan boeat boextikan itoe, ia ada poenja penning, dengan
barang apa ia soedah mengantjam banjak
orang jang bersangkoetan padanja. ,
Diwaktoe soedah djaoeh
malam sinjo
ini sering ketok roemah orang sekgras-

kerasnja hingga mareka

sampai bangoen

dengan terkedjoet. Sebagai recherche

datang pada

pendoedoek

begitoe roepa, katanja

ia dapat

dengar

dengan

boeat

ada

ia

tjara

kasi tahoe

orang

jang

bikin pentjoerian, jang akan didiitoe malam djoega.

Soedah tentoe mendengar
Aibog-orang

djoet

Na

kabar begini

itoe lantas mendjadi

sd

Mana
koelit

beritaoekan

S.D))

Dengan voorzitter dari,

Antara

lain-lain

benar jang
jang kawin

itoe

toean sesalin

iapoenja salah satoe spelers
di-Padang.itoe, ialah sebagai

kita soedah kabarkan lebih doeloe.

“ merah

.

The Penof
Classic Beauty
Life-Enduring Pgint

Postpapier
Bond“

berrol

red barrel, with jet black tipped ends,

4015

reminiscence of Chinese arts.
The Duofold is not only the handsomest fountain pen made, it is also

#0.50
f 1.—
f 2,50

the most perfect writing instrunient

£0.70
f 1.45

American inventive genius has pro-

per blok f 0,75
bertjetak f 1.50
speciaal

jewel bearing and should easily last
25 years or more.

merk

berikoet vloeinja

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

duced. Its native Iridium point is as

,,Isala

smooth and life enduring as a polished

|

Postpapier—Zender rol
tatkala maoe berangkat kemari dari Be- boeat mesin toelis, warna blauw
tawi. Seandainja ia tahoe ia tentoe tidak
dan koening per 100 vel f 0,85

adjak bersama-sama.

Kekalahan-kekalahan jang didapat oleh
Nieuwe Kwitang jang djoesteroe kedjadian
sesoedah itoe speler kawin, ia sesali pada
itoe perkawinan, sebab itoe katanja ada
satoe alamat sial.
Ini sebab djoega sesoedah itoe, Beken

alias Abdoel Salam tidak pernah diadjak

Pesta

Lag
Volksbank.

Soedah ditetapkan bahwa pada tanggal 23 boelan ini Volksbank akan mengadakan pesta.
Kabarnja seekor kerbau akan dipotong.
(Pertja.)

PEN
Hoofdschatter jang menggelapkan.
30 kali

pada

k

menggadei-

Naat
(Corr. S.D.) Sebab kedapatan

soedah dapat ini peringatan dan kebetoe- | soedah

inggi

Na
bersalah

IN sampai 30 kali sa-

The Duofold is made
by The Parker Pen Com-

pany of America, whose

bertjetak f 1.35
Postpapier— Zonder rol boeat mesin
toelis warna poetih ,,Luna Bond”

fountain pens and metal
pencilsarethechoiceofdis-

per 100 vel f0.75
bertjetak

criminating buyersin Asia

f 1.25

asin Europe and America.

Postpapier berrol poetih ,,Luna Bond”
per 100 vel f0, 85 bertjetak f 1.35
Postpapier ,,The Bristol” per blok f 0.70

bermain lagi, meskipoen ia ada satoe spe- Blancoboek
Bloknoot
ler jang koeat djoega.

terke-

pendiogera. Imoe
poetih disitoe poen|

0.

,,
Stempel
violet
Tempat tinta per st :
£1,50 dan
Vloeimap—alas menoelis
Postpapier berrol merk ,,Uilen"
berikoetvloeinja per blok
bertjetak

Ta—voorzitter itoe—katanja tidak tahoe
sekali-kali atas speler itoe poenja niatan

Pada waktoe jang achir ini di Solo ada
satoe anak moeda koelit poetih jang bergelandangan kian kemari dengan bikin

riboet keadaan dan begitoelah pada

(Corr.

Nieuwe
Kwitang kita berbitjara banjak |
sekali tentang permaenannja iapoenja elftal
jang dengan oemoem bisa ditaroeh poedjian
tinggi djoega.

50 bladzijde perst. — 1.50
per blok — 0.20

Kwitantieboek bahasa Belanda
"dan. Melajoe per blok f 0.50

Kwarto Schrift

Kasboekje

boeat sewa roemah f 0.60
per st.
£1.20

2

fi —

Copieboek
Cahier

£2,50
fo,or

Handel“ Mij. & Electr:
Drukkerij

«SINAR

DELI".

Moskeestraat 57, Medan.

wah

toelen.

with Over-Size Barrel and

pada kami.

Toean-tocan atoerlah pesanan pada
kantoor beloem selesai dikerdjakan, atawa
kami ini hari djoega.
jang
doeloe
boeat
sementara
dipakai
menDan ini melainkan satoe tjonto
dari
djadi kantoor controleur.
Kami poenja sijsteem sekarang:
satoe lijst jang pandjang jang sekarang
Dengan
adanja
kantoor
baroe
itoe
men»Sedikit oentoeng
hidoepnja ada koetjar katjir. (R.)
djadi tempat bersidang dan personeel ti—0—
banjak
terdjoeal,"
dak terpisah djaoeh lagi seperti sekarang
Orang Digoel bestel gramofoon.
Persediaan:
ini.
Sepandjang kabar jang didapat oleh
—0—
Lijm tjair per fl. f1. £0.75 dan f040.
A.I.D. gramofoonhandel di Bandoeng
Kepertjajaan?
Tinta Hitam. merk Stephens perfl. f 0.15

politie

nummer

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

Bosporus.

her

jang

tidak lain dari

di Paneh, Koealoeh, Asahan, ime loen goen
Karolanden, dan lain-lain, tentoelah tidak

kamar, sedang ia banjak kali mara dan jalah dibekas goedang jang digoenakan
memaki kalang kaboet jalah seperti ia tempat persimpanan soerat-soerat (archicl)
djadi ,.poeteri“ dalam ia poenja istana di sewaktoe kantoor baroe dari plaatselijk

.
:

58

besar dari familie ada alamkan

lam
- malam

mPerla"

2

dari sultan Boeclongan,

Pengeran Datoe Mansoer, jang daloe perregent, koetika marhocm
nah medjadi
sultan Boelongan, masih beloem dewasa
ini memegang perentahannja
sekarang

heran, sebab tempat terseboet

rijk Selatan.
Pada itoe reporter ia terangkan, permintaan dari achliwaris-achliwaris adalah semata-mata pada milik-milik particu-

dengan

3
Kapiteinsweg 9

Ta

CH.

ER

E D.

-

TOEKANG

SEPATOE

,NO- TIIANG SENG"
Awas

|

Awas

Medan

Kesawari No. 79 — Tel. 663 Medan.
berdiri moelai

SANGGOEP - MENJEMBOEHKAN:

FIRMA WADJI MOHAMAD Ki
Belawan |

Paleisweg Soekaradja.

1888 — 1930,

Telf.

|

Semoca Modernetijd sekarang.
Diraman tjepat kaki ringan tangan

Atapweg |

1119.

Papan dan brotti -brotti

Meranti dan Poenak (damar batoe)
| roepa-toepa, ekoeran jang, terbikin |
(oleh
Fabriel
V.S.H.M.
Singapore, |
| dengan harga moerah.
|

kaoem boeroeh, kaoem saudagar,
ja! Siapa sadja,
moesti tahoe
memakai mesin toelis dengan ketjepatan sepoeloeh djari.

Ilkajoe

Diselakan

dan

toea

toean-tocan

datang

beladjar

pada

kita.
Tempat beladjar diboeka siang
malam tiga kali dalam satoe Ming-

goe. wang

sekolah f 5.—

locar

kota.

3701

Djika
tocan

Menoeggoe

dengan

.

hormat.

toean mentjari tabib jang dapat memberi pertolongan bagi toean.
1

.

soerat-soerat - boekti,

)

disemboehkan

beberapa

banjak

1m

mempoenjai

orang

jang

telah

dari penjakitnja jang
berbahaja,
berada diantara hajat dan mati.

jang

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

(empat poeloeh tahoen)

BRILLIANT dan INTAN

termasihoer teroetama di Socmatra Timoer

DIIKAT DENGAN
PERHIASAN

Telah mendapat poedjian (diploma) dari
PASAR
MALAM
MEDAN
tanggal 9 September 1923,
jatah

Na

MAS DJADI
MODERN.

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

kita ada mempoenjai soerat soerat poedjian,

000000000000

40

Telefoon 1394.

——

Segera
|

000000000000000000

The Methodist Typewritingschool
" "Kapiteinsweg 9 Medan

ai

| seboet diatas boeat persaksikan sendiri. |
(2

talah pada

sadja).

oekoeran.

| harap pada tocan-toean dan angkoe-

Tama

lebih djaoeh min-

roepa-roepa

| dengan harga jang sangat moerah di-

doea boelan boeat examen.f

Keterangan

laoet,

angkoe datang ditempat kita jang ter-

Dan menerima pesanan dari

boelan. Cursus diadakan tiap-tiap

Djoega selamanja kita ada persediaan

Moelai dari sekarang sampai 16 |
! April 1930 kita ada djoecal moerah|
satoe partij No. 2 atau diborongkan |

bisa terima,

satoe

boet dan menghitamkannja serta mendinginkan kepala.

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

(Anak kajoe, bamboe Siam, atap Nipah
| dan lain-lain.
|

Selamanja menjediakan sepatoesepatoe jang soedah siap dan
menerima tempahan.
Segala matjam potongan jang
terbikin dari koelit Europa kita

moeda

lama, koerang koeat kepala, sakit djantin).
Obat Mata (Oentoek segala matjam penjakit mata,
dengan obat disapoe dari loear).
Minjak ramboet (centoek memandjangkan ram-

dari kajoe

perloe
MESIN TOELIS.
Soeatoe. perkakas jang bergoena
oleh sebab itoe

|

sesak, batoek kering, asthma, koerang darah, demam

Telt, 42. |

BERDAGANG

»

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

,

Kalau tidak baik ocang dikembalikan.
S.R.B.
India

KETJAP TJAP MATAHARI

RAM

—

Thabib

British

Wilhelminastraat 115
Telefoon No. 1326.

Medan,

Diagalah tjap jang toelen, jattoe :

1 Pakai

toetoep kaleng merah

dikepala

2.

botol.

Pakai toctoep lak merah di
kepala

botol.

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

.

Jang poenja fabriek

Toapekongstraat

16

—

MEDAN

—

54

Telefoon

,

Nos. 403 & 567.

“Menerima oepah, dan sedia djoega jang

ntekah.

Sedia

Mai

bermatjam - matjam

permata.

Awas

PERDJANDJIAN:

PERDJANDJIAN:

Toko

tidak setoedjoe dengan barang jang
disoeroeh bikin, wang dikembalikan.

en

—
'Toekang mas
Kapiteinsweg No. 43
——a

BROS
dan
—

kasi

-

Mata

1

Paai
Au

Jang Termasjhoer.

T

persen

satoe

pasang

katja,

matjam

mana

.

warna.

pakai

ant

03

njonja-njonja

Kita

sanggoep

obat-obat

tjoetji kering

matjam

baroe,

'idak roesak dan toekar warna

kem-

bali. Diloear kota toean kirim sama Bestelgoed, Post-

jang toean-tocan

pakket.

toean.

kedatangan

toean-toean

dengan hormat

KIE HOEI SENG & Co.

2G.
1

PL)

dan

Saja

pak jang baek, saja kirim kembali adres

soeka tolong pereksa dengan tiada memoengoet onkost.
Menoenggoe

e

d

oean-tocan

Pakaian jang kotor soesah ditjoetji kalau ditjoetji sendiri mendjadi loentoer atawa soedah hilang dia poenja

soekai, djoega nanti perkara onkost memasang kita vrijkan
Siapa-siapa toean-toean jang penglihatannja koerang terang,

Batjalah
.
Sinar

Katja

Teroes

mata jang model baroe. Perkakas ini kalau dipakai boeat pereksa 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 t
-tocan jang beli katja mata dari kita akan kita

|

intan —
MEDAN

...

.

Moelai— ini hari
kita baroe
terima5 perkakas bocat pereksa
Ta
Ti

TOKO

EDWIN

.

Batja

TOKO KATJA MATA en TOEKANG GIGI.
WUITENANTSWEG No.24 - TELEFOON No. 1297 -

97

THE GLOBE Chemische Wasscherij
Huttenbachstr. No. 4

MEDAN.

—

MEDAN

—

..

Tel. No. 796

51.

.

000

0000
Goentingan

56
:

atau “potongan

0

pakaian jang paling bagoes dan netjis, tjoema didapat

RN

FI

Kleedermakerijj

en

jaitoe: satoe toko pakean
seloeroeh SUMATRA

aa

EL

pada:

D

Kleermakerij.

jang paling
TIMOER.

toea dan terkenal
— dan ATJEH

Pekerdjaan rapi dan bagoes.

Ditanggoeng pekerdjaan kita
« menjenangkan publiek. -

Persediaan besar dri: Jaas Hoedjan (waterproof), Kraag dan dassie leher, Helmhoed dan Iain-lain.
Hg

.3

CORNFIELD'S MAGAZIJN.

»—

KESAWAN

88 MEDAN

TELEFOON

ya dan

Kg
soedinja
.agi, Abdoellah Loebis

266

2

00004

am

ea

verslagnja :

-

f

1

.

Io

j

vertentie ?

.

kana kont Tekuk EUROPA

Tae

,

3
Was

Pent

1

joeri

/

'

pada: TOKO

,

HADJI

1

ISMAIL Oudemarkstraat 2,Medan

:

Gebroeders A. M., MARTHAA & Co.
Ambonstraat

3

“

Ada sedia mendjoeal Petji tempahan, teroetama potongan Thamrin dan Soekarno, jang orang soekai zaman sekarang,

&

boet mendjocal
kali ansoeran.

?

Djoega lain-lain potongan, badjoe anak-anak, topi anak-

0

Teroetama

»

Dasi dan. sapoetangan, serban oentoek

Djagalah harta
Den
arta bendi
benda aa 1 ?»
PA apaan PEMBAJAR
NIH
BOELAN, e

?

roemah, toko, goedang dan 'harta

»

,

anak. kemedja soetera.

ee

N :

»

Samarinda,
saroeng Batoe Bahra, saroeng Djokdja.
Pajoeng soetera,
alas kaki dari boeloe kambing, banjak
matjam jang lain.
e

are

ani

Harga moerah, barang bagces.

benda toean, terdjaga oleh oppas

Menoenggoe

Tele

malam. Tertangggoeng keama-| @
nannja.
?
PARTICULIERE
?
NACHTVEILIGHEIDSDIENST

“1

dres

dengan

:

ling

Mode paling
hormat,

Adres soerat-soerat dan

kita terpaksa

&
baroe.

bar

pesanan:

SETAN MeeSi
Na
pel
"
ISHAK ISMAIL Medan.
H. ISHAK ISMAIL.
22
Oudemarkstraat 2 Medan.

Oudemarkt, 7 — Medan
Telefoon 992
Directcur : MULLER MASSIS

segala

Gramaphoon
mentjari

M.

NOERAIN

6

cer

merk

jang

Ibih Hr

phon,

&

tjoekoep

dapat

landa seperti:

De Telegraaf.
Residentiebode.
De Avondpost,

0
?

—

poedjian

Sekarang kita berada pada tahoen
1930, tentoe kemaoean dan kegemaran
poen membawa pendoedoeknja pada
kemaoean tahoen 1930.

Odeon.

Awas!

APA
van WELTEVREDEN.

REPARATIE

ATELIER:

.

tjam

SIN

poenja

toko

&

AA

tersedia

sekalian potongan itoe, demikian djoega
potongan lain.

na

Kita poenja harga, orang soedah
sampai kenal, moelai dari Oostkust
sampai ke Tapanoeli hingga seloeroeh
tanah

nana

ADJAIB,

oma

Apa

NN Ng PN

4

KT
ANU etet
ATELIER SCHRIJFMACHINES

dibikin Kembali baroe. Did

Deeps

Oostkust van Sumatra bisa terima Abonnement

je

membersihkan

dan memperbaiki Mesin

"N. B. Djoeal dan
beli Mesin Toelis 2de
hands, sekarang sedia djoeal Mesin Toeiis 2de
hands merken, REMINGTON, ROYAL, OLI« VER, LINDETEVES, CORONA, EDIAL dan

Machine Giling padi. Kita kasih Grantie satoe

tahoen, Lijst Mentijp 10 djari beladjar sendiri
Ikarangan O.K. M.D. Gamboes harga F 1.20.—

'Toean-toean datanglah persaksikan sendiri
Mesin Toelisnja harga boleh berdame.

KOK

5

KENA

am

Se
AN a
laa

ANU

AN

TE TIA

,

Gi

Iaaa an NT

&

Kant

KF

Adres:

B BAROEMOEN, Oudemarkstr, No. 59 Medan
71

pa

ini?

-—

Pesanan banjak dan sedikit kita kirim dengan rembours.
5
Menoenggoe dengan

mo

PERKAKAS

Atjeh.

TIONG

10

Mesin Toelis, Graphot
Gramophon en Edison ipe, Addressograph
. krae at Zonder). enz. Dick. (met electrische
ol
(getal
sin Toelis
ji

Menoenggoe dengan hormat,

Tiong Yong Hianstraat No. 48 — MEDAN.
MENARA PERS
SAI
ANN NAN NAN:

«

Siang

Inilah satoc toko jang baroe, selamanja sedia bermatjam-matjam topi dan bermatjam-mawarna menoeroct model tahoen 1930. Seperti topi Helmhoed dan Viltenhoed,
dan moelai

Mn

kita

.

ana

amanat

da

hormat.

oa GE55)

Dalam

Be-

barang

Prys Courant di kirim Graties.

Toelis.

petji pada tahoen
ini, banjak jang
soedah berobah potongannja.
Sekarang
orang
soekai, potongan
namanja.

soerat Chabar

De Maasbode — De Haagsche Courant.
Het Vaderland,
Het Haagsche Volk.
en
De Nieuwe Courant.

tahoen
1930 ini soedah terpandang dari topi anak sampei topi orang toewa, lain dari itoe sedia djoega banjak barang-barang
suit de mode” demikian dioega petji- clontong dan sanggoep membarosi topi jang soedah toea dan kotor.

NO

kasi poedjian, Ultra-

dari segala

Lebih djaoeh, kalau toean ingin hendak mempoenjai

Medan.

pendek, orang bilang pesen SOEKAR-

dan terkenal

nja.

Ultraphon, Maartha, tidak oesah

La
DIY

Banjak pakaian ditahoen 1929 pada

dan Plaat dari se-

»—

—

No. 75

10

@IM

Toko dan Fabriek
Kesawan

merk Odeon

5 dan

3

B. BAROEMOEN

KOEPIAH

Huurkoop,

Kwaliteit dan bagoes, lekas bikin perhoeboengan pada kita poenja Fierma. Kita kasi djoega dengan ansoeran (Huurkoop) seperti

Awas!.

TOKO

dengan

jaitoe: Ultra phon jang termashoer antero Doenia.
, Ultraphon, Gbr: Maartha & Co. sekarang berani mendjamin (Grantie) atas kekocatan mesinnja teroetama dari perkara

32

—

barang

permintaan dari
wi, Aa s segala
ata permintaan
dari kitkita poenja | langganan se k

3

Hadji, garoeng

12 Telefoon 1154,

Moelai dari boelan February 1930. Kita poenja Firma terse-

Kaoem
' Tendanglah

sport !
VOETBAL

Batjalah ! !
merk CHAMPION

LESS en T.

dan lain-lain-jang ada sedia
poenja toko.

dalam kita
Pakailah

kaoes

dan MATCH-

voetbal

dan

oentoek

kniedekker

jang kita sediakan

toean - tocan.

M.DAOED
|
TEEKENAAR

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

,

Sanggoep memboeat gambar roedan mendjaga

pe-

kerdjaan : serta menerima oepahan
memboeat biauwdroek dan wit
drozk.
Djoega sedia mendjoeal Pot - pot
boenga

dari Cement:

|

apabila

Batoe me-

Inilah

dan Kreemaker.
Harga melawan

Medan.

Poeri

(Kota Masoem)

Tel. no. 1579

satoe perkakas jang

dinamakan

Tjarilah

Electro Sathy Apparapus, soeatoe pen-

dapatan dari Mr. Noishiki Electro. Soeatoe'perkakas electrisch, jang dapat menjemboehkan penjakit di dalam badan seperti ngiloe-ngiloe, tidak enak tidoer, dari

bisa dipanggit dilain tempat, tentang bajaran boleh berdamai lebih doeioe.
Dan sedia mendjoeal mesin itoe, ketjil dan besar.
Tanjalah keterangan lebih djaoch pada .
.
K. NAITO.

Mohd. DAOED
Djalan

No

pakai,

ringan, ladjoe dan

merk MAGmerasa tjape

potongan bagoes jang terda-

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

djan: Oempak (sendi) roemah:
Kelimah -kelimah jang ditoelis
dengan tangan oentoek perhiasan
dinding

tocan

kereta angin
tentog tidak

pat keadaannja.

261

62

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

4

kita poenja adres:

HAN

14

SENG & Co.

Oudemarktstraat 53,

an

mah -roemah

Djoega
NEET,

Telefoon 755 Medan.

AAS
TERMASJHOER

SEMENDJAK

TAHOEN

1898

hingga hari ini memberi k@poeasan dan kegembiraan
dalam roemah tangga jalah:

Ketjap

Japan

TAFEL

Perhatikanlah

Fotograaf

SOJA

jang

No.

1.

tjap dan merknja:

atelier

YEBATA
Kesawan No. 58

Medan

Telefoon 1346

ma ——
Sedia djoeal Pathe Baby Cinema toestel
Bioscoop, dan bisa didjalankan dengan Elec-

trisch

Battery

dipakai

dalam

motor dan

roemah

Dinamo

80 LUITENANTS WEG
MEDAN

bagoes

tangga dan dibawak

dikebon - kebon dan bermatjam - matjam film
»Librarij” moelai 30-60-300 kaki pandjangnja.

No. 10278 Billy at Home
»
»:

10124
10297
10222
10123

Harold Waiter (Harrold Lloyd
Tailaring (Charlie Chaplin)
Charlie's
Dpuble (Charlie Chaplin)
Snub is Sciontifie (Snub Piollard)

Datanglah toean-toean dan ankoe -ankoe pereksa dimana tempat kita
jang terseboet diatas, serta banjak lagi film jang tersedia jang kita
tidak seboet namanja

disini.

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
86 Luitenantsweg Medan

'Teletoon

No. 666.

