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Pembajaran lebih doeloe,

Diterbitkan setiap hari ketjoeali hari jang dimoeliakan oleh: N. V.
Kantoor Redactie en Administratie Moskeestraat 574

ische Drukkerij & Uitgevers
Telefoon

AGENTEN :

N.V, Reclamebedrijf ANETA Weltevreden..
H. M. Noer,
Bangkattan
Advertentie-Bureav A. de la MAR Azn. Voorburgwal — Amsterdam. Tan Te

No. 46 — Lembar

pertama.

/

bohong.

/

Post jang baroe kita terima, membawa
pekabaran Het Nieuws:

Berhoeboeng dengan atoeran jang hendak dila

TJATETAN.

peng

adres:

,SINARDELI"

—— Tahoen ke L
Soeatoe pengalaman dalam
Journalistiek,

.Soesoenan-soesoenan pet

ke Sibolgadan lain-lain tempat

“Telegram

I”

Na

tidaklah
keperlocan ke-

bi san pemerintaujan djalan per-

Directeur

i didalam perga
&

(Core. S.D.) Tocan. @uok, seorang
Indonesier asal dari
tipoeh Baroeh
(Padang Pandjang) telah sekian lama boe

lak balik

1174

DEL

6 Zoel'kaedah 1348.

soesoenan-soesoenan di
patoet lagi adanja, baik
Loetjoe.
radjaan, maoepoen keperlt
Satoe telegram jg. han, karena tidak seso
gerakan jang ada pada,
menggemparkan
oelan hidoep di' Indones

kabar

No.

Mij. ,5SI N AR

Bindjei. Nederland : Publiciteitskantoor ,,De Globe" Singel 95 Amsterdam.
Hoogendorpstraat 29 Medan. Ch. Ayoeb Djabbar — Pematang Siantar.

Chamis 24 April 1930

Sumatra.

(Ini hari diterbitkan 2 lembar).

Menjiarkan

sekoerang-

koerangnja f 1,50, Berlangganan boleh berdamai,

Kolonien.

!

pekerdjaan Redactie,

Oleh: Hassan "Noel Arifin.
Didalam

Sora

jang mentjampoeri

kwaliteitnja selakoe Directeur

Didalam 'pada itoe, dengan menghin-

Sjarikat Tapanoeli,stoean Abdoellah Loebis, darkan benni jang menimpa
“dalami bertkoet “ii
Sate
3

orang

lain,
ba

ds
koekan terhadap kepada pers di-ladonesia dapat. bawa damdioeal barattg dagangan, di temverslag tahoenannja (1929).
patnja, bagaimana bahajanja, djika DirecDi
itoe
kota
dari
Tapanoeli,
ia
disamdikabarkan, bahwa atoeran-atoeran itoe boekan pat ito djoega iapoenja pesero (kongsi)
Boekan sadja tocan Abdoel Aziz dan teur satoe soerat kabar, hendak mempestrafrechterliik, melainkan administratief.
ada tinggal tetap boeat djaga kedai, se- boet oleh banjak orang orang politie dan tocan Mangaradja Ihoetan mesti diboe- ngaroehi pekerdjaan Redactie.
"
Boleh
djadi atoeran-atoeran itoe mengenai:
mentara tocan O. sendiri —sebab ada poe- recherche. Djoega. ia lihat beberapa orang soek-boesoekkan, tetapi, saja, mesti djoega
dari
djaoeh
jalah
iapoenja
sobat
sobat
penjiaran-penjiaran jang bohong, jang menerbit
nja beberapa auto—pergi poelang ke
inodai.
Baroe sadja beberapa hari toean
kan kechawariran pihak ramai
Westkust boeat beli barang perniagaan dalam perniagaan antara siapa iapoenja
Abdoellah Loebis terpilih mendjadi Direc-'
.Ipasero djoega. Dari wadjahnja kelihatan
serta bawa sendiri balik ke Sibolga.
Meskipoen toean Abdoellah Loebis di- teur, beliau telah mengirimkan soerat keBerhoeboeng dengan atoeran jang hen-!
merika berkocatir.
Beberapa hari jang baroe laloe, ini, di
dalam
verslagnja tidak zakelijk, meskipoen pada saja dan kepada Mangaradja IhoeBarang-barang dari togan O. digeledah,
dak didjalankanoleh pemerintah itoe, ma-

ka didalam soerat-soecaat kabar Djawa
jang kita terima disiarkan pendatakan
Hoofdredacteur Daily
News, Mr.
John Stuart Hodson, antara lain-lain se-

bagai berikoet:
Penjiaran pekabaran? jang doesta, boleh dikatakan pada

masa ini tidak akan dilakoekan lagi,

boekan karena redacteurs

pada masa ini lebih

diaja, tapi mereka takoet, soerat kabarnja
akan lakoe.

tidak

«

Fasal 171 dari Oendang-oendang Hoekoem oentoek Indonesia, fasal 171, kita
batja:
Barang siapa

jang dengan sengadja

menerbit-

kan roesoeh diantara pendoedoek negeri sebab
menjiarkan kabar bohoug, dihoekocm pendjara
selama-lamanja

satoe tahoen, denda sebanjak-ba-

— mjakija tiga ratoes roepiah
Dari boenji fasal ini, ada sedia didalam
wet, mentjegah penjiaran kabar-kabar
bohong,
jang menerbitkan kegemparan.
Ada sampai tjoekoep pihak oemoem di-

perlindoengi

oleh wet. Sampai sekarang,

wet itoe berhasil dengan baik, dimanaamat

sedikit kita dapati kedjahatan-kedjahatan
jang diantjam oleh wet itoe.

Oleh sebab itoe, fasal didalam oendangoendang hoekoem. soedah sampai lengkap
oentoek mengekang moeloet soerat kabar

jang soeka bermain-main dengan menjiarkan . kabar bohong, hingga menerbitkan
kechawatiran.
Apa perloenja lagi sekarany satoe pers-

censuur.

Apa

goenanja

lagi

sekarang

satoe atoeran administratief sedang, dida-

lh wet soedah koeat !

Padang Pandiang toeam O. terima satoe
tapi tiada membawa hasil soeatoc apa. S'
telegram dari iapoenja pasero jang boenjitoe
dari iapoenja tasch diboeka dan disini
nja kira-kira begini:
,Baso mesdjid
kedapatan
oeang f2000. — Atas pertanjaan,
pistol 500-djangan kasi lepas

tocan O. kasi keterangan jang itoe wang

verslag tahoenan jang ditoelisnja itoe,
boekan verslag—menoeroet ertian jang
dalam—, kita toeroetkan kemana djedjak
beliau itoe, soepaja nafsoenja poeas betoel-

betuel.
ada poenjanja beberapa sobat jang bera:
Antara lain-lain, didalam ..boekoe petelegram itoe toean O. terima djoega satoe “li Sibolga, jang tadinja dikirim boeat beli
barang dagangan, tapi sebab jang dipesan moeaskan nafsoe" itoe, toean Abdoellah
postwissel besarnja £500—
Toean Omok mengerti apa maksoednja tidak ada, itoe ocang akan dikembalikan. Loebis, mentjitak :
telegram
itoe — dan
ini sebab seOrang-orang jang diseboet oleh toean
'Tocan Hassan 'Noel Arifin, selama toean itoe
soedah membatja itoe lalue simpan baik O. itoc dipanggil dan dipereksa. Benar
mendjabat Hoofdredactieschap Pewarta Deli
dalam kantong badjoenja.
djoe segala keterangan toean O. ada tjobanjak bahaja jang diderita oleh peroesahaan.
Apajang tocan O. tidak habis menger- tjok sama penjaoetan saudagar-saudagar j.
,
ti boeat beberapa hari lamanja, adalah ditanja itoe.
Toko Sjarikat Tapanoeli digeledah oleh Poia moelai dari menerima telegram itoe
litie dan setengah hari tidak boleh diboeka.
Achirnja pada toean- O. dikasi oendjoek
sebagai djoega diintip dan diawasi be- itoc toelisan sebagai dalam kawat jang
gitoe roepa. Kemang ia pergi hampir ti- orang kirim padanja, dan tanja djoega b. Peroesahaan Pewarta Deli diboycot oleh
Peroesahaan Europa sekalian advertentie dan
dak loepoet dari pengawasan dan sebab mana itoe barang jang disoelangganan ditarik mereka itoe. Boekan sadja
ia sendiri ada anak Padang
Pandjang roch ambil
kaoem dagang Europa jang memboycot peroesaatawa disoeroeh
ia poendapat tahoe djocga siapa adanja beli?
haan kita, tetapi djoega hampir segala ondernemingen memboyeot Sjarikat Tapanoeli sehingga
orangjang mengintip, ialah serse dan poSebagai bangoen
dari tidoer, — baroe
kerani keboen tidak boleh membatja s.k. itoe.
litie jang menjamar.
tocanO. apa diperlakoekanbegitoe roepa
Kedjadian kedjadian itoe, disebabkan karangan
Ini pengalaman boekan sadja di Padang semendjak dari Padang Pandjang, Fort
jang tidak zakelijk dimocatkan dalam Pewarta
Pandjang dan dikampoengnja di Batipoeh, de Kock dan Pajakoemboeh itoe. Roepanja
Deli
'Waktoe pemboyeotan itoe sangatlah dikoeatiri
poen waktoe hari pasar ia pergi di Fort orang soedah
keliroe artikan ia poenja
Mij. itoc akan dapat kesoesahan, tetapi disebabde Kock, baroe sadja ia toeroen
dari telegram.
kan pertolongan dari kiri kanan kekoeatiran itoe
auto ia soedah lihat gelagat
jang tidak
hilanglah.
Dengan belayak tidak mengerti, tocan
Sesoedah kedjadian pemboycotan itoe maka
begitoe manis terhadap pada dirinja dari
bilang jang itoe barang ada dilain
pada tocan Hassan Noel Arifin selaloc dinasebeberapa orang jang kemoedian ia dapat O.
ingat."

Hampir

bersamaan

dengan

datangnja

auto

tahee ada serse belaka kiranja.
Ditempat ini katanja toean O. kemana
pergi
diikoeti, seperti
djoega satoc
sradja“ kalau itoe orang jang dibelakangnja maoe diseboet ,,pungiring”, atau
seperti djoega satoe
,.maling” apabila
jang dibelakangnja
boleh
dinamakan
pengawas" langkahnja.

'jang sebentar

ANA

Benar djoega itpe auto

toean

CO.

bertanja

beberapa

0.

angidan

mengoendioekkan pada jang
boenykoesan.

segera itoe boengkoesan

Dengan

diboeka, dimana

kedapatan berpoeloeh-poeioeh pak rokok
(sigaret)
made in Pajakoemboeh tjap
Mesdjid dan Pistol.

tan,

minta

diadakan

satoe

pertemoeag

antara Directeur dengan Redactie.
Pertemoean

ini, soedah dilansoengi

pada hari Djoem'at sore, tanggal 17/18
Mei 1929, poekoel 7.30, bertempat'dikantoor Sjarikat Taparoeli.
Didalam

ngeloearkan

pertemoean

ini, beliau

me-

Perintah-Perintah,

bagaimana soeratkabar mesti diatoer,
bagaimana haloean
mesti didjalankan,
bagaimana Redacteur mesti .... mengarang.
Diperintahkan djoega, soerat kabar
mesti keloear 3 lembar satoe hari.

Malam itoe djoega saja soedah merasa,
bahwa soesah kita mesti diperintah oleh.

orang

jang

biasanja hidoep diperintah.

Soesah

kita

mesti berbitjara dengan.se-

orang jang memerintah,
mengerti apa jang

sedang ia

tida

diperintahkamnja.

Pada malam itoe, djawab saja tidak
lain: ,baik! Boleh! Kita tjoba: barangkali

bisa!"
Saja

djawab dengan perkataan demi-

2

kian, sebab saja lihat angin-angimnja,
djika saja bantah, akan toemboeh selisih
besar.
Lebih roemit poela berhadapan
hati, haroeslah ia berhati hati, memasoekkan
karafigan karangan, jang akin imeroegikan Mij. dan Directeur kita itoe, sebab beliau

karang karangan jang meroegikan siapa poen mentjobakan: bagaimana ,,indoek se:
at itoe tidak
1 'Noel Arifin.

diatjoehkan

oleh

tocan

Demikian tocan Abdoellah Loebis men-

tiitak didalam ,,boekoe pemoeaskan nafsoe”
itoe, jang ditjitak dengan memakai ocang
Tjoema
tocan O. tetap hatinja, dan
Siapapoen tentoe sekarang mengerti orang banjak, karena sajapoen seorang
pertjaja bahwa sebagi orang jang
tidak bahwa
orang tadinja artikan maksoed- aandeelhouder dari Sjarikat Tapanoeli, tenmerasa ada mempoenjai kesalahan jakin nja
telegram. pada
tocan Omak itoe toe toeroet djoega mengongkosi boekoe
ia bahwa ia moesti aman dan
sentosa .menjoeroeh
ambil di Baso 500 pistol jang memboesoekkan nama saja sendiri.
maski poen seriboe mata
oempamanja di Mesdjid disana dan dangan dikasi leSelain dari toeroet memikoel belandja
ada memperhatikan gerakan badan per- pas, artinja moesti djaga bais-baik ,,ingat" boekoe pemoeaskan nafsoe itoe, saja mesdjalanannja.
Boekan sadja toean Omuk jang keta- ti toeroet djoega menanggoeng pekerdjaKetika hari Pasar di Pajakoemboeh itoe wa geli, djoega tiap-tiap jang dengar ini an Politie.
tocan pergi djoega borat belandja barang tjeritera, jang percies sebagai dalam doPolitie jang menggeledah : menggeledah
dagangan jang bakal dibawa ke Sibolga ngeng, pasti pada senjowm.
roemah dan kantoor saja. Politie jang

nja" berlakoe terhadap kepadanja, demi-'
kian poela ia hendak melakoekan terhadap kepada saja.
:
Dia maoe main toean-toean be-

saran, tetapi dia loepa, bahwa diloear:
kantoor Sjarikat Tapanoeli, kita mengenal

dia, hanja

'seorang kerani pokrol.

.

Roepanja toean Abdoellah Loebis, tidaka
teliti memperhatikan gelagat saja.
&
Beberapa minggoe sesoedah pertemoeati.

itoe diadakan, pada tanggal 25 Juni1929,
Directsur kita mengirim soerat pandjang'
lebar kepada Redactie, jang isinja masih

hendak mempengaroehi Redactie. Dibitjarakan haloean, dibitjarakan, bagaimana

“Tapi baik di Baso ketika liwat sama aumenoetoep toko Sjarikat Tapanoeli seteSetelah kasi mengerti djoega bahwa ngah hari lamanja, ,,bekas sobat saja” mesti mengisi soerat kabar, bagaimana
Peratoeran jang akan dilakoekan—se- to, apalagi di Pajakoemboeh, ia disamRedacteur mengarang, bagaimana toekang
perti pernah kita njatakan—ada harapan boet dengan keadaan seperti didoea tem- boeat ketjilkan ongkos telegram, ia soe- tocan Abdoellah Loebis, didalam ,,boekoe tjitak mesti mentjitak.
i
dah diketok begitoe roepa dan begitoc
Pada hal beliau sendiri tidak tahoe
nafsoenja”,
dipikoelkannja
akan menjoesahkan
kepada pemerintah pat jang terseboct doeloean. Disini djoe- ringkas, tapi jang toean Omok dan pe- pemoeaskan
ga waktoe toeroen dari ia poenja kendetanggoengan kebahoe saja. Saja toch ti- mengarang,- beliau sendiri beloem pernah
sendiri.
raan orang soedah bersedia boeat mema- ngirimannja tjoekoep mengerti.
dak kepala Politie! Politie boekan atas sa- melihat ,silinder” mesin pers, beliau senKita oelangi lagi: "
“Isang mata padanja dan jang mengheranDengan lebih tegas itoe tocan toetoer- ja poenja Perintah.
diri tidak tahoe pekerdjaan Drukkerij.
Kalau totan Abdoellah Loebis mesti Dan, beliau akan menerbitkan satoe dagBagaimana boenjinja censuur itoe. Bi- kannja “adalah tidak seorang poen jang kan bahwa maksoed telegram itoe kiragaimana kelak peratoeran
itoe didjalan- bertanja halnja atau lebih tegas jang mem- kira seperti berikoet: ,.Pergi ke Baso, marah, marahlah kepada Procureur Gene- blad Tiga lembar sehari, pada hal
beri tahoe apa sebab ia diperlakoekan beli rokok tjap mesdjid dan tjap pistol. raal j. memerintah penggeledahan itoe. Di- mesin tjitak hanja se bidji jang soedah
kan, sekarang beloem
diketahoei, sebab begitoe.
Sama postwissel ada dikirim ocang f500.- dalam Bestuursvergadering Sjarikat Tapa- nroekrek”.
masih didalam ,.boentingan” pembesarAchirnja ia berangkat ke Sibolga ber- Itoe roko di Sibolga lakoe keras, dan se- noeli, tempohari, boekankah soedah dipoeBerkali-kali saja katakan padanja, bahpembesar
sama doea auto jang penoeh dengan ba- bab itoe, itoe doca matjam rokok dja- toeskan, akan menoentoet keroegian! Me- wa tiga lembar soerat kabar diterbitkan
ngan dikasi lepas pada lain tangan boe- ngapa sampai sekarang tidak dikerdjakan ? sehari, tidak dapat, kalau Sjarikat TaTetapi jang teroetama, dapat kita kira- tang dagangan.
Apakah kepoetoesan itoe akan didjadikan panoeli hanja mempoenjai satoe
mesia
kirakan dari sekarang, hendak ditjegah
-Ketika mane berangkat di Padang Pan- at dikirim ke Sibolga !“
penjiaran-penjiaran
ki oleh pembesar.
Kasal-fasal

jang tiada dikehenda"

didalam

tuur, roepanja dirasa masih beloem
koeat
oentoek mentjeguh perboeatan
jang

dipandang

kedjahatan

dilakoekan oleh Pers.
Sekarang
suur.
abad

perloe lagi dengan

perscen-

Kita djadi soeroet kembali kepada
jang silam. Soerat-soerat kabar j.

akan ' terbit, tiada boleh disiarkan sebeloem diperiksa oleh pembesar. Kalau berani menjiarkankabar jang menjinggoeng
pemerintah: awas"!

djadi censuur jang ada seka— Boleh
Tatig, “tidak Seroepa betoel dengan censuur jang doeloe, tetapi, kalau tidak ba#njak/:..

S effect
perkara

sedikit!...

kepada

tentoe memberi

kebebasan pers didalam

penjiaran.

Di Kota Nopan ia toeroen. Penjamboe-

oendang-oendang

hoekoem.
Beberapa bis. danter jang
soedah berlakoe. Pengawasan dari Parket Procureur General. Perhatian dari
Recherch2. Dan salinan dari Volkslec-

perboeatan

djang dan Fort de Kock ia alami lagi pengawasan orang seperti tadinja dan waktoe melaloei Loeboek Sikaping idem.
tan

jang

djoega

mengherankan

ada

padanja

poen

diketemoekan.

Boeat tahoe

mana diantara orang-orang

itoe jang me-

Sesoedah satoe sama lain sekarang te- perhiasan notulen sadja? oentoek djadi
lah mengerti, riwajatnja itoe telegram »lagak": kita maoe toento2t?
soedah tammat sampai disitoe.
Selain dari mesti dipikoelkan peker—0—
djaan Politie kepada saja, toean Directeur
Kekoerangan makanan di
memikoelkan poela kebahoe saja pemboyRantau.
cotan jang berlakoe
kepada Sjarikat
Berhoeboeng dengan sia-sianja sebagian Tapanoeli.

ngintip dan tidak, ini ada soekar baginja.
Dengan merasa tjemboeroc poela ia lihat dari hasil padi didistrict Rantau afdeeling
segala orang jang memandang padanja
dan ia poen djadi toeroet mendoega bahwa orang itoe tentoe serse agaknja.

Oeloe Soengai daerah terseboet terantjam
oleh bahaja kekoerangan makanan. Kare:
na tanaman
padi itoe disebabkan oleh

Ditangan

saja, ada

beberapa soerat-

soerat, — ertinja hitam diatas poetih —,
jang djika saja siarkan akan mendjadi
boekti, bagaimana kalau mendjadi Hoofd-

jang soedah

begitoe

toea.

Pendapatan saja ini terboekti sekarang,
bahwa sampai

tidak

dapat

Pewarta

Deli

diterbitkan
3 lembar

hari

setiap

hari, meskipoen

tjitak!

ini,

soedah ada

“doea mesin

Meski demikian, toean Abdoellah Loebis masih hendak mempengaroehi pekerdjan Redactie.
Achirnja toean besar itoe, mesti merasai soeatoe pengalaman jang meroegikan.
Batfalah dengan pikiran jang tenang,
berikoet ini saja toetoerkan:
a

terlaloe lamanja moesim kering jang baroe
ada keli- laloe jang lantas disoesoel oleh bandjir: redaeteur Pewarta Deli, mesti dibawah pengaroeh Bestuur. Dari sitoe akan
Ketika ia Kerena
Ketika terdjadi perkara Pemboenoehan
didaerah itoe beloem ada irri- mendjadi boekti poela, apa sebab jang sekeloear dari pasar boeat . meneroeskan
gatie, tanaman
padi
djaki merasai soenggoehaja, hingga Sjarikat Tapanoeli Mevr. Landzaat di Pernabolon, dipermoes
perdjalanannja, satoe posthuiscomman- terlaloe banjak ganggoean. Sebagai satoe
laan boelan Juli 1929, selakoe seorang
mesti mengalami pemboycotan
dant veldpolitie njatakan keinginan. hati- tindakan boeat sementara waktoe, jang
Tetapi apa boleh boeat', kemanoesiaan, j, jang menamakan dirinja Pentjinta Bangsa,
nja hendak menoempang ke Sibolga, berwadjib pada tanggal 15 April 1930, selamanja saja djoendjoeng tinggi, memin- tocan Abdoellah Loebis pasang mata beakan tetapi toean O. menampik dengan
£
memberikan
toendjangan oecang ta: soerat itoe djangan disiarkan. Bebe- toel-betoel atas kedjadian itoe.
kasi tahoe jang, ia puenja auto ada auto telah
Dalam satoe hari, saja dii
bef14.500 diambil dari kas negeri. Tapi rapaorang jang hidoep dari makan gadji,
pesan dan. soedah. penoeh
moeatan
berapa kali dengan telefoon. Ia menadari fihak pendoedoek Boemipoetera ada akan tertoempah piring nasinja.
arang barang.
Biarlah saja menderita korban ,,hawa njakan kabar-kabar baroe jang berhoedibilang, f50.000 beloem djoega menjoeSescedah kasih keterangan pada orang koepi'
toean Abdoellah Loebis, asal boeng dengan kedjadian itoe. Didalam
boeat
mengasi
pertoeloengan nafsoe”
Seatasnja itoe- veldpolitie- tidak memaksa oentoek makanan.
| djangan karena saja hendak membersihkan satoe hari, sampai berkali-kali ia . medan biarkantocan O- berdjalan. Tapi apa ia
'Terkabar dari Bandjermasin telah dibe- diri, beberapa orang mesti petjah piring ngoendjoengi kantoor saja, menjatakan
itoe ambit lain-auto- boeat ikoeti perdja- rikan nasehat, soepaja mengasi pekerdjaan nasinja.
pikirannja
lanannja atawa bagaimana, ini tocan O. pada rajat jang tertimpa oleh kesoesahan
Biarlah tocan Abdoellah Loebis jang
Dengan tidak mengatjoehkan segala
tidak dapat tahoe. Jang barangkali tidak dan pekerdjaan-pekerdjaan jang moestinja |tertawa pertama, dan saja tertawa paling adviesnja, saja toelis satoe artikel, tenmeleset, adalah satoe atawa lebih recher- akan di moelai pada tahoen 1930 soepaja | penghabisan, sebabtertawa kemoedian:itoe tang perkara itoe, jang isinja baik pihak
cheur ada ikoeti perdjalanannja.
dilakoekan didalam tahoen 1931 sadja. ialah senjoem jang manis.
keboen, baik pihak anak negeri, haroesBeberapa orang veldpolitie
hatan dekat autonja berenti.

pe roesahaan ini,

h diboeka lembar Pewarta Deli,
:
Saja diperhentikan".
x “bagaimana artikel saja jang pertama per- perkara berhenti ini, satoe

'Penggeledahan P.N.I, di-Atjeh. Dari medja Administraties

kepada

dari pekerdjaannja karena membahaj

Ada beberapa orang di-Atjeh jang berhoeboe- Oentoek menjenangkan
ngan dengan Hoofd Bestuur PIN.I.
an Langganan kita, depo

Boeat saja
perkara ketiil.

“Ikara Parnabolon.

Saja hidoep boekan dari Pewarta Deli,
Beberapa orang Europa sendiri, jang tetapi dari oedjceng pena. Selama saja
betoel-betoel berpendirian sama tengah, sanggoep berpikir dan menoelis, selama

Sinar

perkara

ini.

melihat boektinja.

Ada pentingnja disini, bagaimana

tiek

doellah
pan

jang

berbaoe

ta k-

dari toean Ab-

Loebis kita pentangkan dihada-

ramai, soepaja barang

siapa,jang,da-

pat membaoengi baoeitoe, akan lekas ta-

-

Poekoel 12 malam saja bertjerai dengan
tocan besar itoe.
Apa saja perboeat?
Orang jang mengenal persoon saja, tentoe tidak pertjaja, bahwa saja semoedah
itoedipengaroehi. Tetapi bagaimana dengan
Redacteur lain? Bagaimana Redacteur
Pewarta Deli jang lain, jang setiap hari
dipompa oleh Directeur kita saja tidak
dapat menanggoeng, semangatnja akan
koeat menolak segala jang datang dari

oentoek

Biarlah perkara itoe kita tanggoengkan
kepada Directeur Sjarikat Tapanoeli.

noekan Mevr. Landzaat.
Directeur kita mengelocarkan berbagaibagai pikiran, bagaimana mestinja besok
pagi ditoelis, bagaimana mestinja diatoer,
soepaja Pewarta Deli mendapat nama didalam

Deli

hoe, baoe apa itoe adanja.
Didalam

.,boekoe pemoeaskan

kan
terang-terang: saja merendahkan
dan menghina Handel My. Batak.
Djika kita mesti

membitjarakan

ra ini, kita mesti oendoer

perka-

10 tahoen ke-

belakang, memeriksai : apakah jang diker-

loear kepalanja.
Didalam pekerdjaan selakoe pengemoedi

djakan oleh Abdoellah Loebis?
Saja

baroe

sadja

,,kemarin doeloe"

tinggal di Medan. Oleh sebab itoe, djika

kan, pekabaran jang mana, jang mendjadi asal moelanja perkara pemboycotan

Pada halaman lain di terangkan, bahwa
itoe, dan djika koempoelan copy-copy di- jang
mendjadi pemoeka pergerakan ini,
boeka tentoe terboekti, siapa poenja pe- ialah
toean Marah Adam (klerk Gemeenkerdjaan.
te),t.
Soetan Perlindoengan (masa itoe
Hoofdredacteur Pewarta Deli), dan
Pada masa itoe, ialah pada masa Sja- togan Hadji Mohd. Tahir (masa itoe Dirikat Tapanoeli moela diboijocot, Direc- recteur Sjarikat Tapanoeli) berdiri dibeteur berkata: ,Bestuur Sjarikat Ta- lakang.
panoeli
jang
sekarang paling
Pada waktoe itoe, persatoean orang? Mandailing

Meskikita

diboycot

oleh orang Europa, djangan chawatir, Bestuur ada berdiri dibeslakang

toean.

Perkataan ini berkali dioetjapkan oleh
toean Abdoellah Loebis kepada saja,
Selain dari

itoe, iapoen

sengadja

me-

rapat-rapatkan dirinja. Setiap tengah hari
saja diantarkan poelang. Setiap petang
saja didjepoet kekantoor. Berkali-kali dikatakan:,, Bestuur ada berdiri dibelakang
tidak toean".
Apakah toean Abdoelah Loebis memoengkiri ini? Saja seorang Islam, toeroen temoeroen
dari nenek mojang saja: maka
dengan nama Toehan saja berkata:,, saj a

bohong!"
Dan

sekarang Directeur kita, dengan

sedang sedap sadja berkata didalam ,,boekoe pemoeaskan nafsoenja", ia berkata: oleh
sebab saja, maka Sjarikat Tapanoeli kena
bekot: selama saja bekerdja pada Pewarta
Deli, banjaklah Sjarikat Tapanoeli terantjam.

Kalau toean Abdoellah Loebis seorang
jang djoedjoer, ia mesti mentjatet didalam

verslagnja:" selama saja mendjadi Direc-

dengan mereka jang baroe mengakoe bangsa Ba,
tak itoe, masih baik lagi, tetapi kemoedian didalam
tahoen 1921 itoe djoega, kedengaranlah kepada
pihak bangsa Mandailing, bahwa mereka j. boekan
perasal dari Mandailing telah mendirikan perhimpoenan sendiri dengan tidak boleh diterima leden-

nja dari pihak bangsa Mendailing, pada hal selama
itoe, adalah selamanja orang Mandailing dan Sipirokd.lIL bersatoe dalam hal apa djoea
.terdengar chabar nama perhimpocnan
mereka itbe poen
,Batak
Marsioeroepan"
Pada pagina 9 saja batja:
Setelah

ternjata

kepada

pihak

bangsa

Man-

dailing, bahwa berpisahan itoe mesti akan ter.
djadi, sebab orang orang toea sebelah orang
Sipirok dan kawan kawamnja itoe soedah sama
menjetoedjoei, maka pihak bangsa Mandailingpoen moelai mengambil sikap.
Bermoela mereka beroesaha mendirikang Sjarikat Mandailing, jang kissahnja dibelakan ini akan
direntjanakan. ' Tindakan kedoea, pihak bangsa
Mandailing

beroesaha

soepaja

sekalian bestuur

dari Toko Sjarikat Tapanoeli itoe terdiri dari

bangsa Mandailing sahadja. Apalagi sebab mereka selama ini soedah merasa sebagai toekang
toeroet sadja pada mareka jang berasal dari
Sipirok dk.k. itoe, karena selama berdiri Sjarikat
Tapanoeli ini, adalah jang djadi Directeurnja

tocan Hadji Moeh. Tahir sahadja, demikianpoen

pada golongan Commissaris adalah kebanjakan
dari pihak mareka itoe sahadja. Sekarang orang
Mandailing hendak mentjoba poela sendirinja
mengemoedikan perdjalanan firma itoe dengan
tidak ditjampoeri orang lain.
Maka dalam Jaarlijksche Algemeene Vergadering jang dilansoengkan dalam boelan Maart
1922, tiada seorangpoei
) dari pihak mereka
itoe jang terpilih mendjadi bestuur.

teur Sjarikat Tapanoeli, banjaklah Sjarikat menanggoeng keroegian dan diantjam
bahaja, hingga ditoetoep oleh Politie setengah hari".
Didalam pagina lain saja batja:
la mesti mengakoei demikian, sebab
Doea boelan sesoedah bestuur Sjarikat
sebeloem ia mendjadi Directeur, saja soe- Tapanoeli semoeanja terdiri dari orangdah mendjadi Plv. Hoofdredacteur, sedang orang Mandailing, maka berdirilah N.V.
selama ia beloem ada, kita di Sjarikat Handel My. en Drukkerij Batak, DirecTapanoeli aman sentosa.
.
teurnja todan Hadji Moehd. Tahir, N.V.
sesoedah
beliau mendjadi Directeur, itoe menerbitkan poela satoe soerat kabar
baroe

banjak

retjoknja.

jang

bernama

Pantjaran

Berita,

Biarlah! Meski perlahan-lahan, kebe- sedang Hoofdredacteurnja toean Soetan
Parlindoengan.
naran itoe tentoe datang.

Dengan djalan demikian, tocan Abdoellah Loebis beloem poeas nafsoenja. Didalam boekoe pemoeaskan nafsoenja itoe,
ia menoelis poela:

Berhoeboeng

dengan

Samboengan

lihat lembar kedoea
pagina I.

menjertakan

Sumatra itoe, maka kami

diberi tahoekan oleh Bestuur Handel Mij. Batak

ada pada Drukkery dan Toko kita,
ngan Wakil atau Agent kita, jaito
toee
Pada hari Minggoe, 20 April 1930, an: Ch. Ayoeb Djabbar, kedai :Wil.
“- djam 3 sore, telah dilakoekanpengge- helminastaat Pematangsiantar.

Kepada toean

ledahan oleh tt. fd. Controleur, Zelfbe-

Kita S

beroeroesan

Wahab

dan

R.

Kasah

di-Kebajakan

n.

Lebih djaoeh,

Takengon.

doe k

"Atjeh- akan

boleh

serahkan

nja.

Sedang t.t, Abd. Wahab R. Kasah, ———
waktoe terseboet membatja-membatja di
Roepanja, karena pokok itoe ditinggalkan

tibalah toean Mohd.

Abd. Wahab.
Dimoeka roemah

soedah

ada politie

agent
mendjaga.
Dipekarangan telah
menoenggoe t.t. fd. Controleur, Menteri
Politie, Zelfbestuurder dan abang oppas

Moga-moga perdjalanan Reizende Agent
kita, akan tambah mempertegoehi per- jang lain.
hoeboengan Sinar Deli dengan Atjeh.
Setibanja

—0—
Motorfiets terbakar

toean

Abd.

Wahab,

toean

haja itoe.
Ditaksir, perloe oeang

boet

fd. Controleur moelai bitjara ,,Saja dapat
perentah dari pihak atas akan menggeleKedjadian bahaja ini kemarin sore kidah roemah Wahab sebab Wahab lid
ra-kira p. 6 setengah.
"PN."
Seorang Europa jang mengenderai seA Wahab :,.Sajaboekan lid P.N.I. te-

orang toea

pergoeloetan,

sigadis hendak

karena

menangkap

kalau tocan maoe

Bestuursvergadering dalam boelan 300 orang mati.“

KH

pokok-pokok

t15.000.

Dari

Pangkalan

itoe,

oentoek mentia-

ada kira. kara

Brandan kita mende-

ngar, bahwa disanapoen bertjaboel penja-

kit kelapa. Djoega bahaja koembang.
Asal penjakit ini disana, ialah dari fabriek-fabriek kajoe. Disana ada satoe fa-

geledah djoega briek pemotonganfkajoe.
Didalam fabriek
itoe bertimboen-timboen aboe penggerdi toko Koek
& Co. laloe membeli minjak
Sesampai didalam roemah, fd. Controbenzine, boeka tempat minjak, laloe isikan leur tanja lagi:, Betoelkah kamoe boekan gadjian. Didalam aboe itoelah, koembang
bersarang, kemoedian berdjangkit kepominjak itoe kedalam. Tiba-tiba tank itoe lid P.N.I?"
kok kelapa.
menjala, dan tempat minjak itoe terbakar,
A. Wahab:,, Boekan".
Perkara ini sekarang didalam pemerikmenoelar laloe kemesin. Oentoenglah da- fd. Controleur:,, Adakah kamoe mengirim
pat ditolong. Api itoe kesoedahannja pa- soerat tempo hari pada Secretaris Hoofd- saan.
Bagi anak negeri, ini ada soeatoe
lam.
poebestuur
P.N.I. Bandoeng, boeat minta
—0—
koelan
jang heibat. Karena harga
at
djadi lid?”
djatoch, djadi anak negeri mengharap
Autoverhuurderij ,. Tapanoeli.
A. Wahab:,, Ada".
penghasilan kelapa. Tetapi sekarang
Kita selakan pembatja kita memeriksa
fd, Controleur: ,,Soedahkah kamoe dia dari
penghasilan
jang diharap itoe, ditimpa
advertentie auto Verhuurderij “Tapanoeli" koe mendjadi lid dan soedahkah kamoe
poela oleh penjakit jang mendjangkit.
Abdul Kadir di Serdangweg 356 Tel. 1055 poenja soerat dibalas ?"
Bestuur dan pendjagaan Landbouwsejang dimoeat hari ini.
A. Wahab: ,,Djangan lagi saja diakoe karang
sedang beroesaha oentoek metmeSoeatoe adres jang patoet ditjatet, si- djadi lid, sedang soerat sajapoen ta" di- rangi bahaja jang mengantjam ini.
apa tahoe pada soeatoe ketika perloe balas."
—0—
Laloe fd: Controleur memperlihatkan
adanja.
soerat Abd. Wahab jang teradres pada Rijnscjezending contra Batak Christen.
——
Pagi tadi toean-tocan I. Hoetasoit dan
Secretaris Hoofdbestuur PN
jang roeMengintip-intip gadis orang.
panja telah ada dalam tangan fd. Cont- H. Panggabean, masing-masing voorzitter
Kedjadian ini pada malam 21 j.l. di roleur. Roepanja sebeloem sampai soerat dan Penningmeester
dari Hoeria Christen,
kamp. Silalas. Seorang moeda telah lama itoe pada adresnja soedah dibeslag,
Batak di Medan, dihadapkan kehadapan
bertjinta-tjintaan dengan seorang gadis.
Setelah Abd. Wahab mengakoei itoe Landraad, ditoedoeh memakai oeang perPada soeatoe malam siorang moeda ma- betoel soerat jang ia kirim, fd. Controleur koempoelannja.
suek kekolong roemah sigadis. Sigadis memerentahkan M. Politie dan Djaksa
Pengadoean ini diandjoerkan oleh Rijnjang soedah tahoe bahasa tjintanja telah memeriksai berpoeloeh-poeloeh boekoe schezending.
ada dikolong boeat memanggil ia bitjara, dan bertimboen s.s.k., begitoe djoega soeBesok pemeriksaan perkara ini diteroesiapoen laloe pergi ketempat, dibawah rat-soerat privenja Abd. Wahab.
kan. Karena kekoerangan tempat verslagmana siorang moeda itoe menoenggoe.
Setelah satoe djam lamanja M.P. dan nja tiada dapat dimoeatkan hari itoe.
Sedang asik bertjakap-tjakap orang toca Djaksa, begitoe djoega fd. Controleur me—0—
sigadispoen datang. Orang toa ini naik meriksai segalanja jang mereka tjoerigai
Sport di Pangkalan Berandan.
darah. Ia ambil sebocah martil laloe poe- seperti koffer, sak-sak tjelana dan badjoe,
Hantam kromo alias
koel orang moeda itoe. Orang moeda itoe begitoe djoega boekoe anak-anak jang
main Dongkak
mengilak, dan martil itoe tidak mengenai beladjar menoelis dan membatja (roepanja
Brandan-Pank.
dia. Disini terdjadi

tapi

begitoe sahadja, bersarang

koembang-koembang jang 'membahajakan
tanaman kelapa.
Koembang ini mendjalar kekeboen keboen anak negeri, hingga tiada
sedikit
meroegikan.
Kepala dari pedjabatan Lanbouw telah
pergi kesana oentoek melakoekan pemeriksaan.
Sekarang sedang ditjari daja
oepaja
oentoek menghindarkan bentjana
itoe,
Daja oepaja jang pertama, hendak ditjaboet sekalian pokok kelapa jang mendjadi
sarang koembang-koemban, g jang berba-

roemah saja, nou, t.t.

Abd.

Wahab

ada

dipersilakan."

,

Soesoe sama-samaB. P.M.

mengadjar anak-anak),

mereka geledahi poela toeboeh Abdoel
Hari Minggoe 20 April j.I. diveld
Wahab sendiri.
B.P.M Brandan soedah dilansoengkan
beroentoeng telah dapat melepaskan diri.
Hasil penggeledahan, ialah mereka be- pertandingan antara Voetbalclub Minjak
—0—
slag ssk. ,Persatoean Indonesia orgaan di Brandan dengan Soengei Sioer P. SoeDigoenting kantong baajoenja.
P.N.I. dan ,Soeloeh Raiat Indonesia" soe. Kedoea voetbalclub tsbt. sama-saKemarin sore di Caranaval sedang se- Studieclub Soerabaja. Begitoe djoega boe- ma club dari pegawai B.P.
M. Permaiorang voor Indier asik bertjakap-tjakap koe-boekoe ,,De Beweging in India” oleh nan kedoea Sta in, betoel-betoel diloedengan orang jang menonton balloon Dr. Tjipto Mangoenkesoemo
dan ,,Penjoe- ar garis sport.
agai seorang
penonjang naik kemarin sore, kantongnja telah loeh” oleh Dr. Soetomo Soerabaja.
tor kita ada
perhatikan Pem nan madigoenting oleh seorang toekang tjopet.
Selain dari itoe dibeslag djoega segala sing-masing.
Betoel-betoel atji dongkak
Tatkala ia hendak menoekar doeit, ka- soerat Soenarjo Medan, jang bercorres- sadja. Sehingga itoe tocan jang “djadi
rena ada seorang jang membeli rotinja, pondentie dengan Abd, Wahab berhoe- refree, tampaknja setengah mati
oentoek
ia rasa kantongnja telah botjor,
dan boeng dengan pekerdjaan advocaat. Roe- mendjaga permainan ini. Sikoe
dan dengisinja soedah terbang. Didekatnja ada panja Abd. Wahab ada meminta t. Mr. koel sama-samatoeroet mengambil bagian.
berdiri seorang toea. Ia tangkap tangan Soenarjo datang ke Takengon berhoeboeng
Dari speler Brandan ada djoega meorang toea itoe laloe digertaknja, dengan dengan soeatoe perkara.
ngalir ketjap Weng Seng. Begitoe djoega,
berkata kowe soedah goenting saja poeDari sini ketempat R. Kasah. Waktoe kira kira 5 menit lagi permainan akan
nja kantong dan kowe soedah tjoeri saja R. Kasah pergi ke W.C, ia diikoeti. Se- habis, seorang speler Brandan, terpaksa
poenja docit. Orang banjak poen datang telah ia keloer, W.C. diperiksai. Soedah dikeloearkan dari tanah lapang, karena
menengahi
perkelahian itoe,laloe sang itoe dimoelai poelalah pemeriksaan seba- maoe
mgine..., boksen. Permainan
voor Indier, poen diam.
gai tempat Abd, Wahab tadi. Disini di- disoedahi dengan 2—1
kemenangan
—0—
beslag djoega s.k. Persatoean Indonesia Brandan. Pemandangan lebih djaoeh tak
'Consul Japan.
dan Soeloeh Raiat Indonesia. Tetapi se- goena kita toeliskan disini, tetapi tjoeAneta kabarkan, bahwa Consul Japan moeanja ini kepoenjaant. Abd. Wahab koeplah djadi perhatian pada penonton,
di Medan, tocan Suwa, dipanggil oleh jang dipindjam oleh R. Kasah.
kalau dalam
1 pertandingan voetbal,
Hari Selasa 22 April ini kedoea tt. moesti ditjampoeri politie, dan satoe
Regeering Japan poelang, oentoek menspeler dikeloarkan dari lapangan, jang
terseboet akan diperoces-verbaal
djabat pekerdjaan lain.
5
—0—
penoeh ditonton publiek. Menilik pemanBoeat penggantinja djadi Consul Japan
Thamrin dan Oetojo ke Soematra:
dangan dan pendapatan kita, berboekti
di Medan, diangkat toean Nairok.
Kepada D. Crt. orang kabarkan dari sekali jang club Minjak di Brandaniitoe,
Penjerahan timbang terima djabatan
Weltevreden, bahwa toean Thamrin dan memang bermain o resportief. Waktoe
ini akan segera berlakoe.
'Oetojo akan berangkat ke Soematera pada club ini bertanding dengan Pardomoean,
tanggal 7 Mei. Mereka bermoela berang- dan begitoe djoega dengan B.S.V. tak
oeroeng club Minjak ini di
kat ke Padang.
jang main
dengan . . . hantam kromo alias main
—0—
dongkrak. Diharap sadja kedjadian keBahaja penjakit kelapa.
DOELOE: kira-kira 7 atau8 tahoen
djadian jang soedah itoe dapat perhatian

siorang moeda. Akan tetapi siorang moeda

DARI PERGAOELAN:

dari Bestuur Club tsbt. Seteroesnja berlabar di Indonesia, teroetama didalam ,,Ka- Tidak sedikit keroegian anak negeri. koelah
menoeroet setjara Sportief,
oem Moeda", ramai dibitjarakan: bagaitoelis
Penon
,l
ton.“
Dibilangan Batoe Babra, pada waktoe
mana seorang gadis Bandoeng berani ini berdjangkit penjakit kelapa.
naik kereta angin dengan memakai kebaja
jang telah laloe, didalam soerat-soerat ka-

in saroeng.

Ada
tas,

mengatakan: itoe tidak panaa

mengatakan:

ach

terlaloe,

Dari pihak jang boleh dipertjaja kita
mendapat keterangan:
Disana ada satoe onderneming
jang

doeloenja bertanam

kelapa jalah

Chabar Kawat

t-

Ralat.
ada poela jang mengatakan: ,,doenia wes neming Soengai Brohol: Karena disana INDONESIA.
ada sangat menggerakkan hati mereka
akan
geo."
keoentoengan kelapa tidak menoetoepi
Dalam
koloman
Chabar
Kawat,
lembar
membeycot Pewarta Deli.
kedoea
Sinar
Deli
kemarin,
kabar
onkost-onkost, pokok kelapa itoe laloe
'Aneta
Boeat mendjaga keselamatan peroesahaan Sjakan teroes
Penjakit binatang bertjaboel,
ikat Tapanoeli, kami minta ma'af hal itoe, ka- Amerika, tertjetak pada kepala kabaran
SEKARANG: Poeteri Indonesia ber- dipotongi, tetapi tidak dil
rena timboelnja karangan itoe tidak sekali kali itoe. ,, Kebakaran dalam roemah miskin 300 seroe: lempar rok, pakai kebaja dan sa- sampai keakar-akarnja, m
Batavia, 23 April.
» daoen|
diketahoei oleh Directeur dan Administrateur.
bertjaboel penjakit binatang
orang mati". Itoe soedah selah. Betoelnja. roeng
dan
poentjaknja
sahadja
jang
dipotongi.
.
.
,
djangankata
oentoek
naik
Hal hal jang kedjadian itoe disampaikan ke- »Kebakaran
dalam
roemah
pendjara kereta angin, naik kapal terbang djoega Djoemlah pokok itoe semoeanja ada kira- Hoofdinspecteur B.V.D.
Bestuur Sjarikat Tapanoeli dan menoeroet

BN

wang

harga pesanan-pesanan terseboet kepada-

Asal moelanja begini.

franco f 0,10 »T.P. Takengon",

dengan toean D. I. Loebis,

ini, boleh t. t.atoer pesa

stuurders Boeket, Menteri Politie, Djaksa nan: Minta berlangganan dengan s.ch. Sinar Deli,
serta 3 oppas pada roemah t.t. Abd. pesankan minta masoekkan Advertentie dan
segala roepa barang Tietak-tje-

Joesoef Djaksa, memanggil mereka keonkost pengitiranja. 0
betoelan ta' djaoeh dari roemah itoe, auto
Sinar Deli' mendjadjahi Atjeh.
fd. Controleur soedah sedia menoenggoe
Kemarin, .telah “ berangkat Reizende kedatangan mereka. Dengan auto ini
Agent S
1
li menoedjoe Atjeh, mereka teroes pergi ke Kabajakan -- 1
jalah tocan
ng Ibrahim Loebis. K.M. dari
kota Takengon, keroemah t.

Pertja Timoer.s

'Noel Arifin, jang menghina dan merendahkan
'Oetoesan

harap

boeah motorfiets, roepanja motornja telah
saja hendak membitjarakan Medan 10 takekoerangan minjak. Setelah ia sampai
hoen
jang
laloe, saja mesti memeriksa

satoe soerat ,kabar harian, kita tiada dapat
dengan teliti benar, memeriksai segala keterangan jang tertoelis diatas kertas.
kabar-kabar kota, jang ditoelis oleh RedacMarilah kita periksa!
tieleden. Bagaimana kita akan memeriksa
tiap-tiap perkataan didalam kabar kota,
Soedah beberapa lamanja, tocan Mamalah
terkadang-kadang,
kabar-kabar ngaradja Ihoetan ,,menghadiahi saja satoe
pendek, biasanja teroes sadja kezetterij. karangannja, jang bertitel: Riwajat Tanah wakaf bangsa Mandailing di
Collega lain, tentoe akan mengakoeiini. Soengai Mati Medan.
1
Telah beberapa lamanja boekoe itoe
Didalam kabar-kabar kota jang pendek saja letakkan diatas medja, sebab pada
itoelah, terselip perkataan-perkataan jang perasaan saja, sekarang saja beloem perditoelis oleh seorang Redactielid, jang loe berkoeboer ke Soengai Mati.
telah terpengaroeh oleh toean Directeur
Roepanja boekoe toean Mangaradja
kita.
itoe, boekan menoendjoekkan djalan keDjika Redacticlid itoe seorang jang koeboer, melainkan mengandoeng baoe
djoedjoer, ia tentoe mengakoei kedjadian tocan Abdullah Loebis jang paling wangi.
ini.
Dalam bahagian pertama, halaman 7,
Djika perloe, saja boleh mengoendjoek- saja batja.

modern.

post,

baik perkara hendak berlangganan Sinar
hawa Deli, maoe poen perkara advertentie.

nafsoe Abdoellah Loebis" itoe, diseboet-

:

ms
P. Siantar:

Simelo pngen
atau
Toelisan tebalutalim
Fan Abdoel Aziz, Mamoelai dari hari ini dapatlah toean-toean
Correspondentie
dengan
Mr.
Soenarjo
dan Hassan Noel Ariberoeroesan segala keperloean toean jg.
dibeslag.

|datang kekantoor saja menjatakan sjoe- itoe saja boleh hidoep dari pena.
koernja, setelah membatja artikel itoe.
Tetapi, bagi aandeelhouders Sjarikat
Inar Deli, oentoek
Tapanoeli, perkara ini, satoe perkara besar.
tahoenan Directeur
Akan tetapi, toean Directeur kita,
Bersama dengan keberhentian saja, beroepanja tidak merasa poeas dengan ar- ratoes-ratoes langganan jang berhenti.
tikel jang demikian itoe.
Boekoe langganan Pewarta Deli jang dikan boekoe.|
mendjadi saksi pertamadidalam perkara ini.
Toean-t
merasa berkepentiSaja tidak ingat betoel tanggalnja, teMengapa,
baroe sadja terkabar, saja
tapi dimoeka tanggal 11 Augustus 1929, bersama-sama
ngan,
.
boleh
pat
boekoe itoe dedengan
toean Abdoel
beliau mengadakan conferentie dengan Aziz dan Maharadja Ihoetan akan me- ngan gratis.
dari sekarang diminta,
saja dikantoor Sjarikat Tapanoeli.
ngeloearkan Sinar Deli, soedah beSelaat-laatnja'fhari Saptoe ini boekoe
Ingat betoel-betoel!: conferentie ratoes-ratoes orang jang mengirimkan
itoe
siap.
Y
ini sebeloem Pewarta Deli di- oeang langganan lebih doeloe.
boycot.
Barang siapa tidak pertjaja, diselakan Jang minta'dikirim dengan perantaraan
akan datang kekantoor
Administratie
Didalam conferentic ini, dikoempoelkan
segala verslag, segala soerat kabar Belanda, jang bersangkoetan dengan pemboe-

bagi toe:

pakai pakaian kebangsaan.

kira 40.000 batang.

ketempat-tempat itoe.

A3

Merak.

g.

na

Radio,

,.

|

Kurwemunen .UPANEL" “ABPUL- K k

dahkan ke-Padang,

soedah

dimasoekkan

preventief disebabkan memboeat
lapan2 di-Ambon

pengge-

ADVERTENTIE
Maoe

beberapa ekor Lemboe

Pertoendjoekan

jang

dan

Satoe

dari

ANNE

Film

Movictone

dari

Irish Rose

oleh JEAN

film

jang

muziek sendiri jang amat

HERSHOLT, NANCY CAROLL,
dan J. FARRER MC DONALD.

bagoes

serta

loetjoe nanti
ketawa besar.

merdoe,

CHARLES ROGERS

memboeat

penonton

djadi

Tidak ada film Extra"
12 Bagian
12 Bagian
Disertai dengan tex Belanda dan Inggeris

Soe-

dapat mehasilkan soesoe setiap

| Bioscoop

MOEHAMAD NOER bin

Onderneming
—e—

SJALIM EFFENDIE,
Winkelhouder tevens Veehandelaar
di Minta Kasih—Kwala.
Loehak Langkat Hoeloe.

Pemberi

tahoean.

Awas !
Moelai

seorang laki-laki bangsa Djaw:

kemana,

dari

hari 21 April

“ didalam

tempo

perkara

boeat

kembali

akan

1930 bocat dipe

dimadjoekan

sadja

pe-

ngadilan.
De

Djaksa kerapatan Bedagei,
MOHAMAD AKIB.

16

.c——..m.ommwr
1

Selakan Toean-toean
mengoendjoengi

AIER

1

Pada

tempat

SAMARINDA

dan

BOEGIS

V.

ini selain Standnja

mandangan,

bermatjam

5

No.

DELI
:

dan

auto

lain-lain.

Lampoe

roepa

kesoekaan

seperti:
poetih

hitam, cupy,

Saroeng

Pasar Malam.

boeat pakain:

27.50 dan f 35.—
seperti

diatas

djuega

no.

BIOSCOOP ONDERNEMING
Telefoon

No. 491

& Co

perkodi

f

180.- f 200.-

Kita menoenggoe pesanan pertjobaan jang lekas dan diminta djangan loepa
toean-toean toeliskan dengan menoeroet harga jang terseboe: di SINAR DELI.
Langganan SETIA harga dan pembajaran boleh berdamar

Royal Bioscoop)
—

1:

Saroeng Boegis pakaian Adat orang Sumatra .Roepanja hitam dan
oemoe,: df d- f 10-f 15.f 20.- dan f 35.Saroeng Boegis bocat diocal |
Roepania hitam atau oemoe,
perkodi: f 65.- f 170.- f 200. 12 0.- f 4C0.- dan f 600.-

boleh tanja sama

Makaustraat (dibelakang

blauw, oemoe, hidjau,

lain-lain.

Boeat didjoeal lagi:

Electrisch boeat keperloean

merk : THONG

pada pe-

sekarang: kleurnja

Samatinda dari soetera Shanghai no. 1: Af 10-f 15.-

Harga

dan

f 250- f 300.- f 500.- dan? 660.-

Keterangan

didjaman

Saroeng
f 20-f

AUTO

mr2noeroet

chocolade,

Medan

VERGUNNING

LEKAS

DISEDIAKAN
fabriek:

Amerika

Tengkoe

Bedagei, dipanggil keberlaki
bini dengar)

kampong Tjempe-

terhitoeng dari hari 21 April 1930 boeat
diperiksa perkara ketinggalan hoetangnja
pada Medansche
sedjoemlah f 14.19
Nolksbank jang soedah diciaawa, kalau
ia kedoea tiada kembali didalam tempo
terseboet perkara itoe akan di madjoekan

moeka pengadilan.
De Djaksa kerapatan Bedagei,
MOHAMAD

,

saroeng jang

gandaria,

dak Berlobang Bedagei jang soedah pergi
tidak taoe kemana, boeat kembali ke
Bedagei didalam
tempo satoe boelan

“sadja di

TOELEN.

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

Pemberi tahoean.
rtini pendoedoek

JANG

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

Keloearan

Speda

padoeka

jang toelen ?! IM

G. BOORHAN

SENANG"

perentah

hati.

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

000000000000000
Dengan

senang

dapat pada

'

loeas, poen pendjagaan diatoer dengan baik.
Pembajaran tiap-tiap Speda tjoema f 0.10.—
Pendjagaan ditentoeckan sampai
poekori 12 malam.
Pengoeroes.

Pengeran Negeri
ja Moentalib

dengan

55599999999955/799095555/555559

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

Merk

terima

SAROENG

PUBLIEK MEDAN Jth. !

Persimpanan

Padjakgantoeng

Mandailing

SAROENG

membeli

Pajozng

dari Station Boekit
Toewa.
72

en

kasaran.

kami

adakan ,,Bioscoop” (komedi

PANAS

Boekit
3 Km.

kita soedah

Dan djoega ada mempersewakan: VRACHT

f 105:

dimoeka

oentoek keperloean kebon- ke-

hendak

Hanja

Pembajaran direken paling moerah atau boleh berdamai.

ke Beda

sedjoemlah

Tocan

Filmnja disediakan jang kotjak-kotjak dan ramai.

satoe boelan terhitoeng

hoetangnja

sedikit,

Tjoraknja teratoer dengan pantas dan memaniskan

ma Kas-

pada Medansche Volksbank jang soedah |
didaawa, kalau Kastari tiada kembali
didalam tempo terseboet perkara itoe

dan

110055595506955515655 465555005

gambar) s8@wain compleet sama lampoe Electriesnja.

tari pendoedoek — kampong Tjempeda
Berlobang Bedagei jang soedah pergi tid
taoe

banjak

seteroesnja.

bon di Oostkust,

Dengan perentah padoeka Tengkoe Pengeran Negeri Bedagei, dipanggil
kepada

Awas !!

dari sekarang

dan
Pesenan

riksa, kepada jang poenja, jaitoe toean:

78

menjediakan

Para-

NICHOLS.

Satoe drama jang sangat menarik hati, kedjadian diwaktoe penghabisannja
Peperangan Europa, Satoc perkawinan jang @jadi sampai Tiga kali oleh
karena ganggoean orang toea masing masing.

Peranakan Beng-

Saban hari bisa dapat bitjara dan pe-

penting,

Speciaal:

Abie's

gala,— ketjil dan besar,— selamanja dalam

soe, tetap

ramei

mound

Dimainkan

hari.
Boleh beli seberapa ekor socka dan
harganja boleh berdamai.

79

Moelai hari Selasa 22 April '30

Satoe

peliharaan dan pendjagaan bagoe:
Diantaranja: 4 A 5 ekor lemboe

Telt. 1174.

m-» DELI-BIOSCOOP

Dihiboerkan dengan

Djoeal

Deli",

jang

Menoenggoe dengan hormat!

Filiaal agent: ,,Sinar

Griffer Landeraad menggelapkan.

Makassar, 23 April. Kneetel, dahoeloe
griffer Landeraad di Ambon, jang dipin-

ada

Menoenggoe boeat satoe malam
» 5—
Djalan keliling sampai di Onderneming, bajaran 1 KM. , 0.35
Agent dari Motor-motor Sewa boeat antara seloeroeh: Medan—Padang—
Koeta Radja dan Koeta Tjane.

Delegratie Nederland, sedang Salim djadi
adviseur dari delegratie 'Werknemers.
Nona Bakkering diperiksa.
Batawi, 23 April Oleh sebab beberapa
keterangan beloem djelas lagi, maka nona
Bakkering kembali diperiksa.

9

» 35.—

MEDAN

dari

»

4.—

34

djadi wakil

adviseur

,

» 30.—

No.

djadi

Belawan teroes ke Brastagi

T orang
f 8.—

Batikhandel merk H. ABDULHAMID

tjoema

bahwa Soejono

Medan ke Belawan
Boeat melantjong dalan satoe djam
lamanja

Kesawan

boekanlah

Moeatan dari:

5 orang
f 7.—

Adres

Indonesia,

dikawatkan,

Medan

batikhande!

Kemoedian

dan dr. Haga

1055

adres

August Salim.
r. Haga berangkat 4 Mei ke Genua.
Wakil-wakil dari pihak kaoem Madjikan
di Indonesia akan dioendjoekkan lagi.

No.

Inilah

dan Hadji

Raad van Indie, dr. Moresco

Tel.

5

Delegatie

leden

Seteroesnja mendjadi

ialah Mgr! Volens bekas vice voorzitter

—

—$

oleh/I

djoega

Indonesia akan diwakili

dr. Haga dari Departement van Binen“
landsch Bestuur.

356

batik haloesan

atas perintah Regeering, dimintak boeat
ngganti Djajadiningrat sebagai wakil

Indonesia dalam Arbeids Conferentie di
Geneve berhoeboeng dengan pembitjaraan tentang kerdj paksaan

No.

Telegram Adres:
'AUTOTAPANOELI-MEDAN
'Tarief harga- sewa Motor-motor kita,

kain

Serdangweg

matjam

Wakil Indodesia di Geneve.

Bandoemg, 23 April. Kepada toean
Soejono jang baroe berangkat ke Eropah

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

riboean

be-

ratoes-ratoes soentikan.

“3

1315 TG 15
AG 5

Dokter-dokter hewan melakoekan

AKIB.

000000000000

Kisnr en Lkbies

parTEan,

Advertentie

PERKAKAS ADJAIB.

perkakas

Meranti

# Singapore,

roepa-roepa

KATJA

klontong

Murkitaat:Nom o, 3aa MEDAN
G-& CO, $ maaaamangap

T ON

T JIN

|

barang

Menjediakon segala

kajoe |

MATA

roepa katja' “matay
Sanggoep periksa katja ma.

roemtah sepesti:

Tandjoeng

Balai,- meranti|

Tiang

laoet,

kajoe

ta jang cjotjok oentoek .ke-:,
sehatan mata toegn- toean .

Kassau,|

dengan ongkos pertjoema.
Boleh toekar katja jang
ta'
tjotiok
lagi
dengan

“Atap zink Cement, Batoe merah, Kapoer|
'xtong, kapoer goni, kapoer kaleng, minjak

|

. kajoe, dan selengkapnja ditanggoeng sedia|
:.

perkakas mendirikan roemah-roemah.
|
Kalau sadja
datang membeli kepada
kita, pestilah moedalnja roemah mendjadi
enteng dan perkakasnja semoea dari kajoe|
« jang baik belaka,
- Harga selamanja melawan!!

tidak

oesah kelnear oeang.
Djoega

sedia

Keoentoengan

barang -barang klontong. Boeatebeli banjak

0

35

“69

JEL

ABDUL WAHID
Kleermaker Balistraai No. 6.
Teletoon No. 0246 - a- Medan
- Deli.

ve3 Sertu puS

da
Karina

Medan Kim
rembuurs,

Gengan

bisa dipangyit dilain tempat, tentang bajaran boleh berdamai
Dan sedis mendjoeal mesin itoc, ketjil dan besar.

K.

dengan

hormat,

Adres

Kleermaker

HA

AI

:

Taft

BERDAGANG

(Yoekang

Calcuttasir.

djair)

9

selamanja. dum

akan memenoehi bagaimana kemaoean tosar-

Kas,

Tati

| Straits Settlemept.
ada kain
wa
satoc
jang nomor
Persediaan kita selama
bai
ra
Drill,
Serge
dat
«
: (kwatiteit jang baik).

|

42

Taskang-toekang

disediakan jang djempotan dari

penjobaan

Bikinlah

.

ana

adres kita Inf sospaja

sama

-mendapat kesenangan.

Singapore.

ce

aa

idort.

z“Anak . kaoc

Udan lain-lain

saia kita anda persadiaari

#bepasrorda

Teletoon No. 1525.

Band Boeroek

bambae Dam. atap Nipah

|

Bawalah pada kita,

Memperbaiki

Selamanja

——

—

—

Sehat

dan

-

5

segar

Oemoer

pe
pan na bo

Tjoema
noem
hari

——

TT

BEM”

djadi

—

bertambah

Redjeki djadi moerah.

mi-

3.

Specialipeit

Kita,

kita bisa bikin baroe.

Tanfalah

atas djaminan

se-

oleh kita,

ket

000400000000000

00000600 OgOo0000

000000100000000

DIA

ITOE"??
jaug

1 Gadis

bet

Bangsawan

Indonesia

Jua achirnja,

sangat

atau Hari Wadja,

satue

meriwajatkan satoe gadis

mosrah

N oleh D. L Loebis merita seorung jour
Ja dalam katjauan Tjunta

VOLKSALMANAI

riampir

— | gambar tinggal «edi

almanak

roenkan

dinding

:
"L150

d0

rerhias bunjak

17 kali penjera Landru dari Indonesia
Asmara Djasa oleh Adi Negoro Tjinta sedjati
Dan

ZOLOAH
Aa Ben JaL

dan

E

banjak

minta

lain-lain

periisliist.

pesenan

a

tgean

dengan

:

segera pada:

& S

MOSKEESTORRAT 42

|“

TELEPDON 906”

000000000000094

Awas!!
Maoe tiantik?
Mace gaja?
Datanglah di Cakcuttasiraat No. JI « Medan! f

tjap

BOELAN.

Bergo

-045

LOTENDEBITANT

000000000000000

Obat

:

s@moeanja

Firma HARNAMSINGH
1

|

010

| Matah DOENIA FILM, jang terbias gambar filmsteren,dari Non:
»yat menarik pemandangan, harganja hanja,f 0.20. sadja satoe toek

Belilz
Nong i

Atoerlah

Anggoer

:

k:

bockoe jang tidak. terseboetkan
Harga selamanja bersaingan.

—

porto £. 0.19

Dog

ROSMINA Niai sa
Is ? Retw Kota Madani) sangat menarik hati dari awal
hingga aehonja
2 djilid 5
B- ENGLISH-MALAY Dicnonary amat perloe sekali
SALAH PILIH
Dani —
ANNA KARENINE (Hatinjs satoe peramporani oleh Leotoistor seorang pe
garang jang telah termasihoer
3 diilid compleer ——
9: Doenia dalam 80 hari Jules Verue
SARA MEMBAWA NIKMAT
2 did —
AWAN DESA. lepasan MULO loepa urang toga. dan famile, toepa dar
a bertjinra-tjintaan dengan Belanda Indo achirnja .
2 dpat —
ena oentoek kaoem soepir dan sais sado dan lain-lain bagaimana
nemakai djalan Raja di Indonesia.
LANG sangat sedih dan hiba
AMPOEAN dioedioeng revolver
Gomnussie Pe
ocbah Atoeran Pemerintahan di H. B, beryoena oentoek umbtePB naron, dan
krol hamboe
O Kerjantkan i Nona Hermina). perkawinan Shontraeng sendjate

| gtas se-

belosm makan.

2

doroovororovo0e

DALAM KATJAU
nalist jang dari mt

oo

ak

toeroet peratoeran Europa.

Memperbargei,

kita poenia kerdja

73

SIAPA

dengan rembours.

|

)

dan

Band boeroek

bangsawan

,

dengan REPARATIE togan puenia band2.
memperbaiki pada jang tiada mengerti,

dimana kita kerdjakan

Itoelah

Diperbaiki

Boekoe-boekoe jang paling baroe terbit:

UN. 3
n
bosar lozar kota MEDAN, bolehKa
Pesman
|

8

| 2

Seedah

Apa tvean merasa senang
Djangan berikan oentuek

:

orkosran.

2

—

Menoengyos dengan hormat,
iikatoe

MEDAN

Bri Lk

BA

dimana Vita powla tempat,

Maan. mafjaa Warod.

MI.

(Dioedjoeng Hakkestr. )

LIONG.

Horan dan tengkoe-tengkoe sampei tjoekoep senang.

tyti kaos

tasag

DN DS NBA

IN

Belawan

Arapweg

TI

-

Tel. No. 1177. Medan,

terkenal

“bowat doenia modera. wenung

!

2 HRM. Atuna wononan Tag & 8008
Medau
| Palet tas Saekaradio

jang

KIM

&

AA KA

ana BN

en

:
000000000000004
Mewoenggoe

pada

00000000000000 9000000002000000
Weefit Tyre
Pnalanya AACo.
MAA
AN PARA

NAITO.

3 Prins Hendrikstr.

#

4
Rd
£
»

bisa

lebih dagloe.

Tanjalah keterangan lebih djaceh

“.

da
Diloear kota

kirim

Velectrisch, jang dapat inedapatan dari Mr. Noishiki Electro, Soeatog4
njemboehkan penjakit di dalam badan seperti igtogengitoe, tidak enak tidoer, dan

0

terkenal:

socatoe peB-

“Apparapus,

Electro

dinamakan

satve perkakas jang

Inilah

ee

sacdah

!

aan

jang

dan

pakean sama

Inna

ini adres

kosong,

bikin

0000000000000

1 era enkaavanoeenane

“mong

tjaha

boleh

Menoenggoe dengan hormat.

000000000000000
boteh

bagi toean- tpean.

kita kasi rabat jang pantas.

Menoenggoe dengan hormat.

Boekannja

besar

202 ekaIa

Foentoek

&

Medan.

mendjocal

TOKO

eejhniinedeesoooco0

: Telefoon No, 1199

Sedia

B!

Apa ini!

dan

Movthandelaa--r Toko Shoorstraat Oedjoeag

2

v

ai lelaki

HO

Berfagdah

bagi

perempocan

BISA DAPAT BELI: DIMANA-MANA.
Hoofddepot:

POO THAI FOO.SENG-KIE - Dispensary
Telefoon No. 789, Pono Na, 1

Tanda No. 2, Medan

Ini toko Speciaal Kleermaker, dan mengaidja bang
jang soedah biasa kerdja di toko. Cornfield dan
mempoenjai kepandean jang tjoekoep.
Pekerdjaan
ditanggoeng tjepat dan

netjis Pi

sedia seyala kain-kain seperti pilmbeach- lenen-flanel
dan keper poetih. Harga bersaingan sama toko “toko
jang lain. Pesanan dari lain tempat: dikirim dengan:
: eta
rembours.
4

Ada djoeal

ANTICONOL, obat sakit

Yenoengyoe dengan

hormat: 1

4
«

koempoel-koempoel.

teraad soedah

menerima motie tentang

ing itoe, dari

sebagai protest maka emam orang leden
dari pihak kaoem boeroeh soedah meninggalkan vergadering,

Persediaau em.s dan perak.

No. 46 Chamis 24 April 1930 — 25 Zoel'kaedah

Lembar

1348 Tahoen

ke I

wah 900 millioen yen, sedang emas jang
soedah dikelocarkan sedjak terhapoesnja

peratocran

kedoea,

Chabar

Tokio, 22 April. Persediaan emas dan
perak dari Japan soedah toeroen keba-

orang

merampas

pembesar bahwa keadaan itoe sekali-ka

tidak

ada

DenHaag,

22 April. Oentoek men-

doedoeki djabatan Stok vis dalam Socialistisch partij bestuur ialah Cramer
dan
boeat menggantikan D uys dalam

party oppositie kiri ialah Sch mid t
Hari

lahir

prins Hendrik.

Lugano, 22 April. Oentoek mempeTingati hari lahir Prins Hendrik, ia mengadakan receptie dihotel Bristol.
Consul
Belanda mendjamoe minoem
thee pada tengah hari itoe, dimana Prins

Hendrik memboeat
« Actie

pedato

ia

diatas

bangsa

tidak mempoenjai pengaroeh
Djawa.

aman.

di Calcutta djaoeh

Di Punja ada

Actie itoe boekan-

lah oentoek menjelesaikan soal koloniaal

Soerat-soerat kabar memestikan, bahwa
Noto Soeroto tidak mengetahoci riwaja
Ilmoe — Pemerintahan
di Indonesia, sedang Frans tidak pernah mengenal dia.

INDIA.

Di

Amuit-

wanan oemoem

terhadap kepada

Regee-

ring akan bisa terdjadi, tjoema boleh dibahwa

kedjadian-kedjadian itoe

lama se-

kali.

RUKKERU PERTIA TIMOER - MED,

dari

Keizer jang berpakaian kebe-

!

saran dari opperbevelhebber, membatjakan
rklaring
menjatakkan
pemboekakan

Soeatoe pengalaman dalam
Journalistiek.

zitting itoe.
Hak

memilih

bagi perempocan

Japan.

toeroet

kedapatan Sen Gupta, burgemees-

ter Calcutta dan S, C. Bose seorang
poedjonggo nationalist, soedah mogok

dalam

pendjara

di

Di Chittagong.
Chittagong,

22 April. Empat poe-

Oleh : Hassan

kipoen berkali-kali ditegoer oleh politie

orang banjak itoe tidak indahkan, sehingga kesoedahannja politie menghalau orang
banjak itoe sampai

Kemoedian

boebar.

orang

banjak itoe

datang

lagi kembali dan melempari kantoor politie jang lainnja. Sepoeloeh orang vrijwilligers soedah ditangkap jang dipersalahkan mengantja.n orang-orang kedai,
Munshi dihoekoem.
Bombay,
22 April. Munshi jang ditangkap tanggal 21 April jang dipersalahkan
mengasoet

oendang
ugah

soepaja

garam

tahoen

melanggar

oendang-

soedah dihoekoem

pendjara

biasa

dengan

ditam-

secretaris-secretaris

Bombay dan Provinciaal Congres
soedah ditangkap.
Simla,
22 April.

tentera

itoe soedah dikepoeng.
Banjaknja jang” mati tatkala terdjadi penjerangan pada hari Sabtoe ada 9 orang,
jaitoe 2 orang Eropah, tiga politie dan

4 soepir

Penggeledahan
kantoor

dari

di-

Redactie.

Calcutta, 22 April. Politie menggeledah
kantoor dagblad Advance jang diterbitkan dalam bahasa Inggeris dan menangkap redacteurnja

P.K. Chakravarti

diper-

salahkan berhoeboeng dengan satoe arti-

sete-| kel jang mengasoet

dan

bah dengan
denda 3000 roepi
atau
kalau tidak dibajar dihoekoem pendjara
biasa tiga buelan. Prof. Charpure, president dari Pengadilan Militair bersamasama

orang

| dang-oendang garam.

boeat

melawan

oen-

Secretaris dari Bengaalsehe Raad bocat
perlawanan anak negeri terhadap pembesar soedah dimasoekkan dalam tahanan

JAPAN.

Abdoellah Loebis, tidak seorang djoeapoen

Bagaimana tjampoernja tocan Abdoellah
Ada 1500 orang pasoekan bersendjata Loebis
didalam perkara ini?
dengan
senapang mesin, traangas

pihak Sipirok (Batak) jang datang mengoen
lioengi, meskipoen ,.orang roemah" toean
Abdoellah Loebis seorang jang berasal

bajonet datang

berkoempoel

dan

kepandjara

wa kebakaran mendjadi merambat setelah
pepa kebakaran itoe terpoetoes dan empat
orang mati tertembak. Ada 2000 orang|

Demikian

Pada halaman 14 dari boekoe
toean
Manguradja lhoetan, saja batja: atas
andjoeran
toean
Abdoellah
Loebis
dan
kawan-kawannja,
didirikannja

Sjarikat

dailing

Djika orang tahoe,

bagaimana

Man-

oedara

antara Batak dan Mandailing pada masa

Bertambah aman.
Keadaan negeri lebil:
keriboetan

boeat

1500 orang hoekoeman, tetapi ke- |
pihak Batak, pihak
moedian ternjata isinja ada 4300 orang. tang
Handel My. Batak.

Columbus,

22

menjatakan

staking

oemoem.

Ten-

aman dari pada sewaktoe
tera vrijwilligers melakoekan pekerdjaan,
sminggoe jang laloe. Demikianlah
me- itoe soepaja djangan terhalang.
noeroet kabar-kabar jang diterima dari
Politie di Tokio memerintahkan soepaja
tempat-tempat jang terpenting dari keriboetan itoe. Orang-orang jang
toerdet orang-orang jang staking djangan ber-

N.V.

ROEPA' KABAR.
Djawaban Sovjet kepada Paus.
W arschau, 22 April. Pimpinan Sov- '
bahwa

kaoem

mesti

menjerahkan

oepah

hari-

dan

mendirikan

Sovjet kepada

tank.

Paus

Internationale

Bazel, 22 April.

Itoelah

CONKLIN

terdjoeal

“4

Mp»

Bank

di

Bazel

Internatinale

Bank

bahagian

lain, saja batja poela

bagaimana tocan Abdoellah Loebis—jang
sekarang
mengakoe Indonesier 100”,—

mentjatji pihak

Batak.

Lebih heibat lagi

Orang Hindoe datang ke Tapanoeli kira-kira
ke 13 beloem ada orang menjeboet Batak di To:
ba, menoeroet boekoc perdjalanan dari Marco
Polo seorang perdjalanan bangsa Venctic dalam
abad jang ke 18
koenja. orang makan daging manoesia (menschen eter). Sampai dimana itoe orang jang ma:
kan daging manoesia itoe' sehingga Sipirok kata
prof. Wilken.
Sengadja oleh toean Abdoellah Loebis
dikoempoelan pendapatan beberapa pro-

orang

menoeliskan hal-hal jang boeroek, goena
merendahkan pihak Batak.

kenal

baik

dan

tidak loep:

pada

sekarang dengan

— ENDURA

sadja ditanggoeng
baik

dan

dalam

hidoep,

f 50.—

per stuk.

ternama.

dari kwaliteit
warna-warna

pesor, soepaja

Toko Auw

,

Pit Seng-Medan.

voeat toean-toean

jang ternama

ada kesempatan,

oentoek

ketika
Didalam soeatoec masa, pada
dan Mandaioedara panas antara B:
ling timboel, pada "
itoe poela toean
Abdoellah Loebis mengeloearkan toelisantoelisan jang sedemikian roepa, kita mesti
ma'loem, masa itoe: tocan Abdoellah|
Loebis, adalah moesoch jang sebesarbesarnja dari pihak Batak.

didalam

ver-

Directeur
kita,
Hassan
Arifin ditoedoeh meren

dahkan

My. Batak?

Ini ada soeatoe

rahsia,

pembatja!

Batak, jang doeloediren-

oleh toean Abdoellah Loe-

sebab itoe, ia mesti pergi meminta

Toean

Hadji Moehammad

Thahir, jang

doeloe dioesir keloear dari pintoe Sjarikat
Tapanoeli, tocan Hadji Moehammzd Tha-

hir jang

doeloe oleh

toean

Abdoellah

Loebis ditoedoeh
mengakoe
sebangsa
dengan orang makan orang, orang makan
daging manoesia, jang doeloe dikatakan

oleh toean Abdoellah Loebis sampai ke
Sipirok sekarang
mesti
didjilat-djilat,
soepaja ia memberikan soeara, oentoek
Abdoellahs Loebis mendjadi Directeur.
Demikianlah kedjadian didalam tahoen
jang laloe. Kedjadian didalam tahoen ini,

sedemikian djoega. Kalau ia tidak ditoerdjang oleh pihak Batak,iaakan "opsaid”.
Oleh sebab itoe, oentoek mengambil
hati pihak Batak pada tahoen ini, perloz
didalam verslag diseboetkan : Hassan Noel
Arifin dioesir dari Pewarta Deli, sebab
merendahkan Mij. Batak.

Satoe taktiek jang lebih dari boesoek!
Achirnja saja koentji "kissah” ini dengan perkataan : boekti iang sekarang te-

rangnja, ialah : kedjadian pada masa jang

akan datang.
Kita toenggoelah masa itoe, oentoek
(melihat boekti: siapa diantara kita jang
benar

ai
isi rapport dari organisatic bank, disert
| TIONGKOK.
oleh wakil Inggeris Sir Carles Add
Dengan tidak dioendi soeara, Gate:
Mac Garroh (Vdr. Stotern) terpilih djadi
voorzitter,
sementara
vergadering
me-

Soesoenan Gemeenteraad Sjanghai.
Sjanghai, 22 April. Sebagai hasil
dari

perlawanan jang

terdjadi

dalam

soal

Gemeenteraadsleden dari internationale
concessie
terhadap
atas pertambahan
1 soeara mendjadi Directeur
bahwa Sir djoemlah leden Tionghoa, maka UitvoeKemoedian dikawatkan,
Charles Addis (Brittannie) dan dr. Mel- rende Comite dari Kuo Min Tang mem- orang jang
banjak beri nasihat kepada orang
chior (Duitschland), kedoeanja
tjampoer dalam oeroesan plan-Joung ter- beroetang belasting, soepaja 55 pCt. dari
pilih mendjadi vice voorzitters. Berhoe- penghasilan mereka dalam concessie interboeng dengan hal, bahwa Brittannie dan nationaal djangan dibajar dan djoemlah
Italie beloem mensjahkan plan Young. jang sekian itoe akan dimasoekkan depomaka permoesjawaratan kemarin itoe ba- sito goena meloeaskan djoemlah ledea
Tiongoa.
roe dipandang setengah opsil.
ngangkat

bisa dapat bajar ansoeran

soeatoe pertanjaan:

direndah-rendahkannja.
Dalam

boeat memperbaiki pembajaran-pembajaran membocat vergadering dircctie tentang

diantero toko-toko of Boekhandel jang

PADA

timboel

sebabnja,

bantoean kepada pihak Batak jang doeloe

balasan

atau model- model jang paling bagoes, tapi
djoega ditanggoeng terpakei didalam se-

moelai

slag
Noel

Oleh

annja oentoek pembeli kapal-kapal terbang

CONK LIN

CONKLIN

Sekarang

apakah

Abd. Aziz. Djika pihak Abd. Loebis tidak
mendapat ,.djiwa" dari loear, soedah:
terang ia mesti kalah soeara.

jang bekerdja pada hari Minggoe

Paaschen

Apalagi

Harga

Loebis

dailing, tergenggam didalam tangan pihak

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

sampai

Abdoellah

socara
bahagian besar aandeelen orang Mani-

-tahoen soedah orang Batak me
a politiek dari
ndailing ito €

peker- |

CONKLIN,

f 8.50

toean

Sjarikat Mandailing jang dileideri oleh bis.
Adalah pihak Batak jang doeloe di
tocan Abdoellah Loebis, mengeloearkan ingini oleh toean Abdoellah Loebis hasatoe madjallah jang bernama Manda itatkala dilakoekan penjelidikan, maka ling, jang goenanja oentoek menghi- poes dari Sjarikat Tapanoeli, sekarang
mesti DIDJILATNJA.
kepala pendjaga menerangkan, bahwa| nakan
pihak Batak.
Ia mesti terpaksa mengambil hati orang
ada beberapa peratoeran dalam hal oeroe|
jang dikatekannja Batak.
Ia mesti melisan kebakaran, soepaja djangan ada orang
Dengan memakai nama sedjati, tocan hat-lihatkan boedinja, mesti memboektihoekoeman jang" dapat lari,
Abdoellah
Loebis menoelis satoe serie kan soeatoe djasa, soepajat..... soepaja,
Seorang dari opzichter jang diwadjibkan artikel didalam medjallah
ito
cntang| batjalah seteroesnja berikoetini :
mendjaga satoe barisan dari kamar-kamar asal oesoel
bangsa Mandailing, sambil
Tatkala didalam tahoen 1929, terdjadi
pendjara, dimana paling bunjak kedapatan menhinakan
perdjocangan
mereboet Bestuurschap Sjaorang jang mati,
soedah dipetjat
dari
karangannja rikat Tapenoeli, antara partij Abd. Aziz
Antara lain-lain didalam
pekerdjaannja.
itoc saja batja:
dengan partij Abdullah Loebis, kekoerangan

PEN en PENCIL ada satoe-satoe fabriek
"jang paling toea di Amerika. Mesk:poen,

oemoer

djika

toemah pendjara itoe sekarang dikabarkan
dengan opsil adalah 307 orang. Pada

Semoga orang tahoe, CONKLIN

jang paling

Djadi,

ditoedoeh: meroehoehkan My, Ba
tak, adalah soeatoe perkara jg.
tidak moestahil, sebab memang
soedah ada retaknja.

dah rendahkan

dalam abad jang ke II, sedang dalam abadjang

boekan

dari Sipirok.

Adalah pihak

April. Djoemlah jang|

mati mendjadi koerban kebakaran dalam

dia

Staking kereta api dan autobus.
Pegawai-pegawai tram dari Gemeente
dan autobussen di Tokio menjiarkan soerat

pertama pagina II.

roepanja hikajat My. Batak

jet memoetoeskan,

Comite

"Noel Arifin.

Samboengan dari lemb:

berkoeda telah ber- lagi orang hoekoeman dipekarangan, jaitoe| itoe, orang ma'loem, apa perloenja oleh
Madras, 22 April. Satoe koempoelan
toean Abdoellah Loebis didirikan satoe
besar manoesia jang berhimpoea dekat tempoer dengan tiga poeloeh orang kaoem 1 djam sesoedah diperintahkan kembali Sjarikat.
pemberontak
disatoe
tempat
jang
beberakedalam Muja
roemah djaga politie didalam centrum poerti lain: tocan AbdoelRoemah pendjara itoe didirikan oentoek | lahDengan
litie, melempari y o!litie dengan batoe. Mes- pa mijl djaoehnja dari Chittagong. Orang
Loebis
masa itoe menanmenjangka bahwa kaoem pemberontak tempat
loeh

Redactie.

Columbus.

ngakoean orang hoekoeman ternjata, bah

gevangenis.

jang mentjampoeri pekerdjaan

Djadi N.V. My. Batak itoe berdiri, Antara madjallah jang dipimpin oleh
ialah karena perselisihan antara orang- can Abdoellah Loebis, dengan soerat
! bar jang diterbitkan oleh My. Batak,
Columbus, 22 April. Dipekarangan orang Mandailing dengan orang-orang |soedah
orang tjakar-tjakaran.
pendjara itoe soedah ada 305 orang ma Batak, hingga Directeur dan HoofdreDidalam
pergaoelan. lebih njata, bagaidacteur
Pewarta
Deli,
laloe
angkat
kaki
jat,
pada
tatkala pendjara itoe masih
mana besarnja pemoesoehan itoe, Apa
Wan mengeloearkan soerat kabar sendiri
a apinja.
sadja jang terdjadi didalam keloearga toean
Ternjata bahwa asalnja api, ialah atas
Kebakaran

makan sebagai protest terhadap kepada oentoek mendjaga keamanan
perlakoean jang tidak pantas oleh pega-| Ada terdjadi hal jang mengerikan pada
wai pendjara jang dengan tjara kexera- tatkala bahaja jang hebat itoe soedah ter
san memaksa
mereka mesti ikoet pada hindar, dari menoeroet pengakoean-pedari

Directeur

AMERIKA.

Mogok makan.
Calcutta, 22 April. Orang-orang hoe- perboeatan orang jang kedapatan pada
koeman politiek di Alipore, antara mana beberapa tempat bahagian pendjara itoe.

negeri
aman?

| DRUKKERU P BOEKHANDEL BINDERU - TELEFOON 1500

Japan.

Pemboekaan

Tokio, 22 April. Party Seiyukai akan
didalam kota-kota dari Provincie-provin- memadjoekaa satoe rantjangan oendangcio jang berserikat, dengan sebab berla- cendang pada tanggal 25 April didalam
koeuja pengangkapan-pengangkapan itoe Landdag, berhoeboeng dengdn hak kaoem
ada menimboelkan pengharapan jang me- perempogan boeat memilih vrouwen (kiesnjenangkan. Dimana-mana tempat di In recht)
dia orang tidak mendoega bahasa perla

Actie Gandhi.

tambah

22 April.

peciale parlementaire zitting berlakoe di

sar ada timboel keriboetan
tetapi sekarang soedah dapat dipadamkan.
Sisa
sa keriboetan
jang hebat jang
terdjadi

peratoeran-peratoeran

Keadaan

bertambah

tenang.

zitting dari "Parlement

Tokio,
Hoogerhuis.

itoc.

mengehendaki pekerdjaan jang

pantas, masih dikocatiri kalau-

kalau

Keadaan

pestikan

Noto Soerotodan Frans:

Den Haag, 22 April, Soerat kabar
Vaderlandmenerangkan, bahwa meskipoen actie Noto Soerotoitoe berlakoe

dengan

oendang-oendang Bengalen

DAN SELAMANYA SEDIA BERMATJAM
3 KERTAS DAN
PERABOT-PERABOT KEPERLOEAN BOEAT KANTOR

jang mengchawatirkan,

Speciale

memboeat keriboetan diBengalen — itoe
berlakoe |
merasa heran akan tjepatnja

Aneta Radio.
Oppositie dalam S. D. A. P.

PEKERDJAAN TJEPAT DAN RAPI, HARGA MELAWAN
MEJIN BAROE DAN PERKAKAS BAROE BOLEH TJOBA

soedah ada 200 millioen.
Menoernet pemberi tahocan pembc

Kawat

NEGERI-BELANDA.

kapal kepoenjaan

locaran jang masoek dipelaboehan,

Pierre

@uesnay

dengan

lawan

Kepoetoesan-kepoetoesan
vergadering
itoe mesti di
kan lagi dalam satoe ver-

gadering opsil jang
lebasnja.

bakal

diadakan

se-

Sir Miles Lampson,

gezant Inggerisdi

Regeering Nangking memprotest atas perboecatan jang demikian.

(kota

orang-orang

ditempatkan

disana)

waktoe

ini, lagi didirikan satoe djembatan,

djembatan

gantoeng di

jang sampai

sekarang

dengan dianja. Perkara ini sekarang
dang dioeroes

djem-

kira 55.000
(P. Soer)

K. G.

per

apa. Dengan oemoem orang soedah tahoe
bahwa orang desa takoet sekali diobati

di roemah sakit dan barangkali lantaran
ini ban
ali orang jang dapat penjakit.
Hatiar disemboenjikan
bocat — Bestuur.

itoe ada kira-

Meter persegi.

—0—

Heibatnja ini keadaan baroe

ketika — kepala-kapala

Dilarang memakai pitji Indonesia.

Dari
H.LS.

semendjak

kan penjelidikan
oleh Regent dan

perkoempoelan

bernama M.E.

P., j. maksoednja tidak lain maoe mema-

pada

atas

melakoe-

atas,

jang
locas. Waktoc
Patih diocudjoekkan
kampoengke-

orang-orang

itoe

ketahocan

kampocng

sebelah

perentah

lama moerid-moerid

m/d Bijbel di Bintaran Djokja me-

ngadakan

didalam

lagi

Berhoeboeng dengan bahaja tjatjar jang
mengantjam dibilangan
Kebajoran dan
itoe atoeran- atoeran jang telah diambil
oleh Bestuur boeat memisahkan jang 50
orang jang dilanggar oleh penjakit itoe
dan dibawa mereka ke C.B.Z., menoeroet
njinja epidemie-ordonnantie Aneta dapat
kabar, bahwa oleh pertjampoeran tangan
dari Regent dan Patih dari Meester Cor
nelis, ini pembawaan ke rocmah sakit telah bisa terdjadi zonder ganggoean apa-

ras toeroennja

Kekoeatannja djembatan

se-

Bahaja tjatjar di Kebajoran Weltevreden

Dari djaoeh djembatan itoe soedah bisa kelihatan terang, sebab ia ada diatas
satoe tempat jang loeas dan memberi
pemandangan jang indah dan pandjangnja ada 1260 kaki. Doea bocah tiang
wadja jang besar oentock menoendjang
djembatan itoe masing-masing 150 kaki
tingginja.
Djikalau erang ,ada diatas djembatan
itoe, jang lebarnja 18 kaki, orang dapat
melajangkan pemandangan jang indah sekali kesoengai Arkansas: jang airnja de-

Siman, Ngateman, benteng tonggaknja.
BS.V.

berwadjib. Si-

oleh jang

bersalah masih menginap
boei Kotanopan.
—0—

Fankrijk-Selatan

batan gantoeng paling tinggi.

kawin

boeat

perempocan

seorang

maksa

Djembatan-gandiatas djoerang
dan dengan belebih tinggi dari

dinamakan

T.V.C, zijn Club, paling toea,

kepala politie 'Foekangs, jongens, djadi spelernja:
Kita soedah — periksa
me- Zijn promotoris te jong, djadi pemoeka,
dikatakan
ini
baroe
jang
kampoeng

jang

bisa dikata ada djembatan gantocng jang
paling tinggi di doenia.
toeng itoe ada melintang
jang 1052 kaki tingginja
gitoe djadi ada doea kali

Maar ' alles,. berdiri sendiri-sendirian.

kerena nasiban.
—0—
hoekoeman
Perkara melanggar kehormatan.

kesohor

een

Club.

,Ambtenaren en
tjampoeran,

Onderwijzers en handelaars djadi pasangan:
Mr. Volke, djadi pahlawan,
Op Brandan, soesah bandingan.
M.V.C.,Cranies, toekangs empoenja Club,
Zijn spelers terdiri , voorhoede"nja tegoeh:
Als djatoeh meminta pembantoe,
Mem,,voorstel" pasangan djangan tjemboeroe,
S.V, Pardamocan,

zijn Club

Punten kebawah djadi
Gecft ,stempel" T.V.C.

keempat,

bertepat,
cen ketoepat,

T.V.C. moet terima, didjoendjoeng angkat.
Veel Club tidak mengapa
Voetballers

op

Brandan,

djangan menjoempa,

biar biasa,
Nu kita bermain
Ecn bond voor Brandan, dirikan
poela.

Heeren en Bestuurs ,,kerdjalah bersama"
Samenwerking tanamlah pocla
Allerlei leciijks, bocang segeia
Bond jang sterk, ichtiarkanlah.

djcekan
peladjaran jang soedah diterima perloean akan bawa orang-orang$ kit
dan toeloeng menoeloeng antara satoe dan itoe keroemah sakit, baroelah bisa didalain anggotanja. Dalam segala hal, tentoe patkan bantoean sedikit dari orang-orang
djalasadja itoe ' perkoempoelan mendapat per- kampoeng itoe. Pengangkoetan dari itoe ditoenda, sedang pembikinan satoc
dengan
garisan
ng
disatoe
sakit ada sangat soesah, ker- nan biasa, jang ada
lindoengan dari goeroenja,
lebih keras tin- orang-ora
dakannja selaloe
diamat-amati djangan na djalanan-djalanan ada dalam keadaan djalanan kereta-api dan tentoe akan berdjelek, hingga sering terdjadi itoc orang- saing dengan kereta-api, senantiasa dirasa
sampai menjimpang.
n (P. Sver.)
joetka!“
Pada tg. 13 dezer, perkoempoelan itoe orang jang sakit moesti dipikoel djaoeh- perloe boeat diland
Hg
ada
sekali
Sama
kilometer,
beberapa
nja
soedah
membikin vergadering diroemah
Peratoeran mendirikan roemah di
sekolah terseboet, jang dipimpin oleh salah 12 desa di Kebajoran jang dilanggar oleh
Tapanoeli.
tjatjar.
seorang goeroe Belanda.
—0—
Correspondent S. Deli toelis:
Tiba-tiba ia melihat seorang mocridj.

Iboe doerhaka

memakai petji Indonesia. Roepanja goeroe

Permoelaan

Correspondent P.S. toelis
itoe termasoek golongan orang j.maboek
Bok Mawoer dari desa Wonokromo
politiek,
hingga moerid j. pakai petjiitoe
perhoeboengaa dengan
dimarahinja dengan keras, karena itoe petji ada membikin
seorang lelaki bangsanja, dari itoe perboekan pakaian anak Djawa katanja.
Simoenid tidak maoe tahoe dan kerena hoeboengan achirnja ia soedah menganPada orang itoe ia beritahoemembantah perkataan goeroenja, dan te- doeng.
goegoerkan
kandoengannja
toes tjoret namanja dari anggota M.E.P. Di- kan niat
tapi
itoe
lelaki
bilang
ia
koeatir anak itoe nanti mendapat nasib jang sadja,
koeatir, sebab toch
ia nanti
tiada beroentoeng dalam peladjarannja S.P. merasa

tahoen

menoeroet

Djae,

kabar

1930

di-Angkola

jang

kita

dapat

ada keloear peratoeran mendirikan roemah:
le. Barang siapa mendirikan roemah dipinggir djalan besar, wadjib orang itoc
meminta izin dengan soerat kepada kepala koeria dan soerat permintaan itoe
boleh diperboeat diatas kertas biasa sadja.
Kapala koeria periksa dan berikan soerat
izin jang geregistreed.
—0—
kawin padanja.
Pertjaja atas itoe omoIle. Barang
siapa
jang mendirikan
ngan, bok Mawoer tinggal diam itoe roemah dikeliling pekan-pekan (pasar)
Tidak dapat ampoenan.
Ag. Soerawidjaja, bekas assistent we- kandoengan sampai kemoedian melahir- wadjib orang itoe meminta izin kepada
Tapi sampai sebegi- kepala pemerintahan
(H.P. B.) Djoega
dana Rangkasbetoeng sebagai orang soe- kan seorang baji.
bkan
toe
djaoeh
itoe
lelaki
tinggal
diam
sadja
tiada
diwadji
memakai
kertas zegel.
dah mengetahoei dalam boclan NovemH. P. B. soeroeh periksa dan
berikan
ber, oleh landraad di Serang telah di maski beroelang-oelang bok Mawoer karan
sih
tegeran.
soerat
izin.
Peratoe
ini
sangat
baiknja
hoekoem 1 tahoen dan 6 boelan pendjara
Lantaran
merasa maloe melahirkan dan anak negeri tiada merasa pikoclan
kepadanja, lantaran memalsoekan toelisan
berhoeboeng dengan memalsoenja
stelstaten
bocat menghapoeskan

anak" zonder ajahnja, achirnja bok Ma-

voorland-

woer

djadi

mata

gelap.

Pada

soeatoe

atau

apa-apa.

beban

Apa jang menimboclkan

keheranan

ki-

rente, lantaran tidak berhasil taneman di malam, kira-kira tiga boelan berselangia ta tentang peratoeran jang seperti ini?
dalam
onderdistrict Mantjak, district soedah mentjekek leher anak itoe hingga
Menimboelkan keheranan kita, tentang
Anjer, jangdilakoekan kira kira dalam ta- mati dan kemoedian boewang anak ter- peratoeran ini adalah pada sebelah kehoen

seboet didalam soengai
Tapi dasaran perbocatan doerhaka ti-

1925.

Assistent—wedana itoe teeken appel
pada Raad van Justitie akan tetapi da“lam

boelan

engoeatkan

Februari

1930

ini

dak

selaloe

bisa

ditoetoep, maka orang

soedah lantas tahoe iapoenja

Batang

Natal.

menoeroet

Disana

orang-orang jang mendirikan roemah de-

perboeatan
pinggir dijalan besar wadjib memperBok Mawoer lantas dibekoek batang le- kat
boeat rekest soerat permintaan pada

soedah

vonnisnja.

Kemoedian S. menolak gratie kepada T.B hernja.
barc
G.G
pkan dimoeka peng
Wali negeri menolak permintaan iroe, (4
sehingga Ag. Soerawidjaja
'djalankan hoekoemannja.

haroes

—0—

men

Beberapa

Pakantan
kenal- di

doea kertas tjap

n ia soedah H.P.B. dengan memakai
ad. f 1.50 jaitoe satoe oentoek rekest dan
an, d
oentoek besluit izinnja mendirikan
satoe
esal i oedal
dengan perasaan
roemah
itoe.
|teroes terang perboeatannja. Sebagai oepah, hakim soedah djatoehkan hoekoeman
Anak negeri kabarnja merengoet boetiga tahoen

Mandailing.

Corr. Sinar Deli menoelis:
Pakantan kembali roesoeh.

di-Batang Natal

kabar jang kita dengar bahwa

pendjara

pada

iboe doerhaka

itoe
|

tahoen
jang laloe, negeri |
Mandailing, jang tadinia ter- |

Penangkapan
Kapal Both

Mandailing satoe negeri jang 'pada

Te
ikan

berhenti

hari — Selasa

tjoetjoet
menangkap

telah

ikan

kan oleh karena apa

tetapi

merasa

PADANG

BOELANWEG,

Kita

jakin

oedjoed

keur

jang

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

itoc obat njan betocl-betoel moedjarrab

dan 'adfaib!

Harga per blik f. 0.80.
Agenten:

Badoc Alip Loebis, handelaar koepiah, Kesawan, Medan.
Hadji Sjamsoe'ddin, Hotel Sipirok, Sipirok.
Hadji Ismail, 2 Oudemarkt, Me
Hadji Ismail, hande
Onderstraat,
Tdg. Balai.
Siddik Marah Baginda, Kota Nopan Mandailing.
Soetan Kadli 'Alam, Pakantan Lom
», Mocara Sipongi.
Tjan Giok Soon, Tapa' Toean, Atjeh
Lebai Aman, handelaar Paroepoeh,
Laboean Rockoe,
A. Mochdan

Mohamad
Anmad

Sahaboe,

Taris,

Nawawi,

Mandoemai,

hendelaar
Main

Bandjarmasin,

Kandangan,

Road,

Batu

Borneo.

Gajah,

Perak.

S. M. NAWAWI ALMANDILI,
00 000000 00000000000000000000
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AA

Ta

2

A5

merk

HAP

di PACHT

LIE

STRAAT

Telefoon.

29

MEDAN

No. 998

(Dibelakang

toko

Bombay - Besar)

Selamanja

ada sedia

“

SG

TOKOTIMBANGAN

SgG5

roepa - roepa :

Timbangan - piring dari kajoe, 10, 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.

|

6

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

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

Pembelian banjak boleh berdamai harganja.
5633
19 IG
aa
LA AA 15515

kebe-

anna
MENJEMBOEHKAN:
SANGGOEP
Pa ris

seperti

Syrup

diseret oleh lini, boekanlah menambahi pikoelan be

bikin moerah pengangkoetan, haroes tjoema 2 kali 'sadja. (Corr. S.D).

MEDAN,

Apa Inta Boeloem Taoe?

ratan pikoelan indirecte belasting ad. f3,
jaitoe harga kertas zegel 2 kali tiga soekoe sama denyan f 3.

ke lasting anak negeri. Tetapi hanja soc
banjak roesoeh, soedah terpandang satoe | doea kapal
! moedian
an
negeri jang pendoedoeknja aman.
paja pinggir dialan besar terpelihara De
Doeloe, boekan sedikit loemboeng padi 'Linschoten
moe- mikian djoega peratoeran roemah-ro. mah
c|
orang berikoet padinja jang moesnah di lai itoe perdial.
teratoer|
bakar, boekan
sedikit terdjadi pertika- | Didek darikapal Bot
Keur sama, tapi penanggoengan soedah
waroeng toekang Io
man dan pengamoekan, boekan
sedikit Idengan
berlainan.
bogat bei
terdjadi pembongkaran roentah dan pem Imedja pandiang
—0—
boenoehan, tetapi waktoe jang achir ini 'tjoetjoet sasak dan bamboe bocat bikin
Pandapatand S.V.M. $400,—
sematjam goedang d.!!
boleh dikata soedah aman.
Pendapatan S.V.M. dengan mendatang
Directie dari K.P. M. dan beberapa
Sekarang kembali lagi banjak
disana|
ke-Padang baroe
pendjahat. Toekang pembakar
roemah Jaandeeihouders telah datang kekapal itoe, kan Nieuwe Kwitang
ini
ada
berdjocmlah
f
8400.—
lebih.
Iketika'ia
akan
berangkat
dan
serahkan
soedah timboel kembali. Toekang meSesoedah
dikelocarkan
ongkos-ongkos
commandonja
pada
kapitein
Weber.
Boeat
moekoel orang dan membongkar soedah
mengembangkan sajapnja kembali disana. sementara waktoe dikapal itoe ada terda- antara mana f 15.— bocat tiap-tiap spe
Menoeroet register orang-orang hoe- pat 4 motorboot biasa, sementara me- lers jang ikoet bermain dan refer
f 2.50
bocat
grensrechter — kira-k
koeman dalam gevangenis di Kotanopan, noenggoe siapnja itoe 4 Linga-motorboot. f 2700,— boeat Nicuwe Kwitang, mz
Begitoelah
telah
dimoelai
satoe
peroedapat dilihat beberapa orang asal dari
sahaan baroe, jang djikalau berhasil, akan S, V. M. dapat bersih kira-kira f 1100.—
Pakantan jang sedang mendjalani hoekoelebih beberapa roepiah.
mannja karena melakoekan kedjahatan- bisa memberikan penghidoepan pada orang
Ongkos-ongkos ada banjak dipakai jang
kedjahatan seperti terseboet, dan adapoela banjak. S. P.
—0—
orang doega tidak pada tempatnia. Ongbeberapa orang jang tengah dalam tahanan
Djalan kereta-api di Siam
kos tocan Marah Sidi pergi djempoct
preventief sebab dipersalahkan membakar
Gowverneur dari dalam pidatonja, mene- N. Kwitang ke-Betawi jang
tadinja diroemah, memoekoel orang dan mentjoeri.
Boeat mendjaga keamanan dinegeri itoe, rangkan orang tidak perloe terboeroe2 dja- remboek dalam vergadering f 3.— satoe
sewa kapal, oleh itoe
kita rasa tidak ada djalan jang lebih baik, lan kereta api Siam-Burma. Gouverneur hari tidak masoek
pertjaja, tidak lama lagi akan diadakan tocan kabarnja dii
f 200,— tambah
disana diadakan seboeah post politie.
sma asin
djalan kereta api dari Ye di district Am- f 31,— ongkos telegram dan postzegel.
herst ke Tavoy dan Mergui nanti dipasang
Itoe-ongkos meski tebih dari 225 pCt,
Nasib-nasiban:
djalan
kereta-api
kelijn
Bangkok-Penang.
tinggi
dari jang dipoetocskan, tapi tidak
Memperhatikan peroebahan gadji disDengan ini alasan satoe pemboekaan bisa dibantah.
trictsbestuurs di Tapanoeli jang baroe ini
soedah disiarkan dalam Sinar Deli, da- djalan menoeroet atoeran jang baik lebih
Oemoemnja pendapatan “pertandingan
patlah dilihat diantara beliau-beliau jang lama djadi lebihy-perloe, tapi boeat ini sama Kwitang, meski adanja 5 kali, lebih
beroleh pertambahan dan peroebahan itoe, waktoe orang tjoema perloe goenakan tendah dari hasil jang didapat ketika
ada jang nasib-nasiban sadja. Tidak te- oewang akan bikin doea djalan-besar an- pertandingan sama Medan doeloe, sebab
tap tiap-tiap seorang jang terpandang ter- tara Rangoon dan Madalay.
itoe
wal
pendapatan bersih
ada
Wakil agent dari Burma Railways kata: #1300.—
tjakap dan lama dalam dienst jang mensementara
perolehan spelers
peroebahan bagoes.
»Aneh sekali, pembikinan satoe djalanan ada f30.—
masing-masingnja. Sebagai
kg sela engkoe Ass. Demang Baginda kereta-api, jang nanti madjoekan negeri diketahoei. sama Medan pertandingan
Mangkoeto di Moeara Sipongi meskipoen dan

55

60000000000000000000000000000006:

pemberontakan
berat jang

djadi

|IA

ini

|

jang baroe

Op Brandan veel perkoempoelan:

djoega, sedang diantaragsesama collega- Voetbal Club, disana vier barisan,
en S.V. Pardanja kebanjakan jang socdah bergadji le- T.V.CB.S.V,MV.C.,
bih dari f250.- Itoclah namanja nasibmoean,

00000000000 00000000000000000
TOKO OBAT & AGENT MECCA GANGERS
S.M. NAWAWI ALMANDILI

55559 S5590555| IGO

pat nama jang tidak baik dalam djabatan, tetapi gadjinja konon tetap 1160.-

Djembatan gantoeng paling
tinggi ai doenia.
Di dekat Canon City, Colorado

UBDINA-

batan negeri dan beloem pernah menda-

0000000000000000000000000000000000

$ Percha baran,

jas

dalam

soedah berdienst 25 tahoen

Beauty

Sohbet
b,
Kk

(menjantikkan

moeka)

Djiwa

(sakit batoek, dada, napas
hma, koerang darah, demam
sakit djantin).
egala matjam penjakit mata,
ri locar).

1g
Min ja Kramboet

(oentoek

boet dan menghitamkannja

memandjangkan

ram-

serta mendinginkankepala.

Syphilis (penjakit pa
poean, kelogar nanah darah
keter
dan perasaan tidak enak)
Obat Medjen (tjockoep dimakan doga boengkoes
1)

Tana
NN aan

Djika
tocan

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

Segera

tocan

mentjari tabib jang dapat mem-

beri pertolongan

bagi toean.

kita ada mempoenjai soerat soerat poedjian, mempoenjai
soerat-soerat boekti, beberapa banjak orang jang telah
disemboehkan

Oleh

atau

dari
berada

sebab

penjakitnja jang
diantara hajat dan

berbahaja,
mati.

itoe, djika tocan, atau familie toean,

kenalan
diselakan

toean, bila dihinggapi penjakit,
akan datang mengoendjoengi

S.

RB.

India

RAM

—

Thabib:

Wilhelminastraat

115

Teletoon No. 13261

jang
!

..Awas!

Pentjoeri !

Toko dan Fabriek

Djagalah harta benda toean!
DENGAN
PEMBAJARAN
SEDIKIT TIAP- TIAP
BOELAN,
roemah, toko, goedang dan lharta
benda toean, terdjaga oleh oppas
malam.
Tertangggoeng keamanannja.

-

Inilah satoe toko
tam warna menocroet
dari topi anak sampci
kelontong dan sanggoep

jang baroe, selamanja
model tahoen 1930.
topi orang toewa,
membaroci topi jang

sedia bermatjam-matjam topi dan bermatjam-maSt
topi Helmhocd dan Viltenhoed, dan moelai
lain dari itoe sedia djoega banjak barang-barang
soeduh toca dan kotor

NACHTVEILIGHEIDSDIENST
Oudemarkt. 7 — Medan
Telefoon 992
Directeur: MULLER MASSIS

Menoenggoe dengan hormat

SIN

TIONG

KOK

Tiong Yong Hianstraat Ng. 48

-

PARTICULIERE

—

32

MEDAN.

4

|

&

Jabon

5

SANSEY&
Huttenbachstraat

MEDAN

No. 6 Telefoon 271
No. 26 Telefoon 93

Kesawan

BATTERIJ KELIN Tjap .SANSEY & Co.”

Api Terang
lebih satoe tahoen. Djoeal atau pakai sama

sekali matjam ini gambar
sama

senang

Oudemarkstraat 2 Medan

Ada sedia mendjogal Petji tempahan, teroetama potongan Thamrin dan Soekarno, jang orang soekai zaman sekarang,
Djoega lain-lain potongan, badjoe anak- anak, topi anakanak. kemedja soetera.

Dasi dan

sapoetangan, serban oentoek Hadji, saroeng

Samarinda, saroeng
Pajoeng
matjam

Batoe

Bahra,

lain.

Harga moerah, barang bagoes.

Mode paling baroe.

Menoenggoe
Telegram

ISHAK

dengan

adres:

Adres

ISMAIL

ATELIER:

Mesin

PANTAT
ARTA
2
enda AR

HOTEL

Huttenbachstraat No. 6B (Telefoon 271) MEDAN
dari

f 2.50

So6SSA6SKG5G

B3

jang bersih.

f4—

8

Ongkos kamar

nangossos56

bisa terima Abo:

( VER, LINDETEVES, CORONA, EDIAL
Machine Giling padi. Kita kasih Grantie
tahoen, Lijst Mentijp 10 djari beladjar

Adres:

LAMA

AO TN

A5 35. SI
ai sa

B. BAROEMOEN, Oudemarkstr. No. 59

ea

ITN TA

Kaoem sport!

Batjalah ! !

Tendanglah VOETBAL

merk CHAMPION

dan MATCH-

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

kaoes

voetbal

dan

oentoek

kniedekker

jang kita sediakan

toean - toean.

Toengganglah
Motorfiets
merk
NEW HUDSON dan MATCHLESS jang toean 'soedah ketahoei

ia

kebagoesannja.

aa Aa

PL

toean

pakai,

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

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

Tjarilah

14

kita

HAN

poenja adres:

Oudemarktstraat 53,

TERMASJHOER

(

SENG & Co.
Telefoon 755 Medan.

SEMENDJAK

TAHOEN

1898

Ketjap

Japan

TAFEL

jang

No.

1.

tjap dan merknja:

-

Perhatikanlah

SOJA

G

atelier

YEBATA
Kesawan

No.

58

Medan

Telefoon 1346

Sedia djoeal Pathe Baby
Bioscoop,

trisch

Cinema

toestel

dan bisa didjalankan dengan Elec-

Battery motor dan

Dinamo

bagoes

dipakai dalam roemah tangga dan dibawak
dikebon - kebon dan bermatjam - mattjam film
»Librarij" moelai 30-60-300 kaki pandjangnja
No. 10278 Billy at Home
10124. Harold Waiter (Harrold Lloyd
10297

Tailaring

(Charlie Chaplin)

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

Me

Datanglah toean -toean dan ankoe -“ankoe 'pereksa dimana tempat kita
jang terseboet diatas, serta
tidak seboet namanja disini.

banjak

lagi

film

jang tersedia jang kita

Menoenggoe

46

aa

aa

aa

|
:

&

——x

aa

RAR

dengan hormat

AAA

1

AAA

AAA

ti
“4

Ikarangan O.K. M.D. Gamboes harga F 1.90:
'Toean-toean datanglah persaksikan sendiri”
Mesin Toelisnja harga boleh berdame.

:

Fotograaf

2

bocat membersihkan dan mempetai Me

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

aa

aa

Addi

Aca
ea Mean, Togoang sea
Oostkust van Sumatra

f

5 menit dari Station, jang selamanja menjediakan kamar-kamar

Graphotipe,

N. B. Djoeal dan beli Mesin Toelis ae
hands, sekarang sedia djoeal Mesin Toetis 2de'
. hands merken, REMINGTON, ROYAL, OLI: 3

4
Tjenderawasin.

Toelis,

Toelis.

5S04496660065KKKKAKA

STATION

Boeroeng

pesanan:

ISMAIL.

Gramophon en Edison Dick. (met

REPARATIE

3
Tjap

dan

H. ISHAK

AD» kracht of Zonder) enz

3Hanna

NJAMOEK"

soerat-soerat

Oudemarkstraat 2 Medan.

REPARATIE

6

.OBA AT

hormat,

Medan.

22

apabila

Dan Agent

saroeng Djokdja.

soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak
jang

MEULITOPNTN

ses
OM eNekoase

ISMAN,

—
4

Bisa simpan

bo.

HADJI

B. BAROEMOEN van WELTEVREDEN.

basosEoGGE

SooSGG

1IGSSGGESSG

pada: TOKO

3 Sa aa

»

un Taee. BUROPA
Dari mode

000000000000000000

| Awas

35000005565

Awas!

86 LUITENANTS WEG
MEDAN

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,

Ne

agan

2

M DAOED

TOEKANG

TEEKENAAR

SEPATOE

Machine

»NO TIIANG SENG"

ARA

Kesawan No. 79

—

Tel.

berdiri moelai

663

Medan.

Moelai pada

1888 — 1930,

pada

Banjak pakaian ditahoen 1929 pada
tahoen 1930 ini soedah terpandang
»uit de mode”

demikian

djoega

petji-

petji pada tahoen ini, banjak jang
soedah berobah potongannja.
orang soekai, potongan
Sekarang
pendek, orang bilang pesen SOEKARNO namanja.
Dalam

kita

potongan

lain.

poenja

toko

tersedia

sekalian potongan itoe, demikian djoega
Kita
sampai

poenja
kenal,

harga,
moelai

orang soedah
dari Oostkust

Djoega

biauwdroek

dan

Kita poenja bengkel sanggoep memperbaiki keroesakan dari machin-machine T'ypewriter,

Sanggoep djoega memperbaiki keroesakan dari machin Reken Machine, Gramaphoon,
Camera, Duplicator dan lain-lain.
Sanggoep memboeat, koentji kas besi, Stempel lak dan lain-lain. Onkost reparatie
direken moerah sadja.
Bisa dipanggil dalam kantoor keboen-keboen.

wit

boenga dari Cement: Batoe medjan: Oempak (sendi) roemah:
Kelimah
- kelimah
jang 'ditoelis
dengan tangan oentoek perhiasan

Segala

Mohd. DAOED €

no. 1579

loear

tanah Atjeh.

000000000000000000

40

rim dengan rembours. |
Menoenggoe dengan hormat
5”

kota

Gebroeders
37

000000000000
CN

A. M. MAARTHA

Ambonstraat

& Co.

12 Telefoon 1154.

Moelai dari boelan February 1930. Kita poenja Firma terseboet mendjocal
segala barang dengan Huurkoop, 5 dan 10
kali ansoeran,

Teroetama

Gramaphoon

merk Odeon

dan Plaat dari se-

gala lagoe,
Atas segala permintaan dari kita poenja langganan sekarang
kita terpaksa

mentjari

jaitoe: Ultraphon

Ultraphon,

merk

jang

lebih

bagoes

dan

jang termashoer antero Doenia,

Gbr:

terkenal

Maartha & Co. sekarang berani men-

djamin (Grantie) atas kekocatan mesinnja teroetama dari perkara
Veer nja.
Ultraphon, Maartha, tidak oesah kasi poedjian, Ultra-

termasjhoer teroetama di Soematra Timocr

phon, tjoekoep

MAS DJADI
MODERN.

DIIKAT DENGAN
PERHIASAN

pesanan dari

(empat poeloeh tahoen)

BRILLIANT dan INTAN

PENGOEROES.

jang

Aa ea

sampai ke Tapanoeli hingga seloeroeh
-

potongan

20

koelit Europa kita

Dan menerima

(Kota Ma soem) No 261
Tel.

matjam

terbikin dari
bisa terima,

hormat,

M. IDRIS,

Selamanja menjediakan sepatoesepatoe jang soedah siap dan
menerima tempahan.

dinding dan Kreemaker.
Harga melawan
Djalan Poeri

2

Menoenggoe dengan

sedia mendjoeal Pot - pot

Medan.

Pesanan banjak dan sedikit kita, ki-

1Juli 1929. kita soedah boeka satoe bengkel di Kapiteinsweg no. 15

Underwood, Remington, Royal, Corona dan lain-lain, djoega letternja bisa dirobah menoeroet
kemaoean jang poenja

kerdjaan : serta menerima oepahan

memboeat
dro2k.

Company

No. 15
—
MEDAN-DELI
Telefoon 1451.

memakai merk seperti tersevoet diatas.

M.
Na /5
Medan.
Kesawan No.
Sekarang kita berada pada tahoen Sanggoep memboeat 'gambar roe1930, tentoe kemaoean dan kegemaran mah -roemah dan mendjaga pepoen membawa pendoedoeknja
kemaoean tahoen 1930.

Repairing

Kapiteinsweg,
-

dapat poedjian

dari segala soerat Chabar Be-

landa seperti :
De Telegraaf.
De Maasbode
De Haagsche Courant.
Residentiebode.
Het Vaderland.
Het Haagsche Volk.
De Avondpost.
en
De Nieuwe Courant.
Lebih djaoeh, kalau toean ingin hendak mempoenjai barang
Kwaliteit dan bagoes, lekas bikin perhoeboengan pada kita poenja Fierma. Kita kasi djoega dengan ansoeran (Huurkoop) seperti
Odeon.
Prys Courant di kirim Graties.
10

lelah mendapat poedjian (diploma) dari
PASAR
MALAM MEDAN
tanggal 9 September 1923,
falah

KETJAP TJAP MATAHARI
Diagalah tiap jang toelen, jaitoe:

1. Pakai toetoep kaleng merah
dikepala

2.

botol.

Pakai toetoep lak merah di
kepala

botol.

Boleh dapat beli disegala tempat:
Pesanan boleh dioega dengan rembours,

Jang poenja fabriek

WENG
Toapekongstraat

Menerima oepah. dan sedia djoega jang
soedah

—

Telefoon Nos. 403 & 567.

Toko

en BROS
dan
——

Katja

Mata

Jang Termasjhoer.

Moelai ini h. i kita baroe terima perkakas
boeat pereksa
a jang model baroe. Perkakas ini kalau dip kai boeat perekita jang koerang terang bisa kita djamin tjotjok dengan

TOKO

— Toekang mas
Kapiteinsweg No 43

MEDAN

kew Awas Batja Teroes mom

bikin, wang di

EDWIN

—

SENG

siap.

Sedia bermatjam - matjam permata
PERDJANDJIAN:
tidak setoedioe dengan bi
disoeroeh

16

54

katanja, sehingga penglihatan terang seperti sedia kala
Dan djoega m
1 Maart sampai 31 Augustus

intan” —
MEDAN

n

jang

ng
Siapasoeka tolong

— Batialah

beli katja mata

katja, matjam mana

1930
kita

jang toean-toean

TOKO
LUITENANTSWEG

KATJA
No. 0. 2: 24

dan

njonja-njonja

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

warna.
pakai

Kita

sanggoep

obat-obat

bali.

tjoetji

kering

matjam

SENG

MATA

& Co.

en TOEKANG
TELEFOON

Diloear kota toean kirim sama Bestelgoed, Post-

pakket.

toean.

Saja

pak jang baek, saja kirim kembali adres

THE GLOBE Chemische Wasscherij

GIGI.

No. 1297

MEDAN.

Huttenbachstr.

No. 4

—

MEDAN

—

.....

6
Goentingan

»

atau potongan

0

pakaian jang paling bagoes dan netjis, tjoema didapat

RN
F I

EL

pada:

D

Kleedermakerjj
en
Kleermakerjj.
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 dam (ain-tain.

#——
13

baroe,

'idak roesak dan toekar warna kem-

tocan-tocan dengan hormat

KIE HOEI
275

kita akan

perkara onkost memasang kita vrijkan
-toean jang penglihatannja koerang terang,
pereksa dengan tiada memoengoet onkost

Menoenggoe kedatangan

,Sinar
- Deli"

dari

Toean-tocan

,

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
KESAWAN

00000

88 MEDAN

TELEFOON 266

Tel. No. 796

