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Pembela Kebangsaan
raiat Toerki:

Pasja,

Minister dari

berchotbah

didepan

balatentera

toempah

kami,

darah

nistjajalah

kita

ini tiada

akan kembali ketangaa bangsa kita".
Apakah
kiranja masih ada diantara
pembatja jany ragoe - ragoe mendengar
chotbah jang penting itoe.
Itoe soedah berboekti, ta' dapat ditoetoepi lagi dengan alasan - alasan kosong,
seperti jang atjap kali disiar siarkan didalam soerat kabar jang memehak imperialisten
Keristen,
bahwa agama Islam
soedah tidak ada harganja di Toerki.
Tidak sekali kali, bahkan setelah bangsa
Toerki mentjapai kemenangannja
jang
paling belakang ini, sehingga berdirinja
Pemerintahan Nasional, semangkin diperkoeatlah masoekaja Semangat Islam kedalam sinoebari bangsa Toerki. Dan Islam

telah

banjak

membantoe

mereka

di-

dalam tiap tiap kelemahannja. Islam inilah jang adjarkan kepada mereka ,,pertjaja kepada kekoeatan diri sendiri", baht.kan diri Islam ini kaoem Nasional Toerki
menghidoepkan kemaoeannja jang seperti
wadjah boeat menempoeh krisis jang hebat itoe.
" Bangra Toerki soedah mesti berhadapan dengan sekoempoelan imperialisten
besar besar dimoeka boemi, dan
jang
dengan ketjintaan mereka kepada Kemertadarahaja,
tanah toempah
dekaan
nah Toerki lantas meongirim poetera-poetera dan poeteri poeteri serta anak anak
ketengah tengah peroemoer
dibawah
djoeangan jang dahsat, bertahoen tahoeo
lamanja.
.Sebeloemoja kaoem Kemalisten beroleh
kemenangannja,

itOe hanja nama

reka,

sebenarnja

tanah

Toerki

sadja jang merdeka. Me-

telah didjerat batang

keradjaan-keradjaan

doenia

lehernja oleh:

dengan artikel

»Capitulations", jang terkenal.
Dengan capitulations ini keradjaan - keradjaan asing di Toerki mempoenjai hak
haknja ditanah sendiri. Pemerintah Toerki
tiada berkoeasa diatas mereka sekalipoen
misalnja

kedjahatan

itoe dilakoekan

dita-

tah Toerki sendiri. Bangsa Toerki tidak
boleh mengatoer negerinja soepaja soeboer ekonominja, soepaja koeat militernja,

soepaja madjoe onderwijsnja, djikalau tidak

permisi dahoeloe kepada keradjaan-keradjaan doenia. Inilah watas-watasaja capitulations jang sangat kedjam itoe. Boleh
bahwa dengan adanja ioi wet
diseboet
jang kedjam, raiat Toerki sebagai dihoekoem gantoeng menoenggoe matinja, s0epaja tanah-tanah Toerki dimiliki oleh
imperialisten asing, lebih lagi soepaja dari
moeka bodmi lenjap Matjan Islam |bangsa
Toerki).
Lantas timboel gerakan Nasional dari
Kemal Pasja, dengan pedang terhoenoes
ditangannja ia poetoeskan tali capitillations
dari leher bangsanja, dan ia soedah beroenmenjelamatkan bangsa dan tanah
toeng
alrnja. Didalam pekerdjaan ini ia terpaksa
bertentangan dengan kekoeasaan-kekoeaDjerbangsa
bahkan
doenia,
ssan
man sepdiri jang dahoeloenja mendjadi
kentalnja, toeroet memadjoekan
sihabat
protestnja jang keras kepada Kemal Pasja

ia lachirkan soeatoe soempah,ljang seperti
ini:

“Saja

Segenap kekoeasaan asing, Amerika Sjatikat, Inggeris, Perantjis, dan jas latani
lantas mengirimkan kapal-kapal perangn
ke Istamboul bersama-sama balatenteran
boeat ' mengantjam Kemal Pasja.apabi

capitulations dibaswi olebnja.
Raiat
Toerki baharoe selesai berperany
enihudan doain dan menghadapi Griek,
yi bangsa jang bersemangat Islam ini
bisa minta-minta ampoes, bagaimana

orang

bersoempah

dengan

rochaja

saja poenja iboe, bahwa saja lebih baik-

lah binasa dari pada melihat tanah air
saja diindjak indjak kechormatannja oleh
bangsa asing.
Saja
bersoempah
bersama dengan
rochanja

saja

poenja

lebih

baik

saja

didalam

iboe, bahwa saja

bersama sama dengan iboe
koeboer dari

pada

mem-

biarkan Kemerdekaan negeri dan bangsa
saja diperkosa orang, jang baroe sadja
kami
ambil dengan pengorbanan dan

Halide Edib Chanim,
,Jeanne 'd
Arc diabad ke XX", ialah panglimanja kaoem iboe Toerki, beroetjapan:
»sTiada ada jang mendjadi rintangan
dinegeri Toerki ini menjoeroeh
anak
anaknja laki laki dan perempoean kemedan peperangan
karena
membela
kehormatannja. Memang
inilah jang
diharap harap oleh mereka, karena kalau kematian diatas tempat tidoer ialah
soeatoe kematian jang roegi bagi negerinja dan kematian dimedan peperangan
ialah kematian
jang terhormat
bagi
bangsa dan negeri, boeat selama lamanja tertjantoem didalam sedjarah bang-

Sebab itoe, orang boleh pertjaja kita poenja omongan
djoega moerah tetapi barangnja tetap baik,
tidak kalah

loearan

lantas perdengark

Jang keras jang bersifat menes-

ygeris, Perantjis, Amerika Sjarikat
laio-lainnja.
GG

meski harga-harga sekarang,
dengan barang-barang ke-

Europa.

Orang Djepang poenja tjara berniaga, memang ada lain matjam.
tetapi dimana
djaman sekarang, djaman meleset orang namakan,
sesocatoe orang boleh mengambil
' tjontoh kepada sijsteem Djepan, jaitoe sedikit oentoeng banjak terdjoeal.

Pandanglah barang-barang Djepan,

barang-barang

: oentoengan dalam perniagaan toean.
Sesoeatoe orang boleh datang berhoeboengan

jang

dengan

laris dan memberikan

ke-

kita.

Menoenggoe

dengan

hormat,

Na nyo Shokai
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sanja".

Djenderal Kiazim Pasja,
Minister of
—.
—
National Defence, oetjapkan kata kata ini:
'
»Kami poenja keinginan boeat perINDONESIA,
damaian adalah diatas
dari
semoea
perkara. Tapi ini boekanlah bermaksoed
soepaja kami korbankan kami
poenja
Tari Serampi.
kemerdekaan.
Bagaimana
baik
Kami poenja bala tentera akan medan
faedahnja.
nolong kami boeat memperlihat semaAkan mengetahoti Betapa bagoes dan
ngatnja kami poenja
bangsa.
Kami
poenja tentera telah mempertoendjoek- pentingnja tari Serimpi dalam pendidikan
Hadjar
kan keberaniannja, dan djikalau seki- poeteri-poeteri kita, toean Ki
ranja oesaha
membikin
perdamaian Dewantara telah menerangkan dalam
itoe dipertjajakan kepada kami poenja »Pewarta P.P.P.P.A.“ sebagai berikoet.
1. Serimpi adalah kesenian kita jang
serdadoe serdadoe mereka akan lakoe-

GARANTIE
'
Ian”

kan

ini

kewadjiban

dengan

gembira”. (Boendelan
Standard,
man 15).
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The

Januari

sangat

Muslim
1923,

hala-

Demikanlah sebahagian kami salinkan
kemari oetjapan oetjapan jang bersemangat dari
pemimpin
pemimpin
militer
Toerki ketika mereka hendak berhadapan
poela dengan segenap imperialisten doenia jang besar besar itoe. Tidak , sedikit
djoeapoen ketjemasan dihati mereka itoe,
bahkan
semangkin besar moesoeh jang
menentang semangkin besarlah Roch me-'
reka
menghadapinja.
Inilah rahasianja
Agama Islam. Dan inilah jang dipoedjikan dengan sangat tinggi oleh Djenderal
Kasim Pasja.
Oleh sebab bangsa Toerki itoe boekan
bangsa agar agar jang bisa
dilemah lemahkan dengan sesoeka lidahnja manoesia, imperialisten asing jang doedoek di
Istamboel terpaksa menarik poelang ultimatumnja. Bahkan menoeroet s.k. ,,T he
NewOrient", diitoe tempoh, Generaal
Refet
Pasja
telah
dapat
perintah
dari Angora
soepaja mengasih
tempoh
kepada Inggiris, Rerantjis, Amerika 8arikat, dan lain lainnja didalam doea poeloeh empat djam mesti
menarik
kapal
kapal perangnja dan serdadoe serdadoenja dari Istamboul. djikalau mereka tiada
inginkan sepak terdjangnja
balatentera
'Kiazim Pasja.
Demikianlah berachir kedjadian itoe,
dan dengan perlawanannja bangsa Toerki
jang hebat itoe, semangkin kelihatan dimata doenia sekarang bahwa Islam itoe
masih bersemangat keras boeat menentang Imperialisme,
Inilah sebahagian dari pada perdjoeangan Islam diabad ke XX ini, dan jan 8
seperti itoe akan mengiring djoega dilain
lain tempat. Besok atau loesa.

C. HUSSEIN & COMPANY,

kalsu capitulations dipoepoes oleh Toerki.

| 'Ya

lamanja

ojawa".

»Djikalau tiada bersama dengan Rochnja Islam jang dipeloek dengan sangat
setia oleh

dan sedjoeroes

came
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10.10 dan soerat FO,15.

amat

indah

dan

religie dan
soetji

dan

berasal

kunst,
rasa

dari

ja'ni

gadis jg. terhitoeng ,,beradap" (beschaafd)
diwadjibkan mempeladjarinja.
3. Segala kesenian kalau tjoema tersimkeraton

(bestendig) dan
karena

tidak

dalam

N.B.

Djoega

sedia auto onderdeelen

jang

itoe tidak

beloem

terbesar

akan

kekal

nama nasional",
djadi

kepoenjaan

—a

dahan
(lichamelijke dan aesthetische opvoeding)
boeat gadis gadis, asal dari zaman dahoeloe, ketika beloem ada theorie

dan
laki
waardig).

dan

oemoemnja

laki masih sama

perempoean

baknja (eveo-

jang

kita

mempeladjari

b. Tari serimpi itoe sifat rhythmische
gymnastiek jang menghaloeskan dan menRa'jat jang memangkoe,| sehatkan toeboeh, sama dengan maksoeddan

cultiveren semoeaJ nja

kesenian Ra'jat jang
pantas dikekalkan
sebagai sifat-peradaban (beschavingsvor-

men) dari bangsa kita.
4. Oleh karena Kunst
dan
Vermaak
(kesenian dan kesenangan) itoe selaloe
berdekatan,
sedangkan maksoednja dan
pengaroehnja amat berbedanja: jang satoe

menghaloeskan
mengkasarkan

boedi
atau

dan jang seringkali
mengoerangi
rasa

kesoetjian (kuischheidsgevoel), maka haroeslah kesenian Serimpi djangan sampai
dipergoenakan oentoek ,,kesenangan" belaka (alatoelmglahi) dan haroes kita djagai betcel betoel akan langsoengnja sifat
kesoztjiannja.

5. Oleh karena itoe wadjiblah kita mengadakan pendjagaan jang tjoekoep oentoek memperlindoeagi

(besc hermen)

kesenian kita jang loehoer itoe dari segala |
marabahaja, deogan djalan berdaja oepaja
memadjoekan
rasa
kesoetjian diantara
sekalian jang beladjar serimpi dan menolak keras segala rasa dan tindak jang dapat merendahkan nama ..serimpi" jang
|loehoer itoe.

6. Berhoeboeng dengan

terseboet diatas 'itoe,

Zweedsche

gymuastiek,

maka

dari

itoe pantas (geschikt) sekali boeat gadis
berhoeboeng
dengan
hidoepnja perem-

poean.
c. Mendidik
rasa Wirama atau rasa
tertib (rhytme),
jakni Zelfbeheersching
dan gerak Wiraga atau kehaloesan tingkah tenaga, jakni schoon lichaamsbeweeg
(Dj. kesoesilan.)
d. Menarik gadis kepada rasa kesenian
(keindahan aesthetica).
e. Menarik gadis kepada rasa kesoetjian (moreele-npvoeding).
f£. Soeatoe alat atau sendjata oentoek
menolak (bestrijden) sifat-sifat tingkahlakoe jang kasar dari gadis-gadis kita,
jang seringkali djadi korban pendidikan
tjara Barat, jaitoe jang oemoemnja tidak
dapat
membedakan mana
adat-istiadat
jang

baik

atau

jang

djelek

dan

djahat

(asalkan dari Europa dianggapnja baik
dan ditiroe) dan tidak tahoe, bahwa bangsa kita djoega mempoenjai kesenian jang
indah
- indah dan seringkali melebihi keloehoerannja
dari
pada
sifat kesenian

'jita tjita jang | Europa.

perloelah

semoea

g. Tari

electrisch,

serimpi itoe

jang

tweedehandsch

dengan

memakai '

menjebabkan kerdjaam "
”

jang masih

koeat.

Kita

160

poesaka indah dari

perkoempoelan dan club jang memadjoe- | leloehoer kita, jang seolah-olah dari soeakan atau mempeladjari tari Serimpi, beri- |toe tjahaja keadaban (een der teekenen
kat jang tertib (berorganisatie), baik de-Jjonzer beschaving)
dan
boleh terbilang
ngan djalan persaudaraan (federasi), maoe-| soeatoe
hadiah
atau soembangan
dari
poen dengan pfrsatoean (uvi, bond dsb.)| bangsa kita
kepada 'alam-keadaban seagar dapat enjebar pengaroeh kesoetjian doenia, oleh karenanja haroes ktta hidoepdalam batinnja dan ketertiban dan pera- Pa
kita Sa
an aan wah sabarkan
daban dalam lahirnja, lagi poela menga
Cuitiveeren
dan populariseeren) sehingga
dakan pendjagaan mendjabehkan sifat.sifat tidak akan
Amaris? atau hidoep Dunia
daan rasa jang sebalikaja" (preventieve sebagai dinegeri lain, oempamanja ditanah|
maatregelen).
Europa.
7. Oentoek pokok sendi goeaa memaMengarang boekoe.
djoekan pengadjaran serimpi: dan mengatoer ketertibannja pengadjaran itoe, ha
Menoeroet kabar, selama toean Mr. Moroeslah mengingati kepentingan atau fae- hamad Jamin
berada
didalam tahanan
dahaja jang boleh dikoempoelkan djadi7 preventief, 6 minggoe lamanja, telah mefasal dibawah ini:
noelis soeatoe toelisan jang akan didja-

&

dikan

Team

boekoe,

tentang

,,De

groote

Iyaen

in de Indonesische beweging”,
Ternjata Mr. Moh. Jamin berada didalam tahanan preventief tidak pertjoema

'

:

sadja.

Apabila toelisan itoe soedah dicorrectie
dan ditambah maka boekoe itoe dengan
lekas

Ra'jat, sedangkan hidoepnja keraton (dynastie)
itoe biasanja tidak kekal: djadi

haroeslah

ini kita kerdjakan

mi

a. Tari serimpi itoe soeatoe sifat pendidikan
gerak
badan
dan
rasa kein-

»pingitan“

siang dan malam

dan minjak bensin

sam era

:

BAND DALAM.

Menoenggoe dengan hormat,
TYRE
REBUILDING
Coy.
Shanghaistraat No 31 MEDAN.

keindahan,

peladjari oleh orang sembarangan: sekalian

dalam

loear dan

1

kerdjaan
BAND LOEAR.
Menit siap boeat kerdjaan

5000 K.M. boeat

Pekerdjaan

sedia oekoeran matjam-matjam.
THE
SUMATRA

kebatinan

2. Kesenian serimpi itoe doeloe moela
kepoenjaan keraton dan tidak pernah di

pan

band

V wwe

AIR/ANGIN

itoelah specialiteit kita.—

Pakailah

tjampoeran

rasa

.—

machin jang speciaal serta memakai
lekas, rapi dan tanggoeng garantie.

ar

Kiara

moesoeh moesoehnja, Djen-

iboenja,

—

deral

1352.

Tiap-tiap permoelaan itoe, masih koerang sempoernanja. Anggapan begitoe, kalau
diertikan kepada barang-barang keloearan fabriek Djepan, pada 20 tahoen jang telah laloe
sebahagian boleh dipertjaja, tetapi boeat didjaman ini, dimana segala negeri memper
baiki segala keloearannja, fabriek Djepan
tidak
maoe ketinggalan,
tiap-tiap barang
“ Djepang jang dikeloearkan keloear negeri rata-rata diperbaiki boeatannja.

MY»

segenap

koeboer

YUO0o —d314x-3200

kebawah

Angora, ialah dengan adanja perdjandjian
damai di Angora tahoen 1923.
Tiga ratoes lima poeloeb riboe tentera Griek di Asia Ketjil moesnah dihamtam oleh bala tentera Kemal Pasja (19211922.)
Rerdjoeangannja
Kemal Pasja menentang raksasa raksasa imperialisten, doenia
ialah soeatoe perdjoeangan jang menaikkan mertabatnja Agama Islam.
Setelah
raiat Toerki selesai membinasakan

25 Sjafar

Tahoen ke 4

Berbagai-bagai matjam
piring
dan barang glas ada tersedia.

IT»

takloek

19 Juni 1933

nun

(Ditoelis oentoek S.D. oleh M.S.L.)

achirnja

tanah

eRan

Filiaal

Imperialisme.

(Penoetoep.)
Mari kita tjatet sebahagian dari ,, The
Staodard", eteket jang
Adapoen perdjoeangan Islam menentang Moeslim
Imperialisten jang sangat hebatnja adalah | bersemangat jang dioetjapkan oleh leider
diperlihatkan oleh bangsa Toerki dibawah leider Nasional Toerki boeat menghadapi
pimpinannja Kemal Pasja.
| kesoekaran ini, ialah tatkala ultimatumnja
Dimedan peperangan Gallipoli, berpoe- imperialisten tadi sampai di Angora.
loeh poeloeh riboe tentera Inggeris jang
Kemal
Pasja pergi ziarah kekoeboeran
samgat kokolinja ditiwaskan oleh Kemal
di Azmir, bersama sama dengan
Pasja. Di Cilicia (Asia) ampat poeloeh iboenja
staff officiersnja. Ia tegak berdiri disisi
riboe
tentera Perantjis mesti moendoer,
dan

Kata

—

menentang

IV.

Mu

A M.
Ng PA

Islam

“

nan mann

bi ae

LNG

SINAR. DELI

Lembarkedoea.

Isnajan

man

ae Baba

No 41

mna

akan

Tentang

'

diterbitkan.

perkaranja

sampai

hari

ini,

landraad beloem terima soeratnja jang
berhoeboeng dengan perkara itoe Pew.
Soe.
:
Perkara

,,Alias".

Officier van Justitie di Breda meletak-

kan

soeatoe

anggapan pertoekaran pikiran

atas dirinya Kamerlid W. Drop (s.d.)
Dengan berbitjara sewaktoe verkiezingsvergadering
diadakan dalam gedoeng
Concordia di Breda pada tanggal 2 April
jl. W. Drop telah memperhatikan satoe
perantne

minister-minister jang tidak kem-

bali.
Minister van Koloniza digelarinja berhoeboeng dengan ini:,Simon deGraaf
alias Simon de Leugenaar (Si:
mon Pembohong).
Beloem terang, apa Drop dipersalahkan,
karena menghina atau karena men tjoeri
letter.

Alg. Volkscredietbank.
Pemoengoetan
Soeara setjara rah.
sia,
an
Derecteur dari Centrale Kas mengabarkan pada ,Aneta":
Antara administrateurs'
dari Volkscredietbanken
di Djawa dan Madoera, begitoepoen ditanah seberang telah diadakan pemoengoetan soeara setjara tahsia
(geheime stemming) tentang plan
jang
dimadjoekan oleh directeur Centrale Kas
boeat menggaboeng segala Volkscredietbanken dan Centrale Kas mendjadi satoe
Algemeene Volkscredietbank boeat seloe-

toeh Indonesia.
Antara 72 administrateurs di Djawa dan
Madoera jang toeroet memiberikan soeara, ternjata ada 45 jang setoedjoe dan
23 orang j. tidak

setoedjoe dengan,s0e-

atoe Algemeene Volkscredietkank. Tiga
administrateurs memberikan soeara blanco.
Angka angka tentang tanah seberang
beloem ketahoean,
id

:

me

PAN

CHABAR

NN

END

Le

maba

“te

Peperangan

KAWAT.

tarief

Satoe kepastian?!
Berlijo, 16 Juoi (Aneta- Havas). ,,Badensche Garde" jaitoe seboeah 'organisatie Centrum,
telah dilarang segenapnja

jang

mengantjam.
Antara

INTERNATIONAAL.

Oentoek

memperbaiki

kema'moeran
doenia.
Pembitjaraan - pembitjaraan

London,

di-

Djerman.

di Baden.

Letland.

Kepoetsesan
atas

ini

telah

persetoedjoean

Pemerintah

ia (pemerintah)

jang

Letland,

dengan

melanggar

kewadji-

ban-kewadjibannja jang dahoeloe.
Sebagai soeatoe pembalasan
(repressaiile), maka moelai dari tanggal 12 boelan ini, Pemerintah Djermanpoen
melarang pemasoekan
mentega
Letland
ke
Djerman.
Pemerintah akan menantikan

Economie dibelakang lajar boeat mentjapai

stabilisatie (penetapan) harga-harga oeang,
maka kanselier dari Kas Negeri telah me-

kedjadian-kedjadian
jang lebih landjoet
sebeloemnja
mengambil
kepoetoesan,

noelis kepada president dari beurs soeatoe
permintaan kepada anggota-anggota boeat
menghentikan
transactie- transactie jang

peratoeran-peratoeran

moengkin

»meroegikan",

wa hasil.

djoealan
obligatie

ja'ni

mengetjoetkan

rangi

pen-

sedjoemlah
besar
obligatienegeri loearan, oleh karena Ing-

jang

Peri

kepada

Tidak

Washington, 16 Juli (Aneta—Havas).
Sesoedahnja diterima compromis dari president tentang hal oetang-oetang perang,
maka
zitting Congrespoen laloe dioendoerkan. Djoemlah pembajaran-pembajaran dari negeri-negeri Europah ada lebih
sedikit dari 8 pCt. dari termijn oetang180.000

ja'ni

sedjoemlah

mengatakan,

membajar

oetang oetang

bahwa

semoeanja

144.

ambtenaar

dapat

dihambat

senantiasa

Mancbukuo

termija

kemoengkinan

tidak

ada

Pemerintah

berboeat

apa

apa

mewartakan dengan

penoempang,

Dollfuss

di Parijs,

telah

banjar

keloear

jang

goes

Verviers.

pemimpin

bangsa In-

60.000.000

ini,

kita

jang

tertawa

tertawa

dongengan

orang

baroe

membawa

dari rail dan

banjak

laloe berlanggar dengan doea boeah vrachtauto jang bermoeatan penoeh, oleh sebab

orang

kesedihan

mana tram itoe terbalik dan menghimpit
penoempang
penoempangnja.
Hanja 5
orang diantara mereka jang dapat merangkak keloear.
Eoam orang telah
mendapat kematian
dan 34 orang loeka. Dichawatiri, bahwa
masih ada lagi orang
orang loeka
jang
akan meninggal.

peaan,

disini

kita

terhadap

sebab

melihat

kepada

kata orang
——

soeatoe

Indo

dari

litoe

——

delegatie

memboeat

pikiran

lid lid ada

apa, ambtenaren dengan gadji dari f 50
sampai
f250 klas doea dan diatas f 250

kata toean COrper.

hanjalah telah menerima

technische

subcommisie

dari

8 pCt.

boeat kekoeatan-kekoeatan
lasjkar bala
tentera jang effectief memoetoeskan boeat
memperhatikan
dienst kerdja
paksa di |

Jang
separoh lagipoen setoedjoe boeat
klas 4 ditetapkan watas gadji f 50, dengan

Djerman

koeatan
Wakil

pada

waktoe

menentoekan

ke-

militair negeri itoe.

perdjandjian

loem

ambtenaren

jang

betoel

Djerman,

djenderal

Von

Scb6n-

2500 orang
ditangkap.

jang

dapat (50, tetapi gadji penghabisan-

bergadji

f 90.

Moesim
1

Pertentangan antara kedai - kedai
Sewaktoe diadakan processie-processie
(oepatjara-oepatjara) geredja dari corpus
kaoem Nazi dengan warenChristi di Weenen, maka beberapa orang
huis - warenhuis.
permoesoehan

dari

kedai - kedai

kaoem

Nazi jang ketjil serta saudagar-- saudagar
terbadap kepada warenhuis- warenhuis jang
besar,
telah dioetjapkan keloear dengan
djalan memadjoekan sedjoemlah toentoetan

telah menjeroekan: ,,Hidoeplah Hitler !",
oleh
sebab
mana laloe ditangkap 34
orang kaoem Nazi.
Mereka jang ditahan itoe
teroetama
sekali ,,tersangka melakoekan pengchia-

natan

besar",

da sebahagian

akan

besar dari

toentoetan jang penting kepada Ministerie tidak ada didapatkan

van

Handel,

dengan

mana

diminta, soe-

paja wareohuis-warenhuis itoe dilarang
mendjoeal barang- barang seperti barang
makanan, kitab-kitab, keperloean-keperlocan-keperloean toelis menoelis, tembakau
dan boenga-boenga serta memberi tempo
kepada warenbui:? terseboet sampai boelan

bocat mengoebah atoeran perdagangannja, dengan djalan mana akan berkoerang

tentang

itoe.

tetapi

terhadap kepa-

mereka

sesoeatoe

itoe

boekti

2

Pembalasan-pembalasan jang menta'djoebkan.

Weenen, 16 Juni (Aoeta-Havas). Orang
disini mempoenjai
persangkaan, bahwa
Djerman akan melakoekan penangkapan

atas pimimpia- pemimpin

partij Centrum

asan-alasan bagi kaoem saudagar ketjil Djerman, ja'ni sebagai protest terhadap
boeat mengadoe
tentang concurrentie- kepada penangkapan kaoem Nazi di Oos-

Goncurrentie jang piatjang.

teorijk.

kelaparan

di Rusland

Kelaparan di Rusland telah bersimaharadjalela,
dan oleh sebab itoe keradjaan

Sovjet

sedang

memboeat

perdjandjian de-

jang gadjinja f 250 keatas Ingan
Kepala kepala dari Engeland dan
dari
boleh naik klas satoe.
negeri negeri
lain, soepaja mengiPemerintah
telah tetapkan watas klas Irimkan gandoem dengan segera kenegeri
itoe. Orang orang doesoen dari beberapa
satoe f 350.
Advies dari Commissie van Georgani- daerah telah terpaksa memakan gandoem
Ambtenaren

Perboeroehan Negresco teroes
main lepas.
4 blikslagers

djadi

ratoes

oeang|POean jang toenggal, jang soedah mem-

»ringgit Swatow"
kefabriek oeang
di boeat ia djadi sangat berdoeka.
Utrecht. Oeang ringgit palsoe ini toch
Dengan mendjahit ia
tjoba
mentjari
mengandoeng perak
lebih banjak
dari
oeang boeat dapat membajar ongkos ongoecang ringgit toelen.
mengoeboer

anak itoe.

Pada

waktoe

karang
didalam perdjalanan) telah tidak
dapat membeli gandoem didalam
sedikit
bari jang liwat.
Terchabar
lagi, bahwa
hal keadaan
dalam negeri telah mendjadi soesah benar.

Beberapa
banjak pendoedoek doesoen
doesoen di Rusland, jang meninggalkan
negerinja dan masoek kedalam djadjahan
Polen, soenggoehpoen pendjagaan
dilakoekan
dengan keras oleh pasoekan kawalan Rusland.
€
Doctor Baarn,

seorang ahli persidangan

keradjaan Polen telah mengambil langkah
melarang

orang

orang itoe masoek kesana

dan beberapa banjak telah dioesir kembali. Pengoesiran ini didjalankan dengan
keras, karena hendak memeliharakan anak
neyeri
Poles
dari
bahaja bahaja jang
meroesakkan
kesehatan dan dari bahaja
bahaja,
jang
seperti
djoega dialamkan
oleh negeri Rusland itoe. (Bp.)
Perdjalanan dengan Auto dengan tidak
berhenti - hentinja.
(2773
mil jang ditempoeh
didalam
waktoe 72 djam.
Mr. Victor dan Miss Broos telah mengambil record didalam soeatoe pertjobaan
menempoeh soeatoe perdjalaman jang djaoeh sekali dengan seboeah Auto, sedang
Auto

itoe didjalankan

dengan

doeng
sedang

perak kira kira

seharga 50 cent,

oeang ringgit toelen

hanja 48 cent,

laloei djalan
Dimana

djadi keoentoengan
kotor per 1 ringgizatan palsoe ada f2,
man
,edan” lebih
soeka
djiwabinaTanda-tanda
dari ringgit palsoe itoe
sa
dari
pada
ta'
ada: soearanja
lebih dalam dan penoeh
naik klas.
dari
pada
ringgit toelen, sedang letter
letter ditepinja tidak rata.
Seorang
pemoeda Indonesier, berasal
Oeang ringgitan Swatow boeat pertama|dari Brosot, dan masih doedoek dimedja
kali
ketahoean
diboelan Augustus 1931|A.M.S. di Jogia, pada bari malam Saptoe
dan sedari itoe soedah banjak sekali jang | bl. .- edah
mentjoba akan mengasingkan
dibeslag. Tetapi toch oeang itoe masig |dirinja dari pada teman temannja didjaman
tersiar, apalagi di Tanah Seberang.
edan
ini, dengan djalan menggantoeng.
Oentoenglah
sebeloem
djiwanja leniap, |
Dihapoeskannja oeang kertas f 1 toean | perboeatan
itoe dapat diketahoei oleh
Corper namakan soeatoe tindakan jang |familinja. Tetapi karena lehbernja soedah
tjerdik sekali. Oeang kertas ini toch ba-|begitoe loeka dan sakit Petronella Hosnjak sekali dipalsoekan dengan tjara jang Ipitaal, dan sampai disini ia beloem bisa
bagoes. Ia oendjoekkan”'pada kita, satoe|sedar dari pingsannja.
lembar oeang kertas dari f1, jang dikirim
pada hari Minggoe, ia soedah
Sampai
padanja dari tempat laia, kareoa katanja | kelihatan sedikit baiknja, tjoema sadja ia
»palsoe", tetapi ocang itoe ternjata
sering sering menolak akan pertolongannja
toelen !
4
verpleger.
Toean C8rper njatakan, banjaknja perkabaran perihal oeang kertas palsoe boeAdapoen sebabnja ia sampai berboeat
kan bererti, bahwa oeang demikian tersiar | begitoe, sepandjang keterangan jg. “sikap"'
lebih banjak, hanja karena dienst pentje- dapat, karena ta' dapat naik klasnja, djadi
gahan bekerdja semakin baik. Begitoe | maloe sama teman temannja.
lekas ketahoean oeang palsoe, semoea
Sanoesi Pane.
bank dan publiek diberi ingat.
Alasan boeat berkoeatir tidak ada, tetapi | B.T. mendengar kabar, tidak lawa lagi,
awas perloe |
— Oean Sanoesi Pane, leeraar bahasa Me- |

ber-

baroe

Mant — le Heyres — Parijs.

minjaknja

berhenti.

saat 72

Moerid A.M.S. gantoeng diri.
Gara garanja

tidak

henti henti walau sekedjappoen. Mereka
mengisi Autonja dengan 100 galons minjak sadja, laloe berangkat berdjalan mehabis

Dialan

disana

jang

poeh djaoehnja 2773 mijl,
Kalau
harga
perak
dihitoeng
#25
periang
belakangan
selaloe
ia
diganggoe
oleh
kg. oeang ringgit ,Swatow" mengan-| Orang orang jang datang menagih itoe. Itjangan 38,5 mijl sedjam.

heipz, telah memadjoekan protest dengan
formee! terhadap kepada kepoetoesan ini
Weenen, 16 Juni (Aneta—Trancocean).
dan
mengatakan bahwa dienst terseboet Soerat kabar Dentsch—isterreitidak ada sekali-kali bersifat militair dan Chische Zeitung mewartakan, bahsewaktoe mendjalankan actie Pemeperloenja
hanjalah
boeat
meringankan wa
penganggoeran serta memberikan sematjam rintah terhadap kepada kaoem Nazi, tetraining badan oentoek pemoeda-pemoeda lah ditangkap kira kira 2500 orang, jang
mana 2200 diantaranja masih lagi berada
Djermans.
didalam pendjara.

Berlija, 12 Juai (Aneta-Remter) Perasaan

ia poen akan masoek
kebangsaan dengan

INDONESIA.

be-

aja dapat sampai pada f 200, dikasih naik
diklas 2, demikian djoega ambtenaren jg.

kos

Kira-kira

leeraar.

seerd
'Overleg prihal rentjana reisregle- | gandoemaja jang disimpannja selama ini
tidak
lama lagi akan diserahkan akan didjadikan benih.
Wakil keradjaan
kertas
palsoe dari ment
Sovjet
dipasar perniagaan di Parijs (sememboeat
koeatir.| pada pemerintah.

atoe partij dari beberapa

terdadap kepada
kaoem Nazi.

sebagai

LOEAR

|

Actie

Djokja,

klas satoe.

moedian doea potong itoe ditempel djadi|

commissie

ke non-cooperatief...

Menilik
persahabatannja
jang sangat
Ikarib dengan Ir. Soekarno, dan djoega
ia pernah djadi lid P.N.I, boekan
tidak
boleh
djadi
toean
Sanoesi Pane akan
madjoe dimedan Partai Indonesia
nanti.

korban. Pegawai maParijs, 16 Juni (Aneta Reuter). Sifat satoe. Akal ini doeloe pernah didjalankan
Chinerie
tinggal
3
dari djoemlah semoeanja.
permoesoehan dari kaoem socialist Perantjis djoega, tetapi orang boekan tjoba meleorang.
Beberapa golongan beranggapan, bah- terhadap kepada Dollfuss, jang telah tiba pas kertas itoe boeat f 1000, hanjaf 1.—
Oeang kertas palsoe dari f25 pakai
London dengan
Dengan telefoon O.I.
terima
kibar,
mesin terbang di
wa
pembitjaraan pembitjaraan
tentang dari
oetang oetang
perang
di Washington Parijs, telah menimboelkan soeatoe kesoe- serienummer M.O. dan tanggal 19 De- bahwa boeroeh bg. machinerie jang hari
tidak boleh tidak akan gagal, disebabkan litan bagi Pemerintah, jang mana ada ber- cember 1925, lebih djaoeh serienummer Rebo tinggal 6 orang, sedjak hari Kamis
kepada
soeara-soeara kaoem U.D. dan tanggal 8 Februari 1929.
Itinggal 3 orang sadja. Tiga orang lainnja
tidak ada sedikitpoen pengharapan, bahwa gantoeng
Congres akan menjetoedjoei pengoerangan sccialist. Dollfuss bercoferentie dengan
Oeang
kertas palsoe dari f10 jang telah minta berhenti!
oetang oetang dengan 90 pCt. menoeroet Boncour dan kemoedian dengan Daladier terkenal
memakai
tanggal 13 October
tentang
tranche
Perantjis
dari
pemindjawan
Hari Kamis itoe djoega kaoem boeroeh
model
perdjandjian
penjemboehan
di
1927 dan serienummer R,R. Soeatoe hal
Lausanoe. Orang merasa, bahwa kegaga- sedjoemlah 300 millioen shilling.
jang doeloe doeloe beloem
pernah ke- bg, blikslagerij hendak dikoerangi gadjiHerriot berdjandji di Lausanne, bahwa djadian adalah
lan
jang sedemikian itoe akan membawa
banjaknja oeang gebang nja, Tetapi mereka semoea menolak. Dekepada
penoelakan dengan berteroes te- Perantjis akan memberikan '/, dari djoem- palsoe jang tersiar banjak, Oeang palsoe ngan tolakan ini, sang madjikan terpaksa
terseboet
dan
Rarlement Perantjis ini di Oost—Java.
meloeloeskan kehendak
boeroehnja, dirang
atas
kewadjiban kewadjiban
oleh lah
kewatiri kalau mogok! Anehnja........
debiteur debiteur,
jang
telah
mengkal| telah mengesahkan pemindjaman itoe pada
boelan jang laloe, akan tetapi
hatinja,
disebabkan FEropah tidak meloe- beberapa
Risico dari orang
jang menjiarkan ada empat orang antaranja jang dilepas
Pemerintah merasa bimbang boeat mema'- ocang palsoe ini adasedikit sekali
hasi segenap termija oetangnja.
: tidak sekonjong-konjong karena ditoedoeh meloemkan
pengeloearan
itoe
menoeroet seorang berpikir boeat
memeriksa teliti ngasoet. Roepa-roepanja perasaan madjiDJERMAN.
oendang-oendang,
berhoeboeng
dengan oeang gobang: asal sadja boelat dan dari Ikan telah koesoet masoet, sehingga lepas
perlawanan dari kaoem socialist terhadap tembaga.
lepasan seroepa itoe teroes sadja dilakepada ,dictator“ Dollfuss.
oentoengnja ada sangat |Koekan, kata O.I.
ga
Didalam dan disekeoe
dj
pi
ta
Te
Dollfuss tiada dapat mendjandjikan pe- sedikit......
Penghidoepan jang soekar.
milihan-pemilihan
parlement, jang akan
liling Djerman.
Saja poen tidak dapat tjari sebab lain
dapat menjebabkan kekalahannja terhadap perkara oeanggobang palsoe ini dari paBaroe ini telah dimintakan
pertoeloeDienst kerdja paksa militaire
kepada kaoem Nazi, akan tetapi, djika ia da kesoesahan, jang semakin lama sema- ngannja veldpolitie, sebab seorang njonja
dapat memberikan djaminan-djaminan jang kin keras antara anak negeri.
koelit poetih didesa Gandoel (Java) telah
' training?
constitutoineel dengan setjoekoepnja, maka
sesoedah ini orang akan|!iOba memboenoeh diri, kata ,,S.H.“
Barangkali
Geneve,
13 Juni (Aneta Transocean). pindjaman itoe akan diperolehnja.
.Perempoean ini pada beberapa minggoe
melihat oeang sen dan peser
palsoe.
Walaupoen Djerman memadjoekan kebe-|
berselang telah kehilangan anaknja peremTidak
lama
lagi
akan
dikirim
lagi
soeratan-keberatan
jang sengit, akan tetapi OOSTENRIJK.
Amerika

Deri

teroes haloean politieknja,

Dengan demikian
kedalam pergerakan
djalan jang actief.

Sebahagian
ingin
menetapkan watas
boeat klas 4 f 50, tidak perdoeli bangsa

apa jang dinamkan ,,ringgit Swaton” dan
oeang kertas palsoe
dari f10dan
f 25,

perloe

nal

terbagi.

kepala dari centraal bureau oeroesan mentjega pemboeatan oeang palsoe.
Oeang palsoe jang teroetama disini ada

tidak

pernah

Kabar menerangkan, bahwa toean Sanoesi Pane akan diterima di A.M.S. Nasio-

oemoemnja berpendapatan,

perdjalanan

memoetar

dari cooperatief

kan
boeat pegawai pegawai negeri, jang
memboeat
perdjalanan. Perihal gadji, jg.
menetapkan
klas
bagi ambtenaren, jang

Oeang palsoe.
Berhoeboeng dengan banjak perkabaran
perihal oeang palsoe, J.B. telah memboeat
pembitjaraan dengan toean O.
Cirper,

f 1000

tidak

mm

jan g

rentjana dimadjoekan pada commissie.

Commissie

-.

oeang

kami

Sinjo

Pemerintah
roepanja
tidak berdamai
doeloe
dengan directie K.P.M., sebeloem

INDONESIA,

perihal

toean,

dengan
Georganiseer Overleg, tidak disetoedjoei bethoeboeng
toelisannja
jang
oleh commissie, speciaal oeroesan perdja- | penghabisan didalam madjallah ,,Timboel,“
dari mana ia mendjadi
lanan dengan kapal K.P.M.
hoofdredacteur,

India.

Kabar

,,bai

akan

Reisreglement baroe.
Itajoe di Kweekschool Lembang dan baBatak
di H.I.K. Bandoeng, akan
Rentjana reisglement, jang dimadjoekan hasa
oleh pemerintah pada Commissie van meletakkan djabatannja dengan terpaksa,

Pembitjaraan - pembitjaraan
dengan India.
secretaris-generaal

boe-

samaran dari :

Euroma

itoe

Indonesia

orang

Belanda Totok: |
mm

kata

gi, soepaja nanti dia orang djangan salah
wesel mengatakan Zentgraaff itoe nama

didiami manoesia !

Kembali

dan

Ada
lebih baik saja pikir toean toean
di Djerman
itoe sebeloem menoelis apa
apa
tentang Indonesia, pergi doeloe ke
Indonesia, soepaja djangan salah wesel la-

60.000.000 ini sekali

semoeanja,

Nb

masoek Indo Europeesche Verbond!
Maka
toean
toean Indo djoega akan
meondjawab: ,hai, toean, kami tidak pernah masoek Partindo atau Permi !“

Indo.
akan

Totok : ,Iado

sadja

berkata:

Djerman
djadi kaget agaknja...bahwa di
poelau poelau jang ketjil di Timoer itoe,

»Ozang" itoe ada gambar reclame disoeatoe tijdschrift, jaitoe bahagian moeka dan
belakang dari oeang kertas f 1000: ke

Kaoem socialist menimboelkan
kesoelitan-kesoelitan.

sangat tjermat, bahwa

jang

dengan

telah

Pemboeatan oeang palsoe jang lebih
besar tidak kedjadian demikian selaloe.

PERANTJIS

sesoeatoe pengbapoesan segenapnja dari
oetang oetang
terseboet.
Ketjorobohan
itoe dapat dilihat pada sikap soerat soerat
kabar
jg.
terbit pada malam hari, jang

terseboet

hebat

serangan

apa.

dari

Eupen

jang

dan

Belanda”,

—

seorang penoelis di Djermam
terseboet pemimpin....bangsa

Teotoe

itoe seperti

sadja kita jang ada di Indone-

Kalau

Japan di Volkenbond, akan diangkat dalam sedikit waktoe lagi sebagai hoofd—

rah sekali.
Soerat soerat
kabar
Sovjet
tidak ada memboeboeh commentaar apa-

perangnja, telah disamboet
tentang

terdjadi diantara

tram

Transocean).

Tokio, 16 Juni (Aneta—Iwaki). Sawada,

lagi.

terantjam

di Indonesia

semoeanja
mendengar
di Djerman itoe.

Transocean). gedelegeerde didalam pembitjaraan-pembahwa
peri Ibitjaraan
dagang
antara Yapan dengan

serangan kaoem bandiet.
Orang berperasaan, bahwa

Eropah

dari

ketjelakaan

sia,

tram jang hebat.
(Aneta

Indonesier?

itoe, ialab....Belaoda

Tentoe

16 Juoi

pemimpin

boekan

orang Indonesia
kan Indonesier”.

bahoea klas 3 dari K.P.M. dapat dihapoes-

jang banjak ragam:
perhoeboengan berkali kali terpoetoes, sementara ambtenaar

oleh Amerika dengan mengangkat bahoe,
dengan menoendjoekkan ketjorobohan jg.
sepenoehnja

ka-

Nationalisten

donesia

|JAPAN.

goena memperbaiki kesentosaan, disebabkan didalam peri keadaan jang sekarang
Ketjorobohan
jg. ini harga djalan
kereta api senantiasa
sepenoehnja.
bertambah djatoeh, sehingga achirnja dapat
16 Juni (Aneta-Reuter).| diperoleh dengan harga jang sangat moe-

Washington,
tidak

memba-

keadaan di Siberie-Timoer telah semakin
koesoet dan bertambah tidak dapat dihambat lagi. Disana timboel satoe kekaloetan

Inggeris membajar 10, Italie 1 millioen,
Tsjecho-Slowakije 200.000, Finland 148.
592 dollar.

jang

dengan

Moskou, 16 Juoi
(Aneta
Dari
Harbin
dikawatkao,

dollar.

Berita

boeat meme-

Brussel,

bekas

Amerika.

semoeanja,

itoe

jang

keadaan jang
loet di Siberi&Timoer.

Oetang-oetang

oetang

diadakan

pemboycotan

pandjang waktoenja.
Europah

lagi

MANCHUKUO.

geris tidak berada didalam positie boeat
memperboengakan
djoemlah - djoemlah
oeang jang besar dinegeri loearan dengan

termijn

perloe

mana

sa

Commuvisteo,

Satoe ketjelakaan

Tram

djadi

itoe

Tapi kata
Didalam koran Belanda banjak dibitjaitoe,
Indo
rakan satoe toelisan didalam satoe soerat
kabar Djerman jang mentjeritakan, baha | Indonesia.

BELGIE.

Satoe

vIndo

Indo

garde

nantang.

mana

sama-sama dengan daja oepaja Conferentie

bahwa

Partij Sociaal-Democraat
dan
bestuur
dari organisatie-organisatie kaoem Jahoedi di Letland boeat memboycot barang-

djelas dari

Ber-

ialah,

itoe telah menimboelkan roesoeh-roesoeh,
berhoeboeng dengan sikapnja jang me-

dengan

koers- koers oeang.

Alasannja,

Berlijn, 10 Juni (Aneta—Transocean).
Berhoeboeng dengan kepoetoesan
dari

didjatoehkan

16 Juni (Aneta—Radio).

dan

barang Djerman, maka timboellah bahaja peperangan tarief
antara
Djerman

dalam Conferentie
Economie.
Menetapkan

Letland

BOEAL.

massa

djam

baroelah

mereka

mereka
dengan

temkeken-

Dan didalam

mereka

sampai.

' Dengan djalam begitoe mereka mengambil record diatas doenia. (Bp.)

Seorang

Millionnair jang

,,kenamaan"

ditangkap.

»Waxey" Gordon, seorang Millionnair
jang kenamaan (berucht) dan djoega ber-

gelar ,,bierbon“ telah dihadapkan kemoeka hakim,
karena
dipersalahkan
tidak

membajar

penghasilan belastingnja,
asalnja seorang toekang tjopet

Waxey
jang litjin dan kemoedian naik ,,pangkat"
mendjadi

kepala

dari perkoempoelan bier

gelap (biersmokkelaar).

Seboelan

sebe-

loemnja ia dihadapkan kehadapan hakim,
ia telah menjemboenjikan dirinja didalam
seboeah roemah jang tjantik, jang disewanja di Catskillsa oentoek ia bersenangkan diri diwaktoe moesim panas.
Sewaktoe politie masoek kedalam roe-

mah terseboet, kedapatan beberapa orang
pendjaga dari Waxey, jang. diperintahkannja oentoek mendjaga pintoe biliknja.

tengah berlengah lengah dan
abaikan

sendjata

mengabai-

apinja, dengan meletak-

kan barang barang itoe diatas lantai. Dengan djalan begini, dengan moedih sekali
politie dapat mengepoeng Warxey,
ini tiada berdaja

dirinja,

ne

paja akan mess

..
Ri

mama

Sewaktde

ia keloear

seorang

perempoean

patinja

didalam

mengadoekamm,

beberapa

bahwa

pendjaganja

menda-

diloear ada bersiap

selajak orang jang tidak terke-

menghapoeskan

poean

menangis akan

mata mata rahsia mengin-

tip Waxey.
djoet,

datang

keadaan

orang

Waxey,

roemah,

pendjaga

air

itoe

mata

perem-

dengan

sehelai

ogang kertas 100 dollar, dan kemoedian
ia menjerahkan kepada mata mata rahsia
itoe

Didalam tahoen 1930
mendapat keoentoengan
kerdjaannja

terseboet

djati anak anak Gadis kita patoet menoentoet ilmoe
itoe,
seberapa jang
sempat
tertjapai.
Istimewa
poela
pekerdjaan
itoe disediakan poela gadjinja oleh kera-

dan

dipandang

dengan

pandangan

jang sempoerna akan hoeroef sama bangsa

kita

ML.L.A.JU,

bersetoedjoean

(wou)

dengan

itoe

kehendak

Adapoen bahasa bahasa jang membitjatakan bab pantang memantang ini sengadjalah kita tinggalkan, karena tampaknja
tidak begitoe dikehendaki masa ini, bahkan
sebenarnja telah galib kali diperbintjangkan. Dengan demikian tiap tiap perboeatan, tiap tiap pekerdjaan dan seteroesnja

Dengan bal itoe mentjobalah hamba merangka dan memisalkan dengan pengeta-

Dari

sedjoemlah

Londen ke - Calcutta
dengan Auto.

jang

kita me-

Doeroet

akan meverima
nasib sedjodoh dengan
apa apa jang ditakoeti oleh diri dan kaoem masing masinp jang selama lamanja
takoetkan bertoekar haloean (berkisar).

Instrument:

sangatlah

djaan.

Waxey
telah
bersih dari pe-

hampir

narnja

peredaran doenia zaman sekarang.

kita

mentjari

kita

djadikan

tjontoh dan

toeladan

achirnja akan ramai lagi jang akan mengiring dari belakang. Tidaklah kita berpikir
pekerdjaan perpleegster
itoe dan pekerdjaan

doekoen beranak

(vroedvrouw) itoe,

djikalau moelai ditoentoet oleh gadis gadis
Melajoe. itoe akan mendjadi alangan atau
melanggar pantang dalam
adat
istiadat
dan

resam

orang

Melajoe.

Djikalau

poen

pantang itoe ada berdjalan teroes selama
lamanja dalam kepala orang orang Melajoe, maka tidaklah
poela boleh meninggalkan moetoe deradjat adat istiadat orang
Melajoe,
malahan
pitjik rendah
teroes
meneroes berdjalan dengan baiknja.

Gadis gadis itoe, pada soeatoe masa
akan mendjadi iboe atau terangnja mendjadi pendjaga
roemah
tangga seorang
laki

laki,

teman

Manakala
dari

sehidoepnja.

telah diketahoei serba sedikit

padanja, adalah didalam penoentoetan

orang

jang

maka

pada

mendjadi

masa

verpleegster

itoe sangatlah

itoe,

kita ha-

koeda

sadja.

ini perlombaan ia
dalam
Meskipoen
mendapat kekalahan, tetapi pekerdjaaonja
itoe, ialah pekerdjaan jang terpoedji keberaniannja, dan djarang djarang orang
boleh tjontob.
Pendapatan

toean

Abdul

Abdul

atau

Toneelstuk Indonesia !

dalam perkataan ,,Melajoe" itoe, bila di
toelis dengan hoeroef Arab, tentoe sadja
kita perloe memakai hanja liwa hoeroef,

ja'ni M(im) L(lam) Alali) J(ya) U atau
Oe (wou|.
Djika ditilik dengan tilikan jang sebe-

Gang

Horlogemaker

. Begeer

HAZAIRIN,

&
&

Ok,
.
garantie.

Pertjintaan ?

mana

Harga F. 0.50, lain ongkos kirim.
Tjitakan pertama hampir habis.
Pesanlah lekas pada
H. Mij. INDISCHE DRUKKERY.
Luitenantsweg No. 20 - Telefoon 949
Adam
Malik toko moerah, Pematang

Medan.

van

Kempen

dan

|

dengan

jang

48

pakai

paling

|

@

baroe)

isi:

register.

sekarang

£

dapat

dari Nickel, Silver Gold platet danjharya paling

3.50

Moerah,

—.26

boleh

THE

persaksikan

dikita poenja toko

MEDAN
DEPOT

MUSICAL

per drukwerk aangeteekendrembours, tambah

Sinar

|

'

jang berwarna

alphabetisch

Bisa

T
lah
sekarang, d
dapat
fana dak pala tea
CONN, "mp3! mencapa
Tersedia bermatjam-matjammodel jang paling
baroe seperti gambar,

@
&

hormat,

per drukwerk, tambah:

Ke

atau Brass band.—

dalam orchestra

MOOR

Kaarten

Harga

ini instrument

door

A. DE
nja

soedah bisa pakai

tiap-tiap orang jang

Atlas"

Bewerkt

dengan

Ta

Nieuwe

,”Wereld
Doenia

NN

jang soedah dipoedji oleh

mi...

(Kaart

0

AND
INSTRUMENTS

&

Uitgebereide

hanja:

pekerdjaan

1

...

doen:a

merk

Xx

6

DIAM
PENDING,
engan
pakai

, Menoenggoe

— 1

beli

Toko

pada:

Musiek

jang terkenal

106 Kesawan

Deli — Medan.

Telefoon

1145

Medan.

“

—..

00 0cssLUmBwOOO

@'99

000 Li

Khalsa English Schoo

»

1”

?

Kroesenstraat 14 A. — MEDAN.
Menerima

moerid

-

moerid

baroe,

Cursus 1933/1934
Boeat

Hingga

watasnja pertjintaan soetji ?!
Batjalah toneelstuk ini!

—

diselueroeh

—

segala

Oepah moerah
menjenangkan.

I

8

terkenal

.

Vos- MEDAN.

Pn

Juridisch student di

Djakarta.
Kemoeliaan ?

&

Membetoelkan

»Disinari Matabari Tenggelam”
Oleh

No.

Boentoe

Soeatoe katja dari pergaoelan hidoep
doenia terpeladjar IN DONESIA!

Hamid

Aziz tentangan perkataan,Melaju".
(Hoeroef-hoeroef itoe
dipakai dengan toelisan
Arab: M(mim)
L(lam)
Alalifl Jlyal
dan U atau Oe (wou).
Toean Abd. Hamid Abd. Aziz menoelis
Ididalam
Bp. teotangan pendapatannja di

&

Balistraat

"

menoentoet peladjaran
(Dianoegerahi
tan2”, millioen roepiah dan hanja memba-|
jany tinggi-tinggi biarlah lebih.lebih dari
da
keberanian).
jar belastingnja 85 roepiah sadja.
pada bangsa asing.
Captain
T. H. Migoon menganganA (alif)
0.
Gadis Melajoe dengan ilmoe pengoba- angan akan mengalahkan pelajaran kapal, Idan radjia menoe Oesaba .
ntoet peladjaran padi
tan dan pendapatan tocan Za'ba
dengan ' djalan
memakai
seboeah auto. masa ketjil kelak berfaedah pada hari jang
Hamid di Singapoera.
Pertjobaannja
itoe dimoelainja
dengan terbelakang.
J (ya) . ..... Jakia
Toean Za'ba Hamid menoelis oentoek berangkat dari Londen hendak menoedjoe
. .
ke-Calcutta. Waktoe seboeah kapal ber- dan tetap hati kepada peladjaran dan
Bp3
tolak
dari
Londen menoedjoe Culcutta, sebarang apa-apa pekerdjaan jang hendak
«Bahwa bolehlah dipertjajai dimana mana iapoen moelai poela berangkat.
diperboeat.
Hospital didalam tanah
Semenandjoeng
Didalam perlombaan ini ia beroleh ke-|
W
(wou)
Wadjib
:
Melajoe dan negeri Selat beloem pernah kalaban,
ja'ni
tertjetjer didalam sedikit Wahai sekalian kaoem bangsakoe, oesahaada atau didengar
seorang
Gadis atau hari sadja, karena diperdjalanan ia bero- lah pada djalan
mentjari dap mempelaperempoean
Melajoe
mendjadi
nurse leh alang alangan dan malapetaka hawa djari atau
membelandjakan anak-anakmoe
(verpleegster) atau dokter. Sebab sebab- oedara.
mendentoet ilmoe, karena dari pada penja itoe,
barangkali djoega beloem ada
Meskipoen demikian, atas keberanian- ladjaran itoe dapatlah kita mendaki goeorang #orang toea dahoeloe mentjoba hal nja itoe ia dianoegerahi pangkat ,,Fellow
noeng kemoeliaan serta kekajaan. Teroeitoe. Apalagi djika didampingkan poela of the Royal Geographical Society" jang
tama
sekali kepada bapa-bapa maoelah
kepada kemaoean adat orang Melajoe dan diiringi oleh seboeah bintang kehormatan
diroegikan doeit ringgit itoe kepada anak
kepada Agama Islam.
dari
pada
pihak pihak jang berkoeasa anaknja
tentang peladjaran. Kebanjakan
bapa-bapa
zaman
sekarang djangankan
Entjik Lathifah binti Docter Moham- dari 5 boeah negeri jang ia tempoeh.
Sebenarnja Captain Mignon telah me- ditanja, pedoeli poeo tidak, apa hal poela
mad Gaoos, jang sekarang ada diseboet
oleh soerat soerat chabar, akan
masoek ngalami beberapa keadaan keadaan jang tentang doeit ringgit» djianganlah menoeroet sangat nafsoe-nafsoe.
beladjar ilmoe dokter di Medical Gollege tidak baik didalam perdjalanannja.
Alang alangan ia peroleh kebanjakan
Sabarlah
dahoeloe seperti peroempadi Singapoera.
Dalam
pendapatan dan
peringatan kita inilah seorarg gadis Me- dari djalap djalan, hawa negeri dan kea- maan Melajoe: ,,Genggam bara api biar
djadi arang”. Ma'af!
lajoe, jang pertama kali menoentoet ilmoe daan oedara.
la berangkat itoe seorang diri sadja dedokter ditempat jang terseboet itoe.
ngan mengenderai seboeah Auto jang riDiharap perlangkahan jang
seperti ini Dgan jang mempoenjai kekoeatan 10 ekor

akan

&

Ex

pohonkan
sekedar
boeat
penetap hati
kaoem
bangsa kita soepaja terlepas dari
pada
kedji-kedjian bangsa-bangsa asing,
seperti ditjerahkan dibawab ini :
,
M (mim)
mendjadi .
mengembangkan nama menaikkan moetoe
bangsa soepaja tertjaboet daripada lembah
kehinaan bangsa-bangsa esing.

lekas-lekas .

$

6

hoean
jang
singkat
serta pikiran jang
sentoek. Tidaklah poela terniat atau berhadjat pada djalan berbahasa, hanjalah di

L (lam)

$ HORLOGEMAKER

smear

Waxsy menampik kefas, apabila orang
akan mengambil dia dengan
perkakas
portret.

&

»Moelai

tanggal

sampai

poekoel

Voorklas
6

(Klas Nul)

JULI

12 siang,

1933,

—

saban

diroemah

sampai

klas Toedjoeh.

hari sekolah dari poekoel 7'/, pagi -g,

sekolah

terseboet.

Keterangan
lebih djaoeh,
boleh dapat
pada goeroe kepala disekolah cet

166

9 6 6 GE

000

000

am

000

am

Siantar

J. Jacob Loebis, P. Semardan, Tg. Balei
Mhd. Arsjad stand. P. Malam, Tg. Balei

Sjahroen kamp. Melajoe 3. Langsa
Toha Arifin Reizende vetkooper I. D.

Soedah

Pandang

kenal, apa

beloem ?

Ibarat boenga sekoentoem.
sedikit tersenjoem.
Baroe sedap ditjioem.

,Hinomaru-Ys-H uis"
Kerkstraat
Baar tempat

No. 6 (dekat

minoem-minoem
Baar tempat

pintoe kereta
melepaskan

api) Medan

dahaga

dan

haoes

,

Baar tempat bersenang-senang, dan lain-lain.
AR U, seperti roemah club jang njaman bagi

Perboeatlah
H IN OM
toean!
Bier dingin, Ys Japan, Limonade dan lain-lain, ada mendjadi persediaan jang
tidak boleh tidak ada dalam kita poenja buffet.

Tjobalah ! Dan

mampirlah !!

...———h&i

131

Menoenggoe

sepAtoe

dengan

hormat.

2.

BATA

(boeatan

Kalau memanggil dokter boeat datang di roemah tentoe moesti mengeloearkan Banjak Wang.
Barang siapa selaloe ada menjimpan anggoer obat tjap Boelan didalam roemah tidak oesah selaloe panggil dokter, dan Wang Boleh Disimpan.
Kalau badan lemas atau koerang darah tentoe kesehatan terganggoe, ada
Boeat mendjaga soepaja
kesehatan
selamanja tinggal baik djangan loepa minoem.

Anggoer
Tidak

sadja

koeatkan

boeat

orang

laki-laki

Ngi

Tentoe

Anggoer

tetapi

boeat

orang

Fen's

toean-toean

dan

perempoean

njonja-njonja

ini bisa dapat dibeli dimana-mana

mendapat

anggoer

ini

amat

kepertjajaan

toko atau pesan

bagoes

Kwanteebiostraat

Tel. 969

seloeroeh

doenia

boeat

100”/,.

pada

Persedian besar dari matjam-matjam model dan oekoeran boeat
toean-toean, njonja-njonja dan anak-anak.
Tjoba persaksikan dikita poenja Toko.
Melihatnja sadja tentoe memoeaskan mata, apalagi memakainja.

HAN SENG & Co.

Fen's Trading
121

terpakai

Harganija moerah
Tahan lama dipakei
Bentoeknja molek
Dipakai seronok

Hoofddepoot :

Ngi

terkenal dan

Obat tjap Boelan

badan,

Tjobalah.

.Hiu

Hiu

soedah

Zlin, Czechoslovakia)

Company

“Post Box

14

MEDAN

Oude

Markt

Straat

Agent besar

MEDAN,
No. 53,
P.O.

Box

238.

Telf. 755.

dari:

BATA

SHOE Co

Ltd.

@

k

|

faedahnja

dengan

membeli

satoe

AFDEELING

kita

sama

sempoerna diri dan bahagian-

poenja

hagian-bahagiannja,

seketoeroenan, hal Agama, mesdjid, dan
bahagian-bahagiannja.

mengadji,

bang

Choethbah,

Pergi

hilang

Kalau

tempo dan bahagian-bahagiannja.
dan lain-lain.

Chatib:

af 0,25. tambah

18

moeka

ongkost

Minta

4x10cM.

drukwerk f0.02.

AFDEELING

pada:

kedai-kedai kitab.

keterangan,

Oentoek

tempat

kaoem

tidoer,

makanan

dan

jang

Pension
108

merasa

mesti

Gadis-gadis

Dan djeega kita ada sedia kamarkamar jang teratoer dengan rapi boeat
famili baik-baik jang menginap dalam
perdjalanan, dan dibelakang Hotel ini,
terletak langgar dari Almarhoem Sjech
M. Jacoeb boeat bersembahjang

tidak

(4

datang

persaksikanlah
Kita Menoenggoe

rackets,

2 posts,

HOCK SI

kita poenja barang-barang:
dengan hormat,

Sport

Artikelen

33 Hakkastraat-Medan.

Tel. 1166

Specialisten

AN

pake)

in

NN

kita dirikan satoe pen-

makanan

keterangan

keroemah

Sebelah

Orion

Bioscoop Cantonstraat

His Master Voice, Beka, Odeon,
lai Bond

Batterii

Telefoon

No. 1435

Pagoda, Hindenburg Record.

Persediaan

lebih djaoeh.

No. 74

Kelontong

Toko

dengan pem-

besar

'

Modelnja paling baroe lebih tahan dari lain Tjap

Tahir

jang

Lia

t 1 a h

e

perlenteh.

pada

kebagoesan.

kena
dan

dengan

potongan

nona-nona

kaguem

dalam

badjoenja.

pandang

padanja

hati, sekoerang

matanja

koerangnja

dia

ekor

Soekakah

toean, diperlakoekan matjam itoe ?!

Ha, datanglah

jang

dengan

lirik dengan

tadjam.—

segera bikin pakaian
pada kita.

|
Pakailah

Menoenggc2

autogarage.

Bereerder,

WAH

Kleermakerij

Kesawan

hormat.

senang

|

"

ini batterijnja

bagi toean

M enoenggoe

t Gelombang

.
betoel

Oleh
Isinja

Ill. Beladjar
IV.

Postdrukwerk

V.
VI.
VII.
VIII.

iboe

bapa,

Agent dari Mesin Toelis, merk:

Kenalan Raden Sastrawinata,
Melantjong sepandjang djalan,
Sjamsoedin, poelang ke P.Siantar.
Korban adat koenol

IX. Sjamsoe,

REMINGTONPORTABLE,
Model

Sjamsoe!

Harga

X. Merindoekan kekasih,
XI. Boeahonja perkawioan paksaan,
XII. Melepaskan belenggoe,
XIII. Bertemoe!
1

,

Boekoe

jang

menarik

tamba.......,"0110

0,55

Rembours tambah .......

f 0,60

Boleh dapat beli pada:

»N. V. SINAR

3

Harga Contant:

Contant:

DELI",

£100.-

Kekoeatan dan kebagoesan Mesin
oesah kita poedjikan 1 agi, semoea

f£ 0,50

soedah

1
@

MONARCHPIONIER

f 175.-

hati.

tamat......,

Franso Drukwerk

(126 pagina)
£ 0,64

,Underwood” dan
Corona" 3mm.« 1.70

SIREGAR.

kenal,

Pertjakapan

Tjerita

6 Boekoe jang seindah itoe, satoe djilid tebal,
o tammat, tjoema didjoeal dengan harga

M.

kedjadian)

Il. Meninggalkan tanah Air.
Il. Sampai di Betawi,

sesoeai benar titel boekoe ini dengan isinja : menoetoerkan drama jang sedih, penoeh oleh air mata, penoeh
oleh nasib jang diroendoeng malang: Soeatoe boekoe
jang dipersembahkan kedalam perpoestakaan Indonesia
jang modern, boeah p ena seorang pengarang
jang bernama: D AHLIA.
La

soedah

$

Mesin Toelis” merk:

Sedia Pita (Linten)

bbekoe,

penghidoepan
jang terdjadi di MEDAN
Soeatoe drama
dalam
Soeatoe boekoe tjerita jang baroe dit erbitkan, terkarang
bahasa Indonesia jg. sederhana

hormat!

9.009anan00999 9

terbit
(Jang

dengan

Medan-Deli

»Binasa Kerna Gadis Priangan"

Air Mata

sepandjang tahan mendjaga tempat gelap, pertolongan
peroentoengan toean.

LOEN,

aa anna

Baroe

Dalam

dengan

KWONG

ia

ea

L

sekali

set

sedikit

wang
kita.

merasa

&

dikirim

Soeka

dengan ongkos sedikit, toean merasa
poela masakan jang lazat rasanja dan
terdjaga bersih.

@
4
»
@

perloe

sama

particulier,

Pemoeda

beroentoeng

U

kalau

badwinton

»SROEMAH TEMPAT
MENOEMPANG"
De
Eigenaar

Tetapi

D4

telefoon,

Mohamad

. Oleh karena itoe tjobalah toean datang dimana kita poenja Hotel. Boe-

Hidoep

gratis

shirt

Medan-Deli,

No. 193d

keloearkan
toe dengan
menjenangkan perasaan

Sedia

dan

minta

Mintalah

|

toean

,,!NTERNAAT"”,

ambtenaar

Dimoesim malaise ini, tentoe kita seboleh-bolehnja moesti berhemat, jai-

sadja

atau

dengan

gut)

| net & 6 shuttles)

sebagainja.

langganan

ke SUMATRA HOTEL

kan

soerat

Compleet

Lekas

franco,

(rame

badminton

Badminton

dari bajaran.

berikoetkan

racket

PENSION

kepentingan

Menerima djoega
bajaran boelanan.

Menginaplah,

Wilhelminastraat

oesah

Badminton

racket frame

Gut preserver Iminjak boeat
Shuttlecocks merk Popular

sion jang bernama: PENSION MOHAMAD TAHIR
bertempat di Soengei Rengasweg 14—16.
Pembajaran terbagi tiga matjam, jaitoe: f 45,
f 35, daa f 25, dapat kamar,

Ia
dan

tidak

potongan

dengan spoed sama
soerat menjoesoel,

135

Mampir
——

minta

Boeat masoek dalam kita poenja
oeang entree (oeang masoek).

H. MAHMOED ISMAIL LOEBIS,
Kadli Soengei Kerah.
H. M. Joesoef, Pasar Ikan Lama Medan.
Drukkerij Sinar Deli
»
Drukkerij Pertja Timoer
.
Njolat Soeleiman,
Kisaran
R. Andak, Wilhelmioastraat
PP. Siantar.
dan

toean-toean

kita akan kasih katerangan
boleh djoega telegram dan

Choetbah Indonesia baroe terbit (bahasa
Melajoe) perloe bagi kaoem Islam apalagi
tocan-toean

vacantie lebih dar, 5 hari, dapat

racket frame

racket frame
Popu'ar racket (dengan gut)
Rubber cover boeat racket
Press

Lux

kamar-kamar jang speciaal boleh berdamei
Boeat anak.anak jang bersaudara doea orang atau lebih speciale tarief. Dobie,
pakeaian
dan pangkas ramboet soedah terhitoeng dalam itoe
tjoetji dan gosok
pembajaran.

Boeat

Badminton

Sykes Special badminton

i..iiiooooooo..

|...

tempat sama makanan, seboelan

Sykes Special

diban-

Boeat pendjagaan dalam ,,Internaat“ oleh Mohamad Tahir sendiri jang
2. Doenia, menambah dosa, tham 'a dan | toe oleh beberapa orang personeel dari Roemah Tempat Menoempang.

Harga

seperti :

Favorite

bahagiannja.

bahagian-bahagiannja,
3, Pergaoelan,
pemberian. megah, dan
bahagian-bahagiannja.
tipoe, dan
4. Menjakiti, edjek, zalim,
|
bahagian-bahagiannja.
5. Mendidik anak, soeami isteri, dan ba-

MOERAH.

'BADMI NTON,

oeroesan.

segala

boeat

poenja

Sekarang kita baroe terima matjam-matjam bara ng- barang boeat

bagi orang toea anak-anak jang menoempangkan anaknja
sekolah H.I.S., Mulo, H.B.S. dan lainnja.
roemah toempangan jang speciaal oentoek moerid-moerid
tinggal menoempangkan anaknja pada kita poenja ,,Interdjadi wakil orang toea anak-anak jang tinggal menoempang

,,Internaat"

kita

DJOEAL

,INTERNAAT“

kitab baroe terbit besarnja 24 moeka:|
10x15 c.M. a f0.30 tambah f0.02 perdrukwerk. Kitab ini bernama AL-TIBJAN
Soeatoe kepentingan
atau (kenjataan) dari doea ratoes sipat sipat tinggal di Medan, boeat
jang ditjela:
Kita soedah sediakan
ISINJA:
Tjela acau ketjederaan berhoe- | jang orang toeanja soeka
boeng dengan
naat", kita djoega soeka
1, Menilik

Sesoedahnja

Soengei Rengasweg
14—16.

NS

Kantoor: Malaccastraat 16A
Telefoon: No. 59| Medan.

Ja, lebih dari itoe dengan memandang kepada

|

MENOEMPANG

TEMPAT

ROEMAH

.

Toelis ini, tidak
Doenia Typisten

4

kenal.

Medan.

000 ME
0 0 60055 00000000000000
00
6 00 0N
04000
0 Sama
00000000
2.

ma

(AL
ABDUL

KI

perasaan mereka:
kerena
lakoe jang|sangat riang,
tingkah
noem dan sekalian
| matjam mereka baroe lepas dari toetoepan.
menarik hatinja.
Demikian poelalah kaoem kaoem boeAjam telah kedengaran berkokok ber-|
karena hari itoe sekalian kantoor
sahoet sahoet sajoep sajoep, sedang moe-|roeh,

SSAH

(PEMOEDA

MESIR)

Oleh:
A: A. Ls.

& H.

I. Suty.

18

Sewaktoe Anwar mengoeloerkan tangan
dan memberi selamat berpisah, baroelah
ia terkedjoet dan berkata sambil kemaloe
maloean:
»Ach!!! sangat mengantoek akoe tadi,
sekarang ta' tahoe jang kita telah sampai
dimoeka roemahmoe" —seraja
ia poera
poera menggosok matanja,
soepaja pikir
je nan
Ef. soenggoehlah ia mengan| toek.

L
Sekarang ia telah sampai poela dimoeka
(| roemahnja, laloe ia toeroen dan memitjit
bel: sebentar kemoedian pintoepoen

boeka oleh boedjangnja, lalge ia masoek

Tah doci' milan arsa,
ri

pertama,

#Nnan
ja
1

Li

13

kata.

Setelah

mereka

datang iioe, mereka
anaknja

sambil

melihat

poen

menjoeroeh

laloe

anaknja| satoe persatoe:

pendek kata satoe poen 'ta'
ketinggalan tjeritanja itoe.
|

menegoer

Sampai pada pengabisan,

doedoek dian-

di-

rai telah moelai berkitjau kitjau dan boe-|dan
roeng jang ketjil ketjil telah moelai me-|lah mereka pergi mengoendjoengi roemah| diantara. Sebentar kemoedian iboenja poen
berboenji|kaoem kaoem dan sahabat - sahabatnja, | moelailah berkata, kepada 'aoakaja:
sambil
sarangoja
ninggalkan
dengan riangnja, kerena poeteri siang se- sehingga boleh dikata ta' poetoes-poetoes
»Anakkoe |!!! Bagaimanakah penglihadipasar itoe. Apalagi
berdjalan
bentar lagi akan menoendjoekkan tjaha- |orang
A. Wahab itoe | tan kaw tentang Opera itoe tadi malam ?
roemah
tempat
janja jang gelang goemelang itoe keatas|straat
banjakkah
ponontonnja? Semalam
boemi ini boeat menerangi alam, disitoes Istraat besar, menjebabkan mana sangat dan
tertidoer dengan |ramai. Sebentar lagi kedengaranlah soeara sewaktoe engkau akan pergi engkau berlah baroe A. Wahab
lena, kerena badannja lesoe oleh digoda|genderang Militair jang akan pergi ber | djandji padakoe akan mentjeriterakan sebajang bajang dan angan angannja. Hari|ladjar baris amat rioehnja, sebagai soea- gala jang engkaw lihat pada boenda, oleh
telab poekoel8 pagi iboe bapa dan orang|ra pasoekan bala tentera jang akan pergi sebab itoe boenda harap kau tjeritakanlah
orang dalam roemah Wahab telah bangoen|ke Medan peperangan, disitoelah baroe pada ajah dan boenda, soepaja kami dedan telah siap mandi, tetapi pintoe kamar |A. Wahab Eff. terkedjoet dari tidoernja, ngar segala tjeritanja itoe".
A. Wahab masih tertoetoep, sedang dari|sedang iboe bapanja, sengadja ta' hendak
A. Wahab Ef. terdiam sedjoeroes samdalam kedengaranlah soearanja mendeng- |membangoenkan dia, karena mereka tahoe
dan hari bil mengemati ajahnja jang tersenjoem me-|
koer, menaadakan ia sangat njenjak tidoer. |jang anakoja itoe mengantoek
Didjalan besar dimoeka roemahnja, telah jitoe, hari vrij tokonja ditoetoep, oleh ka- lihat. padanja. M. Kasim Bei melihat ke
remei orang kerdjalan dan kenderaan|reoa itoe tak perloe mereka membangoeni lakoean anaknja itoe, ia poen berkata:
Tjgbalah
tjeritakan
penglihatanmoe
socaranja masing |dia. Setelah ia mandi dan berpakaian ia
:dengan
simpang
tadi, karena engkau berdjandji
ramai berkedjar ke-Ipoen petgi kekamar makan boeat minoem malam
9
pi (poetoer kata orang mesir), karena pada iboemoe jang engkau akan tjeritakan
soeraknjs dan ada
on berkereta angin, kerena hari itobuild ri tadi kopinja soedah sedia diatas me- apabila engkau telah poelang, akoe poen
sekalian sekolah ditoetoep|dja makan. Sesoedah ia miaoem kopi itoe, sangat ingin mendengar tjeritanja. Dengan
ali
ng senang sehari |lapoea pergi keroeang tengah. Didapat, roepa kemendja-mendjaan Wahab memoeberkata- lai tjeriianja dengan tenang dan terang
dan iboeaja sedang
boedak

|

»Akoe berdjandji tidak akan menoeroet
kelakoean pemoeda itoe, katanja kepala
ajah boendanja, dan akoe berdjandji tittak

akan doerhaka kepada ajah dan boenda
dan

tanah airkoe".

"
@

Orang toea
A. Wahab Ef. terbahakbahak tertawa mendengar perkataan angknja itoe, karena swekanja, dan mengertilah
mereka jang anaknja menonton itoe betoellah seperti jang didjandjikannja itoe, jaitoe
akan
memperhatikan tamsil dan ibatatibarat tjerita itoe dan memasoekkan 'ke-

dalam hatinja.
»Akoe sangat berasa poeas dan gembira mendengar tjerita Itoe, sehmgga akoe
merasa jang poen toeroet djoega mem—
persaksikan pertoendjoekan itoe tadi ma-

am."

.
»

ia poen meng-

gemgam tindjoenja sambil memoekoelkghnja keatas medja dan berkata:
:

tara mereka. Setelah A. Wahab mentjioem
firma firma ditoetoep, pada hari itoe-| djari ajah boendanja, iapoen doedoeklah

EFFENDI

WAHAB

8 satuan

ae

Aria, metnnggnn

