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kita njatakan

koentji djika
Djajadiningrat
menarik

hatinja,

kepadanja, setelah

ia memberi keterangan sekedar jang dimemaketahoeinja, kemoedian ia akan
pertanjaan pertanjaan.
poela
djoekan
itoe nanti akan
Pertanjaan pertanjaan
boekan kita lagi jang bermenjebabkan
. .
tanja kepadanja, tetapi berbalik
toean Djajadiningrat jang mendjadi toekang interview.
Kalau kebetoelan toean Djajadiningrat
lebih
mempoenjai waktoe jang sempit,
mebaik tjepat tjepat tjari daja oepaja
ngelakkan pertanjaan pertanjaannja, soepertanjaan kita madjoe
:
.
paja
kemoeka, dan soepaja didalam — waktoe
jang sempit itoe kita beroleh banjak perkataan perkataan oentoek pengisi koloman soerat kabar. Kalau kita soedah siap,
baharoelah datang giliran kita memberikan waktoe kepada toean Djajadi ningrat,
ia perloe beroleh berbagai bagai
djika
keterangan dari kita.
ketika
terdjadi,
Demikianlah soedah
Djajadisaja bertanjakan pikiran toean
ningrat tentang keadaan Zelfbestuur, Sepembitjaraannia, 'a
dang dipertengahan
pertanjaan tentang berbagai
memadjoekan
bagai hal didalam didaerah ini. Bilamana
kepada
toeroetkan
pertanjaan itoe saja
alirannja, soedah tentoe saja akan mendasebab dari
pat copy jang amat ringkas,
mengatakan:
Djajadiningrat,
tadi toean

hikajat ring-

dengan

Soeatoe

ini.

kas. Hikajat ringkas itoelah jang mendjadi permoelaan

Tetapi adalah soeatoe
berbitjara dengan toean

ter-

kemoeka jang mengoendjoengi kota Medaa, kota persinggahan
ini, diNg
tempat dimana
biasanja
mereka
“Ypengioep haroes ditanam ,.mata- mata".

Poekoel 2 tengah hari saja menerima
telefoon dari Grand Hotel, jang mengabarkan : toean R.A. A.A. Djajadiningrat,
dengan kapal jang akan meneroeskan pelajarannja
ke Europa, telah sampai di
Medan! dan meminta satoe kamar di Grand
Hotel.
»Dia sekarang ada disini"— demikian
ditetapkan
didalam telefoon. Saja laloe
beberapa
lembar
- berkemas,
membawa
kertas dengan satoe potlood pendek dikantong dalam.
Tatkala
sampai di Grand Hotel, saja
baroe ingat, bahwa saja tadioja loepa menanjakan, dikamar nomor berapa toean
Djajadiningrat menginap. Saja tidak kenal
moekanja.
Ketika
saja heodak
pergi kekantoor
hotel meminta keterangan, tiba tiba liwat
satoe orang jang sigap dihadapan saja.
Satoe orang jang berpakaian sederhana,
jang tetap langkahnja menoedjoe kesatoe
bilik disamping.
Ketika saja menoleh kepadanja,
orang Saja mempoenjai
djam
satoe
waktoe
itoe tidak djadi menoetoepkan piatoe ka- sadja melantjoeng didalam kata Medan...,."
marnja. Ia keloear kembali. Saja tegor ia Gentoeng
dimoeka
sesampai
sadja,
dengan menoendoekkan kepala.
Grand Hotel, pertanjaan saja jang achir
hendak berbitjara telah selesai didjawab olehnja, dan ketika
toean
nBerangkali
dengan saja?" — ia bertanja dengan satoe toeroen dari auto, tidak apa apa lagi jang
senjoeman dibibirnja,
tangan kita
akan saja tanjakan, achirnja
perSaja bimbang hendak mendjawab
bertemoe kembali, dan saji poelang kesaja
djoega
segera
tetapi
'itoe,
tanjaan
kantoor dengan perasaan jang amat selaloe berkata: ,,kalau saja tidak keliroe nang .....
cc...
barangkali......
naa
Beloem habis perkataan itoe saja ostjap- engan
kan, tiba tiba arang itae memotong:
gkali taean dari pers |"
PENANG
(SINGAPORE):
ada sedia mendjooal
barangkali
Saja menjahoet: ,,betoel
Batoe "' Brilliaot Bares”. bisa dibandiagkad
saja bitjara dengan tocao Djajadiningrat?"
Tidak resak djika die
dengan brilliant toeleo,

C. HUSSEIN & COMPANY,

nPrecies!" —toeao Djajadiningrat

njakoet,

me- |

da seorang
jang berbadan semampai.|
Dari
moekanja dan sikapnja, ternjata ia
jang |
Seorang
seorang jang terpeladjar.

banjak mewpergoenakan pikiran didalam
pekerdjaan. Tjahaja matanja memberi pe |
bahwa ia memperhatikan soengyasaap,
sesoeatoe jang
barang
gaeh soenggoeh
h

I.wat dihadapamnja.

Ketika itoe ia akan pergi ke Arbeidipasti
soedah
sekembalinja
Conferentie,
akan mendjadi lid Raad yan lodie.

Kita laloe belzdjar kenal, sedang saja
didalam hati sendiri: ,, ..,.. daberkata

pukal dengan besi dan tidak loentor sisaraja djika
taroh dalam minyak seberapa lama. Harga satos
carat f3.50 Bisa kirim Rembearse.
Tjintjin Eleetriscbe (tjistjia-oebat) jaag perbocat
di London, bisa sembehkan reepa2 penjakit dan
ada Izen2 cbasiataja.
Tjistjia deri perak daa mas
f2.50 sampe f6.

Madjoem Mabaradia

keeat
jang sangat berroeaa kepada orang2 jang ber
Dalam 2 djam
kawin (kepada jaatan sadja).
boleh dapat taboe ini eebat potaja chasiat jang

adjaib dan sorcnoh.
Inten das Brilliant

Lila — ini gata# sebat

Harga satoe botol (2.50,
toeles.
Barang2
jang

seedah ikat siap boleh dapat
beli
harga moerab.
CATALOGUS
DIKIRIM GRATIS
djika

dengan

|

toclis Briefkart pake france
f0,10 dan soerat f0.15.

INDONESIA,

y

"Bolehkah saja meminta waktoe toean|
Pemboenoehan ngeri.
teroes
saja
oentoek pers?" tanja
sedikit
Shari lamanja baroe
terang.
terdapat majatnja.
eInterview ?“ perkataan ini dioetjapkas
Pada tg. 31 Mei waktoe pegawai B.P.
oleh toean Djajadiningrat sambil berpibajaran, maka
kir, kemoedian ia meneroeskan: ,seka- M. bersama sama terima
ra
“6
seorang bernama
Soeparto nacht waker
| jang oemoemnja diseboet soleh pendoe“ila toean soeka |“ saja menjahoet.
B.P.M,
.Sebentar sadja |“ djawab toean, Djajadi- doek di Tjepoe politie dinaar
bilikoja, pada hari tg. terseboet. Sesoedah menerikedalam
Ia masoek
niograt.
ia keloear dengan :opinja.... ma bajaran oleh anak isierinja ditoenggoe
kemoedian
tidak
(boekan setangan kepala, melainkan topi toenggoe sampai sehari semalam
kembali poelang, maka sang isteri koeatir
vilt).
1 ora pekerdjaan, kita kerdjakan satoe djangan djangan oeang habis atau mendakali" seraja toean Djajadiningrat menga- pat order mendjalankan dienst diloear
djak saja berdjalan ,,sambil melihat kota kota, pada hari tg. 2 pagi mBoek Soeparto
Medan, kita boleh omong omong oen- telah meminta keterangan pada kantoor
A.P. di B.P.M. maka kantoor A.P. sesoetoek soerat kabar.'!
dimana
kartoe
dienst
Sebentar lagi kita soedah ada didalam dah memeriksa
Soeparto
mengelilingi kota, ke- order, menjatakan jang mana
suto, berdjalan
moedian toeao Djajadiningrat menjatakan soedah 2 hari tidak masoek zonder ke
keinginannja akan melihat daerah Sultan. terangan.
Pada tanggal 4 djam 5 sore anak anak
Toean Djajadiningrat, adalah salah sesapi bersama sama menggiorang jsng terkemoeka, jang soeka sekali pengembala
bitjara teroes terang. Ia meojatakan piki- ting sapinja hendaklah menoedjoe ke marannja dengam berbagai-bagai alasan, tidak sing masing roemahnja perdjalanoan anak
perdoeli apakah orang jang mendengarkan asak itoe sesoedah melaloei dekat koeboeran
desa Dengok district Padangan
alasaonja setoedjoe atau tidak.
dengan sama
terkeDemikian ia didalam peogbidoepan bi- Bodjonegoroweg,
asa, demikian ia didalam Volksraad, de- djoet ada baoe tidak enak seketika dipemikian djoega ia telah bitjara didalam riksanja terojata ada majat jang disang-

Arbeidsconferentie di

Geneve.

Oleh sebab itoe, boekan soeatoe perkara. jang soekar oentoek ,,mewantjing”
rkatsan-perkataan toean Djajadiningrat.
pembitjaraanoja :ternjata ia banjak
Dari
mem
ai pengalaman banjak. Toean
Diajadiningrat seorang jang tjakap sekali
didalam pekerdjasanja, hingga toean Meijer

sangkan

didalam

Berbagai-bagai matjam
piring
dan barang glas ada tersedia.

toemboeh toemboehan

roempoet dan djarak.
Sesoedah diperiksa oleh Politie kenjatsan majat Soeparto dengan misih berpakaisa uajform politie B.P.M. danada
tanda tanda bekas dianiaja pendjahat.

Tiap-tiap permoelaan itoe, masih koerang sempoernanja. Anggapan begitoe, kalau
. diertikan kepada barang-barang keloearan fabriek Djepan, pada 20 tahoenjangtelah laloe
sebahagian boleh dipertjaja, tetapi boeat didjaman ini, dimana segala negeri memper
“baiki segala keloearannja, fabriek Djepan
tidak
maoe ketinggalan,
tiap-tiap barang
4Djepang jang dikeloearkan keloear negeri rata-rata diperbaiki boeatannja.
Sebab itoe, orang boleh pertjaja kita poenja omongan
djoega moerah tetapi barangnja tetap baik, tidak kalah
locaran
i

Orang Djepang poenja tjara berniaga, memang ada lain matjam. tetapi dimana
djaman sekarang, djaman meleset orang namakan,
sesocatoe orang boleh
mengambil
tjontoh kepada

P

sijsteem Djepan, jaitoe

banjak

Menoenggoe

terdjoeal.

dengan

memberikan

ke-

hormat,

Nanyo Shokal

No. 74

Kesawan

—

Medan
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Demikiaolah ada orang jang mengabarkan, bahwa di Betawi ada 3 dokter jang
failjit, Semarang 4 orang dan di Soerabaja
5 orang.
Begitoe djoega beberapa orang advotaat.

pa

Ma

s

Tjerita ini soedah tentoe tidak boleh
dipertjaja dan boleh disoeroeh berlari dari
koeping kanan kekoeping kiri.
Tetapi tjerita ini, betoel tidak betoelaja|
boleh diartikan seperti soeatoe soeara jg.
keloear dari dalam hati orang banjak.
Kalau
keadaan
ioi soedah mendjadi
sedemikian
itoe pada orang jang selama
ini masoek
bagian orasg mampoe, apa
lagi jang
wmaoe kita katakan
pada
orang biasa.
3 tahoen jang soedah orang katakan
Malaise
soedah tentoe akan hilang dita-|
hoen jang akan datang, sehingga ditahoen
jang
terseboet kesoesahan bidoep akan
hilang.
Tahoen
itoe datang tetapi dia loepa
meninggalkan
Malaisenja
dan Economy
negeri mendjadi bertambah roesak.

djangan takoet kata orang poela,

ditahoen nanti teotoe Malaise akan hilang

dan

sedikit oentoeng

Pandanglah barang-barang Djepan, barang-barang jang laris dan
oentoengan dalam perniagaan toean.
Sesoeatoe orang boleh datang berhoeboengan dengan kita.

a
S
a
r

Oh,

meski harga-harga sekarang.
dengan barang-barang ke-

Europa.

—rao

IV

pat

ke 4
36 Siafar 1352, 1 apoen ke

Filiaal

pers.

oentoek

bitjara

kalau

jang soeka bitjara pandjang, ada jang soeka bitjara
pendek, dan ada poela jang soeka ..... debat!

Ada

Oentoek

20 Juni 1933

INTERVIEW.

Kebiasaan

ningrat,

Salasa

Economy

menggoegoerkan

akan

boeah

berkembang

dan

jang manis dan

sedap lagi.
Tahoen
jang diharapkan berkembang
dan berboeah itoe tentoe datang ditahoen
nanti kata orang poela, tetapi Malaise
bertambah
lama bertambah gendoet peroetnja dan anak negeri bertambah soesah
penghidoepannja.
»

Orang
tjeriterakan poela dikampoeng
kampoeng
di Djawa Tengah
tidak ada
wang lagi.
Siapa jang maoe sepotong teboe boleh
kasih mangga mentah sebelah, siapa jang
maoe makan nasi goreng, boleh menangis
sampai hoedjan bertjoetjoeran dari boelan.
Begitoe banjakoja keadaan jang meverang:kan bagaimasa kesoesahan hidoep dikaotpoenj dan didesa-desa di Djawa Tengah.
Tetapi tadi pagi datang seorang toean
orang Belanda jang kenal kepada Z. Ex
Toeaa Colija dan berkata: sebab sekarang
Z. Ex Toean Colija djadi Minister vao
Kolonien,
Malaise akan lari, Econowy
akaa
kembali, dapoer akan berasap lagi
nasi goreng mengeloeatkan baoe jang enak.
Kita harap !

Pembeliaan padi oleh Gouvernement.
Correspondent
,,Aneta” di Cheribon
kabarkan:

ana

GAR

017
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E

5000 K.M. boeat

kerdjaan

BAND

»« we1m

LOEAR.

5 Menit siap bocat kerdjaan

BAND DALAM.
malam-

siang dan

AIR/ANGIN

NRIJ

—.“

Dan itoelah specialiteit kita.— Pekerdjaan ini kita kerdjakan dengan memakai
machin jang speciaal serta memakai
electrisch, jang menjebabkan kerdjaan
lekas, rapi dan tanggoeng garantie.
Pakailah band loear dan dalam jang tweedehandsch jang masih koeat. Kita
Menoenggoe dengan hormat,
sedia oekoeran matjam-matjam.
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PRengangkoetan ke Indramajoe sekarang | H. B. S. Soerabaja
333
71
dilakoekan dengan tjikar atau vrachtauto, H. B. S. Malang
292
36
sedang tidak lama lagi akan diperboeat H. B. S. Medan
181
62
pertjobaan dengan pengangkoetan memakai perahoe ikan dilaoetan.
Didalam angka angka jang paling be:
Departement van Landbouw, Nijverheid lakang haroes diperhatikan, bahwa di Me47 zonder
en Handel telah memboeat contract de- dan 114 candidaat dengan
telah melakoekan
examen.
ngan Rijstpellerij dari toean Colenbrander vragenlijst
di Indramajoe dimana padi jang dibeli Djoemlah jang besar itoe haroes disebaboleh gouvernement
disimpan
boeat se- | kan banjakoja anak anak jang tidak dapat
Imentara
waktoe. Ada dimaksoed
boeat mengoendjoengi soeatoe sekolah. Teroemenjimpan doeloe padi itoe sebagai re- tama ini ada anak anak dari onderneming
onderneming jang tidak mendapat peladjaserve.
ran jang ditolak ada 44.
|
Hasilnja ada memoeaskan djoega. Ongkos extra boleh dikatakan tidak ada. SeTerhitoeng diseloeroeh Indonesia sekoorang mentri dengan daggeld diwadjib- lah sekolah openbaar
H.B.S. dari 2043
kan melakoekan berbagai bagai
peker- Candidaat jang telah loeloes ada 1330 daa
djaan, sementara personeel
desa dan B. 123 didalam pertjobaan.
B. poen membantoe. Boeat personeel desa ini dapat collecteloon jang biasa. MaInilah ada memberikan soeatoe procealah dengan naiknje harga padi, ROUVET- Itage dari 65,1 dan djoemlah iai hanja ada
nement dapat sedikit oentoeng.
sedikit dibawah
dari poekoel rata dari
percentage dihitoeng sedari tahoen 1926
Didaerah Haoergeulis pembelian padi sampai 1933, jaitoe 75.3 pCt.
oleh gouvernement ternjata tidak perloe,
Percentages boeat jang loeloes ditahoen
karena orang orang particulier disana 8e-11932 ada 68'3:
1931 64.6 pCe.:
1930
karang membajar lagi harga harga jang|39 pCe., 1929 70pCt., 1928 69, 1927 61
normaal. Tidak lama lagi gouvernement dan 1926 67 pCt.
akan moelai membeli padi di Zuid Losarang dan bilangan Djatibarang.
Sebagaimana
soedah dikabarkan, ditahoen 1933 dari 2043 candidaat jang loeloes
Soeatoe hal jang loear biasa.
ada 1330, ditahoen 1931 1305 dari
Lagi sekali tentang candidaat, dan ditahoen 1932 1378 1897
dari

toelatings —examenl
boeat

H.B.S.

Sesoedah habis dilakoekan eind-examen 1
boeat sekolah sekolah H.B.S., B. N. telah
memberikan beberapa angka dari djoemlah moerid-moerid jang tidak loeloes, di
mana kita dapat lihathal jang loear biasa
itoe, bahwa

hasil-hasil

boecat

Oost

dan

Midden Java ada lebih baik dari di Betawi.

2

53
5

“—

j97 candidaat,

Otak

Indonesier.

Beloem pernahterdapat
diantara Belanda
dan
Indone
sier di Indonesia.
Waktoe
A.M.S.
Djokjakarta mengadakan examen jang baroe baroe ini perloe oentoek mendapat acte diploma, salah
seorang Indonesier didalam examen itoe
telah mendapat puaten jang locar biasa,
|jalah 8,6, puatea mana menoeroet kete-.
Irangaa beloem peraah di Indonesia ter-

Pembelian padi oleh 'gouvernement di Soeatoe keterangan tentang itoe masih
West Indramajoe sekarang soedah didja- beloem bisa ditetapkan, kata K. P.
lankan, Setiap hari lever kira kira 200
Apaksh
perboeatan ini bocah djaman picol. Perihal kwaliteit orang tidak oesah
Sekarang kita hendak menoendjoekkan
4
meleset.
Politie
riboet
mentjari
ketera.mengeloeh. Harga barga sang dipasang |POela tentang itoe dengan ditambahi angRamneft. (sekarang vice President Raad
3
ngan
moedeh
moedahan
berhasil,
kata
O.I.
oleh gouvernement diberbagai bagai 'desa|Ka-angka dari Soerabaja dan Medan jang |dapat, baik dari fihak Indonesier atau Hi
van. Indie), memperingatinja dengan keada berlainan, tetapi kira kira ada £ 1.45|datangnja lebih belakang dari jang lain- | poen dart fihak Belanda.
agoengam mengenangkan tingkatan - tingsak
Economy.
per picol padi boeloe 'franco (rijstpellerij | Jain.
|
ikaten jang tjepat dilaloei toean Djajadi“CN
De..A. Rivai menoelis didelam ,,Bint. Indramajoe.
didalem kalangan B.B.
$
Sekolah
Masoek — Tidak|
Oleh karena bal jang loear biasa itoe,
Timoer",
Dari harga pembelian anak negeri danama
loeloes. |maka dicecreur dari A. M.S. dengan ke- 3
terba- | Kalau didengar tjerita orang jg. baroe pat 5 sampai 15 pCt., menoeroei djaoeh|K.W. III School
perhatiannja.
se
&
:
468
168
licblasaa hati hendak membawa moerid
uc, Djiks ia diadjak ber- datang dari. Betawi, maka kita orang tempat, jaitoe boeat membajar ongkos|R. H. S.
dap Bis.
86
55
|indonesier itoe kenegeri Belanda, boeat”
389
716
|dimasoekkan sekolah Militair docter atag. 3g
bitjara dalam fasal itoe, kita akan menda- pegoencengan ini tertjengang dan tidak transport. Jang lainnja dipotong dari hoe. | H. B. S, Bandoeng
pat copy Jang pendjang sekali dari padanja. | pertjaja kepada koeping kita
tang landrente,! ..
H. B. 9, Semarang
lagi,
283
37
ongkos sidirecteur sendiri. (O. L)
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3 INTERNATIONAAL.

: Dari dalam

lingkoengan

Conferentie Economie

:

Doenia.
Persetoedjoean tentang stabilisatie
beloem tertjapai.

h

London, 18 Juni (Aneta—Reuter). Didalam golongan- golongan Amerika dika-

:

barkan, bahwa soeatoe persetoedjoean jang
practtsch telah tertjapai boeat menetapkan
harga
oeang dollar atas kira- kira 4.05

——

| hentikan dari djabatannja sekarang (Patsal

IBELGIE.

takan, bahwa

berhoeboeng dengan

pikoe-

.

seboeah

programma

jang tetap.

Djanda dr. Soen Yat Sen

Seboeah telegram jang datang kemoemendjadi komoenis?
dian mewartakan, bahwa didalam golongan
“ golongan jang berkoeasa ada dinjatakan,
Minta dikeloearkan dari
bahwa voorstel - voorstel Eropah tentang
Kwo Min Tang.
hal penetapan harga oeang tidak memoeas- |
“kan bagi Pemerintah Amerika,
Sjanghai, 18 Juvi |Aneta-Transocean).
London, 18 Juni (Aneta Reuter). Satoe | Beh erapa orang anggota dari Politiek
E
hasil jang menarik perhatian dari langkah Bureau dari Partij Kwo Min Tang meminmati jang didjoempai didalam pembitja- ta keras, soepaja djanda dr. Soen Yat Sen
Taan pembitjaraan tentang stabilisatie an- dikeloearkan
dari dalam partij terseboet,
tara Inggeris, Perantjis dan Amerika, ia- karena
ia dipersalahkan mereka ada melah, bahwa Harrison, gouverneur dari Fe- ngandoeng tjita tjita komoenis jang djelas
keral Reserve Bank di New York, poe- terbajang keloear, oleh sebab mana deralang kembali
ke Amerika.
Menoeroet djat partij terseboet djadi ternoda.
dikabarkan,
conferentie economie akan
Berhoeboeng
dengan
persangkoetan
membangoenkan doea bocah commissie persangkoetan
familie dari djanda menpada tanggal 19 boelan ini, seboeah oen- diang Sun Yat Sen—ia adalah mertoea
toek menela'ah methode methode stabi- dari Tsjiang Kai 8jek, T.V. Soong dan
lisatie boeat sementara, dan jang seboeah H.H.Kuog, jang sekarang mendjadi anggota
lagi oentoek penetapan harga jang tetap. dari Exceutieven Raad—maka dianggap
£
Seboeah telegram Aneta Reuter mewar- tidak boleh djadi, bahwa akan dilakoekan
takan lebih djaoeh dari London, bahwa langkah langkah terhadap kepada perempekerdjaan
mengoeroes
soal soal jang| poean itoe, siapa adalah seorang diantara
paling teroetama dari conferentie econo- pembantoe
pembantoe
soeaminja
jang
mie telah diantjam oleh soecatoe kelam- paling terkemoeka dan jang sangat dimoejang
besar, ja'ni sebagai akibat liakan oleh seloeroeh Tiongkok.
“.. batan
dari langkah mati didalam pembitjaraan|
PERANTJIS
tentang penetapan harga oeang itoe.
Pihak Perantjis sangat merasa ketjewa
oleh karena Roosevelt
tidak
menerima
Pindjaman Perantjis kepada
voorstel voorstel stabilisatie jang dimaOostenrijk.
djoekan. Tegoeran dari
seorang penilik
bangsa Perantjis, bahwa tidak moengkin
Kaoem Nazi tidak boleh mendoedoeki
boecat membangoen satoe badan economie
bangkoe pemerintahan.
jang tetap diatas pasir harga harga oeang
jang gorjah, dipandang sebagai ketentoean,
Parijs, 18 Juoi (Aneta Reuter). Minister
bahwa Perantjis menganggap tidak ada
Dollfuss telah memperoleh pindjaman dari
goenanja boeat membitjarakan oeroesanDaladier, tentang hal mana pada beberapa
oeroesan jang seroepa
itoe tentang hal
hari jang laloe telah dikawatkan beberapa
tarief tarief, terketjoeali, apakala rintangan
keterangan.
stabilisatie dapat ditiwaskan.
Menoeroet
dikabarkan Dollfuss telah
Commentaar
jang dapat menanamkan kejakinan kepada prepahit di Rarjijs.
mier Perantjis itoe tentang kehendak penParijs, 18 Juni (Aneta Reuter). Berita dirian Perantjis boeat memberi toendjangan
berita jang mengabarkan, bahwa Roosevelt kepadanja, soepaja kaoem Nazi djangan di
telah menoelak boeat menerima persetoe-| beri kedoedoekan didalam badan Pemedjoean stabilisatie boeat sementara, telah tintah.
diboeboehi commentaar jang pahit. Soerat
Kepoetoesan
Pemerintah Perantjis itoe
soerat kabar di Parijs mengatakan, bahwa haroes
lagi dikoecatkan dengan off.cieel
adalah telah mendjadi kebiasaan bagi Ame- oleh Ministerraad.
rika sedjak dari presideot Wilson sampai
pada masa sekarang isi boeat tidak mem- PALESTINA.
beri keadilan kepada wakil wakilnja jang
Seorang pemimpin kaoem Zionist
sah didalam conferentie internationaal.
mati terboenoeh.
Voorstel-voorstel
jang

penting

dari

Amerika.

London, 18 Juni (Aneta Reuter). Delegatie
Amerika
telah memasoekkan voorstel
Voorstel
jang
penting
kedalam
badan
monetaire commissie dari conferentie economie, diantaranja penoeroenan jang datar

Pemboenoeh - pemboenoehnja
tidak diketahoei.
Jeruzalem,

Seorang

dari

ling teroetana

18 Juni

pada
dari

(Aneta Transocean)

leider-leider jang papergerakan

kaoem

(kaoem
jang hendak membasedjoemlzsh 10 pCt. dari bea-bea pema- Zionist
soekan,
serta dari p-eferentie-preferentie|ngoenkan seboeah keradjaan Jahoedi di
tarief tarief jang diiz nkan boeat hasil-hasil Amerika), jaitoe dr, Arlosoroff, voorzitter
dari manapoen djoea, diloear dari negeri dari Zionistische Excecutieve Commissie,
jang memasoekkan, serta dari pembatasan siapa pada tanggal 16 Juni baharoe sadja
pembatasan import selainnja tarief-tarief. kembali dari perlawatannja ke Eropah,
mati
ditembak oleh doea orang
Dimaksoed
boeat mentjahari
soeatoe telah

persetoed:ocan menoeroet

principe prin| pendjahat jang tidak dikenal pada malam

cipe dan praktijk praktijk jang akan me- Minggoe
ngatoer pemakaian
tambahan tambahan | djalan.
belasting pemasoekan dan systeem

jang

sematjam

itoe

haroes

systeem

dirantjang,

sewaktoe

ia sedang berdjalan-

INDIA.

dengan maksoed
membawa
kegoejahan
jang tidak perloe dan rintangan atas per-

Sikap berkeras kepala dari pendoedoek.
Poona, 18 Juni (Aneta Havas). Sikap
Diagaan internationaal sampai kepada waberkeras
kepala dari pendoedoek, jang
tas jang seketjil ketjilnja.
kembali
akan
didjalankam
sesoedahanja
Dijoega oetoesan oetoesan Amerika itoe
6 boelan lamanja, telah diakan memadjoekan voorstel, soepaja peng-| dihentikan
lagi sampai
pada tanggal
hentian pengoebahan tarief boeat semen- oendoerkan
tara jang sekarang ini ditambah waktoenja | 31 Juli.
sampai sesoedahnja conferentie economie
berecbir, tjoekoep lama boeat membangoenSUMATRA.
kan satoe dasar jang koeat oentoek pendjalankan
peratoeran
peratoeran
Constructief boeat mengatoer perdagangan
Andalas Barat.
internationaal.
Dinjatakan
dengan djelas, bahwa pe
Corr. ,,Sinar Deli“ menoelis:
Boeroenan jang lebih djaoeh dari bea bea
Kepala Negari jang
baroes diandjoerkan dengan djalan pertidak disoekai.
setoedjoean persetoedjoean
dari kedoea
1 belah pibak antara beberapa boeah negeri
Baroe baroe ini Penghoeloe-penghoeloe
negeri.
dan lid dari Kerapatan Negari (In. GeDelegatie Amerik : menjangkal, bahwa meenteraad) di Soempoer (Padang" Pan.mereka ada memvoorstelkan soeatoe pe- djang) telah menjembahkan satoe rekest
'moeroenan tarief tarief dari 10 pCt, jang jang ditanda. tangani oleh kira kira 27
,
menoeroet jang diterangkan mere- orang Datoek Datoek, meminta soepaja
' 'ka, dikemoekakan oleh abli ahli tarief di Resident Soematera Barat mentjaboet kemsebagai suggestie dan jang bali soerat sahnja si Halim gelar Datoek
- Amerika,

mana boleh djadi tidak akan dimasoekkan
» kedalam programma off:cieel.
Aa

itoe didalam

vergadering kao

iboe.
Menoeroet penjelidikan saja, apa sebaJDebat dalam vergadering
Roesoeh:roesoeh didaenja di Medan tidak pernah terdjadi
dekaoem iboe.
bab sebabnja maka
permintaan itoe diDalam roeangan lain ,,Sinar Deli“ hari bat jang sengit didalam vergadering karah Congo.
tiap vergadering
Imadjoekan
dan semoeanj bersandarkan ini, ditjeritakan, bagaimana soeatoe debat | oem iboe, karena tiap
Inl. jang rioeh didalam soeatoe
disini, djarang
jang tidak
vergadering perempoean
Keriboetan dikalangan pendoedoek fatsal- fitsal jang terseboet dalam ringdihadiri oleh
kaoem laki laki.
Memang
Gemeente Ordonnantie itoe. Dengan
kaoem iboe di Soematera Barat.
anak negeri.
kas ada dioendjoek bahwa Negeri tidak
Seorang Bestuurslid, seorang isteri goe- begitoe biasanja, didalam vergadering laada kepertjajaan lagi pada Halim Datoek roe, memvoostel, soepaja kaoem iboe ki laki, dimana toeroet hadir djoega peSedjoemlah besar penangkapan
Maradjo boeat
mendjadi
pemimpinnja, djangan
soeka
tertawa
de- rempoean, vergadering itoe akan aman,
penangkapan.
Idan didalam
vergadering
perempoean,
sebab mengingat zamannja, ia tidak ada ngan sSoeara besar.
mempoenjai kepandaian barang
sedikittoeroet hadir laki
laki,
tidak
Boleh djadi maksoed isteri goeroe itoe, dimana
Brussel, 18 Juai (Aneta Transocean).
poen
oentoek
menambah
kemadjoean| mengandjoerkan,
soepaja
kaoem
iboe akan terdjadi debat jang sengit seperti
Berita berita jang menimboelkan ketjemanegeri, baik oentoek penghidoepan atau- mendjaga deradjatnja.
jang terdjadi di 'Soemetera Barat itoe.
san dari Congo (djadjahan Belgie) mewar-

R

menjoedahi

demikian

BOEAL.

4 roeas 2 dari In!. Gemeente Ordonnantie
voor Sumatra's Westkust.)
Dalam rekest itoeada
diterangkan se-

lan belasting jang berat, maka keadaan
boeat tiap-tiap pond Sierling.
roesoeh dikalangan pendoedoek provincie
Washington, 18 Juni (Aneta—Reuter). Kassai semakin bertambah loeas. Pembe:g Voorstel Europah boe at mengadakan pene- rontakan itoe dipimpin oleh leider leider
“ tapan boeat sementara dari harga - harga anak negeri dan oleh beberapa ambtenaar
.t joeang, jang oleh wakil-wakil Amerika di bawahan.
Bestuuc telah mengadakan peratoeram
$ - dalam conferentie economie disampaikan
: kepada Pemerintah Amerika, diselidiki peratoeran jang keras dan melakoekan
:“ Gengan saksama oleh Ministerie van Fi- sedjoemlah besar pensngkapan penangkanancien Amerika. Voorstel jang dimadjoe- pan, dengan maksoed menindis keriboetan
k: kan pada malam Minggoe kepada Roo- keriboetan disatoe satoe tempat, roesoeb
5 seveit sebeloemnja ia pergi beristirahat,
roesceh mana tiada dapat meloeas dengan
6 dipandang sebagai boeat sementara, dan adanja pasoekan pasoekan bala teotera.
: hanjalah dimaksoed boeat menahan kegoejahan-kegoejahan harga oeang selama TIONGKOK.
waktoe

Laman

oma

Maradjo mendjadi Kepala Negeri Soem-

poer, tegasnja soepaja

K.N. itoe

poen

boeat lain lainnja.

Tetapi, vvorstel

ini

menjebabkan

se-

Rekest itoe telah diserahkan pada De- orang isteri Demang jang hadir didalam
mang Padang Pandjang soepaja diteroes- vergadering itoe madjoe kemoeka menjakan pada Resident.
takan protest, sebab ia merasa tersindir
Mamak de-loleh voorstel Bestuurslid terseboet.
Nioik
ngan
pergerakan.
Boleh djadi isteri Demang seorang jg.
keras,
tertawa
kebiasaan
lama ini anak tjabang Permi | mempoenjai
Beloem
di Soempoer mengadakan openbare ver-| hingga voos'el itoe menjebabkan ia megadering, boeat

mana

Irasa kena

oleh pengoeroesnja

sindir.

Ketika itoe terdjadilah debat jang rioeh
didalam vergadering itoe.
Sinar
correspondent
sekali
Sajang

telah diberi tahoekan pada H.P.B. dalam
menoeroet ketentoean oendang.|
tempoh

Sebeloem rapat diadakan doea tiga hari
lebih doeloe datang pertanjaan (menoe- Del" tidak mengabarkan, apakah soedah
roet keterangan Kepala Negari asalnja dari terdjadi djoega pergoemnelan, gigit mengramboet,
atau
Demang dan Assistent Demang) apakah gigit atau tarik menarik
penghoeloe - penghoeloe ada diadjak ber- sama memboekakan kain........ , selendang!
moedahan, berkat do'a kita
Moedah
moefakat, atau rapat jang bakal diadakan
itoe bisakah
diiziokan oleh Renghoeloe bersama sama, didalam kota Medan, bePenghoeloe
jang
berkoeasa dalam adat Isem pernah terdjadi kerioehan jang sedinegerinja.
Barangkali sebab mengerti batinoja perminiaannja akan diterima, perdjandjian
pertanjaan itoe, penghoeloe-penghoeloe mana tertoelis hitam diatas poetih.
boeat
4 permintaan
dari
Sebaliknja
jang sama hadlir dalam kerapatan di Balairoeng adat Soempoer sama menjatakan anak-anak Tionghoa di Solok ada 3 orang
!
(dus 75 pCt) sedang metidak keberatan adanja vergadering itoe, jang diterima
In—
Holl.
selama perkoempoelan tsb sebagai adanja noeroet pzratoeran boeat
School, bangsa asing, (hat- |
sekarang, tidak ada merintangi adat-adat lansche
boleh
ta bangsa Belanda sekalipoen)
jang baik.
Betoel
Kepala Negari berikoet doea diterima kalau bangsa anak Negeri
tjoekoep boeat meorang pengikoetnja menjatakan tidak se- sendiri tidak
toedjoe dengan adanja vergadering jang mencehi lowongan.
Dalam sementara itoe haroes djangan
akan kedjadian itoe, tapi soearanja tidak
berarti sebab berpoeloeh poeloeh ninik diloepakan bahwa boeat H.L.S. Solok tahoen ini ada 51 orang anak-anak Bp. jang
mamak jang tak soeka menghalangi.
Oentoenglah di Soempoer
tidak ada tidak diterima, sebab lowongan tjoema 38.
Lima poeloeh satoe orang Indonesier
Sarekat Hedjo, sebab kalau ada, meskipoen HPB tidak ada djalan boeat mentje- jang ditolak, terang adanja penerimaan
karena
gah adanja openbare vergadering, apabil: anak bangsa asing itoe boekan
penghoeloe penghoeloe (volkshoofden) me. anak Negeri sendiri tidak tjoekoep boeat
rasa keberatan tentoe rapat tidak djadi mengisi lowongan: lebih terang menoeroet
setjara wettig, dalam H. I. S.
sementara lihak lain nistjaja akan laloe patoetnja
ditengah melarang dengan alasan, sebab di Solok mestinja tahoen ini tidaklah ada
ninik mamaktidak menjoekai. tempat boeat bangsa asing.
Kabarnja Controleur sebagai fd. voorBaiklah hal ini diperingati oleh penoelis penoelis jang seringkali
melekatkan zitter Schoolcommissie oleh orang orang
toedoehan bahwa penghoeloe penghoeloe toea itoe telah didesak dengan mengoen- |
Ininik mamak) di Minangkabau merinta- djoekkan peratoeran peratoeran jang terngi pergerakan. Kalau ada jang demikian seboet sambil menjesali pintjangnja perdjanganlah
dipoekoel rata, sebab ninik boeatan schoolcommissie.
Controleur soedah pasti mengakoei kemamak di Soempoer dari dahoeloe sampai sekarang terketjoeali dalam hal|keliroean tentang pernerimaan moerid taena

Saja vsorstel

kepada

entjik

entjik di

|Soematera Barat, kalau mengadakan ver.
gadering, lebih baik oendang djoega doea
Itiga

orang

kaoem

soeami hadir

mendjadi

tamoe, soepaja
vergadering
itoe
akan
aman, soepaja masing masing mendjaga

perkataannja,

mendjaga 'voorstelnja,

djaga senjoemnja,
mendjaga dasinja,

paja

semoeanja

mah

tamah.

Tapi

men

mendjaga ramboetnja,
dan mendjaga ......

berlakoe

manis

dan

ra-

awas, toean toeanjang hadir jang

mendjadi

tamoe,

djangan

main

melihat

isteri

baik

boksen

sebab

masing

masing

berdebat.

Lebih

djangan

ada

membawa

pisau belati,

sebab

maloe

tak tahan

poela

jang

awag!
Sinyo Deui

ama ea,

sebab

diroemah

Alioeddin

banjak

bersama

tamoe. Tetapi

saudaranja

tidak mem-

perdoelikaa perkataan iboe sigadis. Mereka laloe memandjat tiang tjagak roemah
disebelah dapozr, seraja memanggil hendak
mendjadi tamoe pada sigadis. Soeara ini
terdengar oleh saudara laki laki dari sigadis, bersama Tjek Aroen, jang mempersilakan

Alioeddis

bersama

keroemah oeatoek
sangkanja

tamoe

minoem

saudaranja

naik

teh, sebab di-

jang sopan.

Sesoedah dipersilakaonja, ditoenggoe
sebentar, tetapi tamoe tidak djoega naik.
Tjek

Aroen

merasa

tjoeriga, laloe

toe-

roen kebawab. Disini dilihatnja bajaagan hitam,
jang
memandjat tiang
tjagak roemah.
la laloe membentak: ,,Siapa itoe? maoe
apa kamoe? Tetapi ,,bajangan" itoe tidak
mendjawab.
Dengan tidak tempoh lagi,
Tjek Aroen laloe memoekoel Alioeddin, djatoeh ketanah dan kemoedian mereka berdoea ini lari. Tjek Aroen naik keroemah
dengan selamat.
Kira kira setengah
djam
kemoedian,
terdengar
orang
menoemboekkan kajoe

ditanah. dan terdengar soeara ,,Tjek Aroen
toeroen,
kalau betoel kamoe
laki laki.
Kami bertiga soedah siap akan memboenoeh kamoe". Mendengar tantangan ini,
Tjek Argen soedaih bersiap akan mengorhoen
ini,
akan
tetapi
adalah
jang
mengoeitoe.
bankan dirinja tetapi ia ditjegah oleh
rangkan sesalan kepada ambtenaar itoe ajabnja.
Digijzeling dan di: sebab ia mengakoe bahwa sebagai ,,orang
Dari roemah disenter
dengan lampoe
perhentikan.
baroe”
Jia baroe sadja ditempatkan di
Baroe baroe ini atas permintaan satoe | Solok) dalam oeroesan isi ia hanja me- battery dan siapakah orang jang mengadjak berkelahi itoe?
:
Toko di Padang telah digyzeld
toean| njerahkan dan
mempertjajakan
Tidak lain, Alioeddin dan Samalloeddin, ,
Datoek Madjolelo Kepala
Negeri Penja- Isadja pada Demang.
serta Sanoesi,
familie dari Aioeddin.
laian (Padang
Pandjang|
berhoeboeng
Apakah ada sesoeatoe sebab jang soe.! Beroentoeng pada malam itoe, beloem
dengan ia poenja oetang
oetang pada |kar diketahoei, atau benarkah perkara terdjadi perkelahian.
beberapa toko di Padang.
persoon salah satoe lid schoolcommissie
Tapi Keria, ajah Tjek Aroen Wengan
Toean Datoek Madjolelo memang se- dengan satoe atau lebih orang jang ditolainnja mendjadi
Kepala
Negeri, Lid lak permiotaannja itoe telah diselipkan perantaraan politie desa, memanggil AliLandraad, lid Onderafdeelingsraad, djoega kedalam oeroesan pemiliharaan ini, kelak| oeddin, Samalloeddin dan sanoesi, disoeroeh menghadap kepadanja (Keria|. Tetapi
ada
mendjadi
aannemer
memperbaiki dibelakang akan dapat diketahoei
sebab ketiga anak moeda ini tidak hendak dadjalan antara Loeboek Aloeng dan Sitjin: kabaraja
perkara ini tidak akan tinggal tang, dan mendjawab ,,kawi.tidak soeka
tjin boeat keperloean apa oetang itoe begitoe sadja. laspecteur di Boekit Tinggi
datang, sebeloem ada korban manoesia".
kabarnja ada diperboeatnja.
pada siapa perkara ini telah disampaikan Besok paginjan, Keria menjoeroeh anaknja,
Lebih djaoeh kita mendengar kabar,ka- |telah
mendjandjikan
akan mengoeroes Tjek Aroen, pergi ke Moeara Enim, merena ia telah dimasoekkan kedalam pen- Ilebih djaoeb.
rapportkan
hal itoe kepada Pengeran.
djara, Kerapatan Negeri Penjalaian laloe
Beloem
tahoe apakah dalam hal ini Pengeran
sanggoep
akan membereskan
mengadakan rapat dalam mana telah di- orang melakoekan djoega satoe kepentjaperkara
itoe.
Tjek Aroen disoeroehnja
ambil poetoesan boeat
mintakan ia di- ngan
atau
tidak,
dan kalau kita telah poelang dan belakangan ia akan menjoeperhentikan dari djabatannja sebagai ke- mengetahoei kesoedahannja nistjaja kita
soel Tjek Aroen poen poelang ke Tanpala negeri, jang karena itoe soedah ten- akan datang mengabarkao poela.
djoeog Raman.
toe djoega mesti berhenti poela dari angSoeatoe liefdesdrama jang ngeri.
Setiba diroemah, baroe menjangkoetkan
gota kedoea raad jang terseboet diatas.
Gadis
terlihat
olehnja
orang sedang
tak
dapat, badjoe,
Djangan diloepakan bahwa
toean Dadjiwanja
mela- bermain yoetbal jang tidak berapa djaoeh
toek Madjolelo ada satoe penjokong kejang, boekan diti-l dari roemahnja,
Tjek Aroen mengoenras dalan pemilihan Demang Joebahar|
kam
oleh
lawan, djoengi orang orang bermain bal, sedang
mendjadi lid Volksraad, sebab toean itoe
tetapi
tertikam iapoen toeroet poela menjepak bola. Sememang ada terkenal sebagai seorang lid
oleh saudarakan- soedah sebentar bermain, Aoen
pergi
jang besar pengaroehnja dalam onderaf
doeng
o
sendiri. kewaroeng akan membeli sigaret. Sekemdeelingsraad Padang
Pandjang,
Pengaroeh
e
adat bali dari waroeng, ia bertemoe dengan
Penerimaan
moeb
»bersenda
goe:- Alioeddin dan Samalloeddio, jang roeparid- moerid
H.L.S.
rau"?.
nja soedah menanti ditengah djalan,
Solok.
tanggal 28 Mei jang laloe, di
Ketika berhadapan, Alioeddin berkata,
Pada
Pemilihan
asak-anak oentoek massek | Tandjoeng
Raman (Palembang), seorang »disioi sampailah maksoed kita. Siapa laki
H.LS. di Solok tahoen ini sangat tidak pemoeda bernama Alioeddin, telah men- laki diantara kita".
Tjek Aroen mendjawab: ,sabar, djangan,
menjenangkan hati beberapa orang toea djadi korban pertjintaan, jang membawa
Djika
akoe mati, kaw masoek pendjara,
jang merasa
patoet mendapat tempat kepada maoetnja.
kau mati, akoe masoek pendjara.
oentoek kemenakannja dalam pergoeroean
Doedoek
perkara adalah seperti beri- Sekira
Keroegian dijoega bagi kita sendiri.”
koet:
itoe.
Tetapi Alioeddia dan Samalloeddin teroes
perasaan
koerang senang
Sebenarnja
Lebih
koerang
pada djam toedjoeh
Alioeddia
Dengan tidak banjak bitjara,
bersama saudaranja, mendesak.
tentang tidak diterima anak kemenakan| malam,
laloe memboeat garis boelat
nja boeat H.I.S. begitoean, hampir setiap Samaloeddiao,
pergi mengoendjoengi se- Tjek Aroen
tahoen ada kedengaran
dimana-mana, orang gadis, anak dari Kerio desa Taa- ditanah, sambil ia berdiri ditengah lingPerkoendjoengamnja itoe koengan itoe. Laloe ia berkata: ,siapa
akan tetapi tidak koerang poela jang djoeng Raman.
omelan itoe tidak beralasan.
adalah bermaksoed akan bersenda goerau melanggar garis ini, soedah nasibnja,"
Berbedaan keadaannja di Solok, dimana
| dengan sigadis, soeatoe adat jang dipakai »Bismillah", Alioeddia menjamboet perkakalau sekarang orang melakoekan protest, didalam desa terseboet. Remoeda pemoedai| taan itoe dengan soeatoe tikaman, sedany
boleh
datang keroemah sigadis oentoek Samalloeddia
memarang
dari delakang
semoea dengan tjoekoep alasan.
Kalau kita mesti memaparkan semoea bertemoe dan didalam pertemoean inilfh dengan seboeah pisau jang besar.
Tikaman
dari moeka dapat ditangkis
apa jang kedjadian baroe ini nistiaja ba- diikat perdjodoan.
ojak benar tempat terpakai, akan tetapi
Aroen, tetapi serangan dari
Demikianlah Alioeddio roepanja hatinja oleh Tjek
Samalloeddia mengenai pangkal selatnja.
tjoekoeplah sadja kita menoelis dengan soedah terpikat oleh sang gadis.
Aroen setelah merasa loeka, laloe
Tetapi Alioeddin bersama saudaranja | Tiek
meringkaskannja :
orang jang ditolak |datang terlaloe pagi. Ketika itoe baroe melajangkan soeatoe tikaman poela kepada
Antara beberapa
permintaannja itoe ada terhitoeng djoegaldjam 7 malam, sedang adat mengizinkan, Alioeddin, jang mengenai poesataja.
Ketika itoe terdjadilah pergoelatan
seorgng gep. Demang bekas Larashooffd, | djika pemoeda pemoeda hendak mengoenseorang ex Kebala Negari, seorang sau- |djoengi gadis ialah sesoedah orang sem- ngeri. Tjek Aroen mewbalik belakang,
dagar dengan titel Penghoeloe dan.....i|bahjang Isa, kira kira pada djam setengah menghadapi Samalloedia. Ketika itoe pe-:
seorang onderwijzer H.I.S. terseboet jang | sembilan, dan sesoedah selesai poela orang moeda jang terseboet “ belakangan ini,
menghajoenkan sendjatanjaiakan menikam:
biasa mendjadi plaatsvervangend Hoofd- |diroemah sama makan.
tetapi
onderwijzer dari sekolah itoe sendiri.
Berkali kali Alioeddih
meminta minta lawannja,
Tjek
Aroen sempat: R
Kalau orang jang mengetahoei azas|izia kepada iboe sigadis tetapi orang toea memboenykoekkaa diri, srhingga tikaman
H.I.S. didirikan nistjaja orang tahoe poela lini tidak mengiziakan, pertama karena terlansoeng mengenai Alioeddin, studara' -.
bagaimana 'tempangnja penerimaan ini, |bari masih sore, kedoea karena beloem Samalloeddin sendiri,
Pada saat itoe djoega sesoedah mene
apalagi diantara, orang-orang itoe tahoen |selesai makan. Iboe sigadis menjoerpeh,

diper- dahoeloe didjandjikin

|

—

anne

bahwa tahoen ini "soepaja Alioeddin berdjalan djalan doeloe,
9
Dai

kikaman jang tidak disengadja dari

mam

kefinah dan meng-

dari semoea

kah seriboe. Perkara ini diketahoei oleh
Aboe Said, famillie dari Samalloeddin.

hadap

perserikatan

ter-

pada perserikatan politiek oemoem-

nja.. Malahan

diseboetkan

djoega

atas

perintah
Kiai Sirat di Rajama dan Kiai
di Poendoek, semoea orang
Maksoem
anggota
djadi
dilarang keras masoek
ema

watasaja pertjintaan soetji ?!
Batjalah toneelstuk ini!

—.

Tao

Koepiah

Hadji

Hingga

harga

sekali,

oentoeng

Pergi

Kalau

trima

penoeh,

berapa moerid

PRAKTISCH

lagi.

nama

Keterangan bisa tanja tiap hari:
Djam 1/2 siang dan 68

149

banjak

dengan

ikoet

tjara

toean-toean

Oentoek

tempat

malam

tidoer,

makanan

CLASS

mt

17.50

bajaran.

franco,

soerat atau telefoon,

sama

dengan

gratis

kalau

perloe

sekali tidak

pakei

kaoem

ambtenaar

dan

particulier,

kita dirikan

satoe pea-

dan

sebagainja.

langganan jang minta dikirim

makanan

keroemah

dengan pem-

—

—

Mohamad

Tahir

»"ROEMAH TEMPAT
MENOEMPANG"
De Eigenaar

108
—

menanam

—

Soedah

jang
pada

kenal, apa beloem ?
Ibarat boenga sekoentoem,
Pandang sedikit tersenjoem.

perlenteh.

,Hinomaru-Ys-Huis"

kebagoesan.

Baar tempat

No. 6 (dekat pintoe kereta

minoem-minoem
Baar tempat

melepaskan

«

api) Medan

dahaga

dan

haoes

Baar tempat bersenang-senang, dan lain-lain.
ARU,
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!

131

Menoenggoz dengan
hormat.

KWONG

WAH

Kleermakerij

Kesawan

hormat.

Dan mampirlah !!
Menoenggoe

LOEN,
Medan-Deli

Ge

dengan

0 060 aan

hormat.

Kroesenstraat

@Moelai
& sampai

&
|

sewu

orang

laki-laki

boeat

anggoer ini

(Klas Nul) —

000 ama

amat

moerid

»

baroe,

sampai klas Toedjoeh.

..

000000

am

Sa
arang

(boeatan

BATA

Zlin, Czechoslovakia)

soedah terkenal dan terpakai seloeroeh doenia

Harganja moerah
Tahan lama dipakei
Bentoeknja molek
Dipakai seronok

Fen's

orang perempoean

Voorklas

166

Obat tjap Boelan

tetapi

-

MEDAN.

tanggal 6 JULI 1933, saban hari sekolah dari poekoel 7'/, page
poekoel 12 siang, diroemah sekolah terseboet.

Kalau badan lemas atau koerang darah tentoe kesehatan terganggoe, ada
Boeat mendjaga soepaja kesehatan
selamanja tinggal baik djangan loepa minoem.

Anggoer

—

Keterangan
lebih djaoeh, boleh dapat @':
pada goeroe kepala disekolah terseboet.

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.

Ngi

moerid

sepAatoe

@

Hiu

14 A.

. Cursus 1933/1934
Boeat

I

000

halsa English School”! t

099
0

.

bagoes boeat

badan,

Tjobalah. Tentoe

toean-toean dan

njonja-njonja

mendapat kepertjajaan

100”/,.

Anggoer ini bisa dapat dibeli dimana-mana toko atau pesan 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.

Hoofddepoot :

Hiu

dari

berikoetkan

,,INTERNAAT",

masoek).

Menerima

5

tidak oesah

dengan spoed sama
soerat menjoesoel,

Pension

sekarang.

toean, diperlakoekan matjam itoe ?!
Ha, datanglah segera bikin pakaian
pada kita.

Soelaiman.

Tidak sadja boeat

diban-

'

dengan

Hadji

jang

Mintalah keterangan lebih djaoeh.

Soekakah

terdjoeal.

sendiri

Mer.oempang.

potongan

sijsteem ,,sedikit

Menoenggoe

koeatkan

Tempat

dar, 5 hari, dapat

keterangan,

kepentingan

Menerima djoega
bajaran boelanan.

Tetapi mesti kena dengan potongan badjoenja.
Gadis-gadis dan nona-nona pandang padanja dengan
merasa kagu em dalam hati, sekoerang koerangnja dia
lirik dengan ekor matanja jang tadjam.—

jang

lebih

minta

Kerkstraat

37

Roemah

Tahir

sion jang bernama: PENSION MOHAMAD TAHIR
bertempat di Soengei Rengasweg 14—16.
Pembajaran terbagi tiga matjam, jaitoe:
f45,
f 35, dan f 25, dapat kamar,

tetapi ma

TAN'S COMMERCIAL
86, Louisestraat.
MEDAN. S.O.K.

tinggal menoempang

AFDEELING PENSION

Lekas masoek.

dari

vacantie

oeang entree (oeang

BOEKHOUDING

lekas masoek

,,Inter-

oeroesan,

oleh Mohamad

dari

Boeat masoek dalam kita poenja

Enkel dan Dubbel, moelai boeka klas beroe
tanggal 1 JULI 1933. Djikalau tidak maoe ketinggalan,

,,Internaat“

personeel

kita akan kasih katerangan
boleh djoega telegram dan

dan
kantoor,
tjepat, dan le-

malam ampir

orang

segala

kita poenja

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

Soeleiman

doeloe datang ditoko kita.
moerah

si bisa

Soeka

Djikalau toean soeka melihat bangsa
toean madjoe dalam kalangan kalangan
handel, masa jang baik
bagi toean,
boeat membeli keperloean tcean lebih

poenja

siang dan

Pemoeda

dan Slop

Tjong Yong Hianstraat No. 35 —
Hoek Hongkongstraat No. 35—
MEDAN—DELI

Kita

Klas

beberapa

pada

wakil orang toea anak-anak jang
boeat

dalam

anaknja

moerid-moerid

Boeat

TYPEWRITING (Systeem modern)
Klas siang 2/3 dan 3/4 wang sekola f3.—
» melim 7/8
seboelan f3.50

Harga F. 0.50, lain ongkos kirim.
Tjitakao pertama hampir habis.
Pesanlah lekas pada
H. Mij. INDISCHE DRUKKERY.
Luiteoantsweg No. 20- Telefoon 949
Adam Malik toko moerah, Pematang
Siantar
J. Jacob Loebis, P. Semardan, Tg. Balei
Mhd. Arsjad stand. P. Malam, Tg. Balei
Sjehroeo kamp. Melajoe 3. Langsa
Toha Arifin Reizende verkooper I. D.

kertas

teroetama

Djakarta.
Kemoeliaan?

pendjagaan

menoempangkan

Harga tempat sama makanan, seboelan

jang selaloe dipergoenakan

dalam doenia
dagang
Systeemnja praktisch,
kas dipeladjari.

,,Internaat"

jang speciaal oentoek

bsaap M3

dibatjakan
talkin
boeat majatnja Bok

Juridisch student di

sadja

soeka djadi

poenja

toe oleh

tinggal

toempangan

Sa

mana

loean

soeka

kita djoega
kita

roemah

ANN IA

Pertjintaan?

isi toelisan, dan maksoednja
meloeloe
memboesoekkan

semoea

HAZAIRIN,

naat,

toeanja

Boeat

Pewarta Deli dd. 13. 1. 1930.
va. Bagi moerid moerid sekolah jang
baroe lepas, perloe sekali beladjar kemari sebeloem
mentjari
pekerdjaan.
Karena jang diadjarkan, ialah keper-

Rana

orang

sediakan

BNN

Indonesia !

jang
sama

ai

»Disinari Matahari Tenggelam”
Oleh

il

soedah

BA

menawan

GE

dibatjakan talkin sebagai mana biasanja,
Sesoedahnja penanaman majat itoe se-

pada

Kita

(Kromo).

e

sma

Toneelstuk

Tjowek, tidak begitoe halnja, atau tidak

jang penoeh
itoe toelisan

hari.

Din NOS

dian

NO Holong 5

poenja

-

atas mereka

4

oa

nia.Menoeroet
kebiasaan kalau majat
soedah ditanam, oleh Kaoem atau Modin

tsb. laloe memegang

itoe

mn
mm
—
sepak
terdjang,
Ra'jat sama mendoega,
bahwa
tiga kiai terseboet melebihi dari l
P.E.B. nja, dan
sekarang berhoeboeng
TAN'S COMMERCIAL
dengan
adanja talkin jang modern itoe,
CLASS.
mereka
poenja
kedok soedah bisa terboeka sendirinja.
Sebeloemoja timboel talkin jg. modern IMBatja apa jang Pers di Medan toelis
tentang sekolah kita:
itoe soedah ada keterangan bahwa
tiga
Pelita Andalas dd. 15.10. 1929.
kiai itoe sangat
seactionair
terhadap
Dengan
adanja
sekolah ini, sebagai
—
—
terboekanja
soeatoe djalan bagi kita
menoentoet kepandaian, enz. enz.

Dari Magelang orang menuelis kepada
»Sikap":
hari ini seorang nama Bok
Sementara
Tjowek, pendoedoek kampoeng Kedoengsari Magelang soedah meninggal
doe-

lesai Kaoem

,INTERNAAT"

7.

Tetapi

ban diataslobang
Soeatoe katja dari pergaoelan hidoep
koeboer.
| doenia terpeladjar IN DONESIA!

dari itoe kampoeng,
setjara Islam. Tetapi

AFDEELING

renta,

lagi namanja.

kor-

mendjadi

modern

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

Bagi Ra'jat di Magelang, Kiai kiai 8irat, soedah tidak berhatsil maksoednja, akan
Soeatoe kepentingan bagi orang toea anak-anak jang menoempangkan anaknja
dan Oemar sama di Pajaman, dan Kiai berganti methoude
jang modern lagi ?
| Maksoem di Poendoeh soedah tidak asing Itoelah
kita akan mengetahoei dikemoe- tinggal di Medan, boeat sekolah H.I.S., Mulo, H.B.S. dan lainnja.

Talkin majat jang modern.
poli.
Pergerakan
tiek

jang

Soengei Rengasweg
14—16.

,

INDONESIA,

talkin

MENOEMPANG

Ngi

'.#Kwanteebiostraat

Fen's Trading
121 - Tel. 969

Company

Post Box

14

MEDAN

MR ae UEA

Doea orang jang loeka dimasoekkan
kedalam roemah sakit Tandjoeng Enim
Samalloeddin
telah diserahkan ketangan
politie. '
Soenggoeh malang bagi pemoeda Alioeddin, gadis tak dapat djiwanja melajang.
Demikiaolah pembantoe Adil mengabarkan dari sana.

kalau

PAT

Sa

noempahan darah lebih djaoeh.

Apakah

itoe.

sematjam

TEM

KU

mpir poela kemoedian terdjadi pengamoekan, tetapi oentoenglah enam orang
ageaot
veldpolitie
dapat
mentjegah pe-

ROEMAH

Dan bila orang | pada pergerakan jang mana djoega. Tjoema
soeka
masoek
mendjadi anggota dari sadja mereka poenja maksoed tidak akan
salah satoe itoe perserikatan, tidak akan berhasil, sebab berhoeboeng dengan keaToehan
diakoe djadi oematnja
.|daan, soedah memaksa pada ra'jat oentoek
Begitoelah maksoedaja talkin jang mo- bergerak. Boektinja pergerakan di Magetiap lang mendapat pengaroeh jang besar dari
dern dan sekarang soedah oemoem
tiap ada orang mati, dibatjakao
toelisan | Ra'jat.

mboj skan nafas jang penghabisan.
Sam Iloeddin memarang ketiga kalinja,
tetapi
dapat ditangkis oleh Tjek Aroen.
Kemoedian Samalloeddin mengambil lang-

perserikatan.

asa

aa

—.ranjs. |Nioeddin tebah

20 —55D66

:
:

Tag

Oude

Markt

MEDAN,
Straat No. 53,
P.O.

Agent besar dari:

BATA

:

Box

SHOE

238.

Co

Telf. 755.

Ltd.

-d

Ja, lebih dari

pada

itoe

faedahnja

kitab

baroe

10x15

Sesoedahnja

Familie

dengan memandang ke-

dengan

membeli

ANGGOER

boeng

ketjederaan

Sekarang

berhoe-

dengan

1, Menilik sempoerna diri dan bahagianbahagiannja.
Doenia, menambah dosa, tham 'a dan
bahagian-bahagiannja,
Pergaoelan,
pemberian, megah, dan
bahagian-bahagiannja

OBAT

zalim

tipoe,

Sykes

rrengadji,

Gut

BU

Pa

Melajoe)

Indonesia
perloe

2 toecan-toean

baroe

bigi

Chatib:

terbit

Compleet

18 moeka

|

af 0,25. tambah ongkost diukwerk (0.02.
Minta pada:
H. MAHMOED ISMAIL LOEBIS,
:
Kadli Soengei Kerah.
Didjoeal antero tempat,
H. M. Joesoef, Pasar Ikan Lama Medan.
3“3
saban botol berikoet glas
»
Drukkerij Sinar Deli
oekoeran seharga f 3
“ Drukkerij Pertja Timoer
Njolat Soeleiman,
Kisaran
e
P. Siantar.
R. Andak, Wilbelminastraat
Sole - Agenss:
“dan kedai-kedai kitab.
135 Ned. Oost Indii Siam Philippine
& China
pa

IN.V. Auw Pit Seng's

Menginaplah,

ke SUMATRA
Wilhelminastraat

No. 193d

Dimoesim malaise

HOTEL
Medan-Deli,

ini, tentoe

kita se-

boleh-bolehnja
moesti berhemat, jaitoe dengan
keloearkan wang sedikit
menjenangkan perasaan kita.

Oleh karena itoe tjobalah tsean datang dimana kita poenja Hotel. Boekan sadja toean merasa beroentosag
dengan ongkos sedikii, toean merasa
poela masakan

terdjaga

Dan
kamar

jang

lazat

rasanja

dan

bersih.

djeega kita
jang teratver

ada

sedia kamar-

dengan rapi boeat

famili baik-baik jang menginap dalam
perdjalanan, dan dibelakang Hotel ini,
berlera langgar dari Almarhoem Sjech
M. Jacoeb boeat bersembahjang

Sedia autogarage.
Beheerder,

00 00e...—.5..5.hb00

000000000000
( Hidoep Dalam

(HandelMatschappj
MEDAN

- HONGKONG.

Sub . Agentermr

Sabang-Atjeh)

$ Oonosielkuist )) MVeAgNan NIT.EBale8 i-CoLb.,.
Tapa

8.Weskust

) Banana Na

Bengkoelen )
Djambi—Ong Ban Tjoen
Palembang—Goean Liong Thaij
Soengei Liat—Bong & Co.
Tg.Pandan—Lim Khong Fah
Tg.Pinang—Oei Hong Tjoen
Telok Betong—0Oe j Peng Lam

KENAPA U MESTI SANGSI LAGI?
Minoemlah

setiap

hari

Tjatjar etc.

3. Menentoekan

jang

baroe

lai Bond

teroebaik dari

ALKISSAH

0 ama

33 Hakkastraat-Meden.

Tel. 1166

No.

74

Telefoon

No. 1435

Kelontong

Batterij Modelaja paling baroe lebih tahan dari lain Tjap

Menimboelkan nafsoe makan dan aafsoe
berahi.
5. Menghilangkan pikiran jang koesoet dan
menjenjakkan tidoer malam.
6. Menggembirakan hati boeat melakoekan
sesoeatoe pekerdjaan.
Poeloehan Chemisten mengerdjakan tjampoerannja |
SERRAVALLO,
bertahoen
Anggoer Obat
tahoen bilang tempoh pertjoema sadja, baroelah
didapat tjampoeran obat-obat jang memberi djasoenggoeh
dari
tentang
chasiat jan
jang

me-

Djangan toenggoe besok atau loesa, begitoe
lekas ada kesempatan, teroes minoem Anggoer|
Dengan ongkose jang
Obat ,SERRAVALLO".
paling enteng, toean poenja kesehatan akan ter-|
lindoeng!

Saban tetes berfaedah dan berhasil!
Tolonglah toecan poenja diri,
sebeloem telaat !
N. V. Hvg:
MOHRMANN

Pakailah ini batterijoja sepaddjang tahan mendjaga tempat gelap, pertolongan
senang bagi tocan peroentoengan toean.

6 Co.

Menoenggoe

terbit
(Jang

betoel

Oleh
Isinja

M.

soedah

kedjadian)

SIREGAR.

boekoe:

Il. Sampai di Betawi,
Il. Beladjar kenal,

Soeatoe drama peaghidoepan jang terdjadi di MEDAN
'Soeatoe boekoe tjerita jang baroe di terbitkan, terkarang dalam
babasa lndonesia jg. sederhana

000000000000

Artikelen

Lia tlah

Il. Mesinggalkan tanah Air.

Boekoe jang seindah itoe, satoe djilid tebal, (126 pagina)
f 0,60
@ tammat, tjoema didjoeal dengan harga
Postdrukwerk
£ 0,64

Sport

isteri.

Baroe

@

ia

S ore & Co.

Canton straat

0000 0 SI
6000000 NI

sesoeai benar titel boekoe ini dengan isinja: menoetoer& kan drama jang sedih, penoeh oleh air mata, penoeh
oleh nasib jang diroendoeng malang: Soeatoe boekoe
jang dipersembahkan kedalam perpoestakaan Indonesia jang modern, bocah pena seorang pengarang
jang bernama : DAHLIA.

hormat,

datang boelan boeat kaoem

Manila (P.I.)—Ki Lin Tong
|(Batavia—Semarang—Soerabaia—)
(Bali—Lowbok—Flores—Timor—)
w/h REISS 8 Co.
( Makkassar—Samarinda
— Menado—)
( Ternate—Gorontalo— Amboina—
) N. V. Hvg: v/b J.

Air Mata

dengza

barang-barang:

His Master Voice, Beka, Odeon , Pagoda, Hindenburg Record. ..
Persediaan besar

2. Menambah darah dan kekoeatan,
mereka

Bioscoop

Toko

— Io1. Mentjegah penjakit-penjakit Marlaria
flueoza — Pest— Typhus — Dysenterie—
tama bagi
sakit,

Orion

kita poeaja

Specialisten

Passar

ketjil

Anggoer Obat SERRAVALLO.
ngandoeng KINA dan ZAT WADJA.

Pontianak—Djoeng NjanSoen&Co
Bandjermasin—Henneman & Co.
Bangkok (Siam)—SengGuan Store

0 0 SEMEN

glas

,SERRAVALLO"', boeat:

OBAT

ANGGOER

3x1

Sebelah

»Binasa Kerna Gadis Priangan"

Gelombang

persaksikan!ah

HOCK SIAN

—
IFirma

4x10cM.

dan

set (4 rackets, 2 posts,
| net & 6 shuttles)

Kita Menoenggoe

(bahan!

Mampir

boeat gut)

Popular

badminton

Lekas datang

hilang

kaoem Islam apalagi

preserver Iminjak

Shuttlecocks merk
Badmintoo shirt

dan

tempo dan bahagian-bahagiannja.
dan lain-lain.

Choetbah

Badmi anton racket frame

Sykes Special badminton racket frame
Favorite Badminton racket frame
Lux badminton racket frame
Popu'ar racket (dengan gut)
Rubber cover boeat racket
Press

bahagian-bahagiannja.

bang

barang barang boeat

Special

seketoerocuan, hal Agama, mesdjid, dan

Choethbah,

baroe terima ma-

seperti:

»

edjek,

kita

BADMINTON,

»&

&»5
mn

3

bahagian-bahagiannja.
Mendidik anak, soeami isteri, dan bahagian-bahagiannja,
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Menjakiti,

MOERAH.

tjam-matjam

O"
,SERRAVALL

jang dirjela:

Tjela acau

Dokter

Djoega

drukwerk. Kitabini bernama AL-TIBJAN
atau (kenjataan) dari doea ratoes sipat sipat
ISINJA:

Professor

kita poenja

DJOEAL

satoe

terbit besarnja 24 moeka:
a #0.30 tambah f 0.02 per-

c.M.

SAN Pa An Set NAN

TAN MA NP ps aa Yg PN MO NA ena Dana Tata ta

F200??

an

IV.

Pertjakapan

iboe

Mesin Toelis, merk:

,Underwood”. dan
Corona" 3m.M.4s H1,70

3

Agent dari Mesin Toelis, merk:

V. Kenalan Raden 8astrawinata,
VI. Melantjong sepandjang djalan,

REMINGTONPORTABLE,

VII. Sjamsoedin, poelang ke P.Siantar.
VIIt. Korban adat koenol
IX. Sjamsoe, Sjamsoe!
X. Merindoekan kekasih,

Model

Harga

00 0» Sean

0000000000000

Sedia Pita (Linten)

bapa,

XI. Boeahoja perkawiaan paksaan,
XII. Melepaskan belenggoe,
XIII. Bertemoe!
Tjerita jang menarik hati.
1 Boekoe tamat......,
£ 0,50
Franco Drukwerk tamba..,..
,,'0.10
Rembou:s tambah.......
» 055
Boleh dapat beli pada:
»N. V. SINAR DELI",

dengan hormati!

MONARCHPIONIER

3

Harga Contant:

Contant:

f 175.-

£100.-

Kekoeatan dan kebagoesan
oesah kita poedjikan
soedah kenal.

lagi,

Mesin
semoea

Toelis ini, tidak
Doenia Typisten

Medan.

006
6 6 6 @EEEED 000 00009000000

akpe ta' dapat berkata kata dengan Ma-| keroemahmoe ini, boeat menjampaikan
padamoe. Tadi sewaktoe akoe berdjalan- ager itoe, hatikoe penoeh dengan angan- pesannja itoe. Sambil is mengeloearkam. 4
djalan di Baboel Hadid dan teroes akoe angan dan fikiran jang membawa akoe tangannja tanda mejempaikan pesan itoe,
Betoelkah perkataanmoe ini? akoe tas.
Ikedjazirirah, akoe berdjoempa
dengan kedjoerang . ... . . sch,“ sampai
ABDUL WAHAB
EFFENDI
toean Malik dengan beb
anak. wa- disitoe ia berhenti berkata sebentar ke- koet jang pesan ini semoeanja,
(PEMOEDA MESIR)
diketahoei tamoenja itoe, teroes ia keloear Jangnja. diantara mereka ada “djoaga ter- moedian - katanja poela" Sekarang itoe pesan jang engkau boeat boeat
semoeca ta' goena kita fikirkan dan kita boeat MeMyerolok ka akoe. Ta
ihat olehkoe Sri Panggoeng itoe".
@menoedjoe kemoeka.
Oleh:
pesannja itoe, baik
bitjarakan lagi karena boleh djadi meng- soenggoeh
Dihalaman dilihatnja Aowar berdiri dan
A: A. Ls. 6 HI, Saty.
akoe harap padamoe
soepaja
Baharoe sadja sampai disini perkataan ganggoe kesehatan kita.
menoleh keatas roemah.
19
poea
nanti
sore soeka toeroet
, #Eogkau Aowar |!" — Wahab berseroe M.Anwar Wahab telah berkata.
Oleh sebab itoe baiklah koesamboeng sama dengan akoe menemosi dia
Setelah mereka poeas berkata-kata itoe, setelah ia melihat sahabataja itoe. .,Mapanggoeng sana: dan poekoel bera
"Siapa ?? Sri panggoengitoe?? Ach !! tjeriterakoe tadi.
A. Wahab poen bermoehoen pada ajah rilah eaik !! Soedah “aga
engkau meIkatanja kita datang ?"
da boendanja, karena ia hendak pergi
Roegi benar akoe, kalau begitoe sekiraManadengan
akoe bersoewa
»Poekoel 3",
smarnja. Setelah ia sampai dikamaraja Ma
Sai agak radja benar! nja tadi akoe toeroet dengan engkau gerSetelah
Kogkan dj
itoe dan memberi salam masing maoea
lansoeng menghempaskan dirinja Begini bari aa aan rod bangoea, eng- 'berdjalan djalan tentoe akoe dapat poela sing, kami poen berkata kata sebentar.
Kalau begitoe baiklah, dan skoe has.
tas tempat tidoernja. Sekarang moelai sLae
dah bangan
ajaaa
sn pagi tadi
tadi melihat moekanja pada siang hari, karena la bertanja kesapa engkau tak toeroet rap kau nanti toenggoe diroem
si
vondah bango
dat
soedah Isoenggoeh poen akoe telah melihat ia
pele is berperang dengan. angan-angan:
Is
sama dengan akoe, poekoel 3 koerang '/,, soepaja k
bersama
berdjalan
jang menggoda fikirannja. Disaetonie| pgane
lan rageitng
kota
malam haris tapi siang beloem perselama ini, apabila ada engkau nanti dengan sutokoe dan
8" loepoet-loepoet w-djah Habiba Hanoews | Mesir Ini, sehingga inilah akoe sampai Inah: koelihat. Mana
barangkali sedang katanja engkau,
tahoe,
Katakoe pagi ini| kita berangkat."
g "menambahi kerjantikannja .itoe, Debapak Kar
karena ada jang perloe malam ia memakai.
dan
da
gkeu
be
bela
na
'bersoea d dengan engkau
mM
anlsh dengan tid-k disangka-sangkanja
koesampaikan pesanNa
nana
mekah apa
Demikianlah setelah mere
singakoe
sini
dari
ng
ee-poela
maksoedk
dir
matanja telah Bata
pinja sekata
kata. dan minoeai”
Ba era
orang kata Anwar |seri moe
pesan
moe.
Kalau
:
katanja
Djadi
keroemah
ah
bantalnja
habis
Karta taher
basah.
Tengah ia|
co gambar ” :
Je singgah nanti keroemah anak ssu- sedikit, Anwar poen
ipang i-pikir Bara gelombang Vga
tata
Aowar
8
Tlah n kirim sa- lang ketoemahnja Pena
sampaika
tolong
itoe,
dagar
"9
an
“»Tidak| Tidak: Wahab. Kalau
kau lamkoe dan soeroeh ia datang berdjalan koel li, dan ia berdjandji nagti
i Haa, sekonjong-konjong A
) mengetoek pintoeaja sambil
hat wadjahnja pada siang hari, boleh djalan kepanggoeng nanti sore, karena (PS
?? Pesan
nPesan orang
poekoel 3 koerang "Iu Ia menoenge g
Ban
ta'
ngan? ? t
kkah tjoema
kedatangan Wahab diroemabajo.
»Siapa? Siapakah menoesggoe akoe di
loear7 tanja Wahab—lapoeo berdiri dari
tempat tidoernja sambil menjapoe matanja
jang bekss menangis itoe dengan sapo
tanganoja, ia takoet jang ia menangis

»Benar sehabat! akoe tidak

berdoesta

HA

ini hari Minggoe.
Djadi itoclah sebabnja

akoe siaggah

