Terbit tiap bad, ketjoeali bad
Minggoe dan hari besar
Harga langganan di Indonesia i
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Langganan sedikitnja 3 boelan
Pembajaran mesti lebih doeloe.
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ergerakan ·Al - Islam Indonesia.
Asal moelanja satoe perkara
ketjil di mata orang. Satoe karangan dalam madjallah Hoakiao
bertanda ,.B". Nabi Moehamad
satoe djenderal. soeka wawangian.
mati dalam keadaan gila. lsi karangan itoe bangsa dongeng, seperti jang soedah biasa disiar~
kan or
di
Barat.
m katailgan ta'ber
erti ta'berkepentingan, sepe
ta sadja, jerita orang perdjalanan di tanah-tanah Islam.
sebagai ,,boemboe" kissah perdjalanannja. da poela jang bangsa
poera-poera 'ilmoe (w~tenschap).
Semoeanja sama asalnja : keben
tjian clan permoesoehan kepada
Islam clan Musli1nin, kebentj1an
dan permoesoehan jang sadar clan
sengadja atau ·ang tidak . ar
clan s n\fcldJa.
Ada jang karena pengaroeh
Jarao, jang seperti rat n m.asoek dalam darah ; ada jang arena .penga
meniroe sikap
dan pek.erti, bangsa asiµg jang
kelihatan sedang menang dera
djat clan menang pengaroeh di
atas doema: pengarodi sifat ,.slaen mentalite1t " Maka segala
pengaroeh itoe mendorong perasaan menghendaki lenjapnJa agama Islam toe,
oepaja hilang
poela barang 1ang membedakan
clan meng 1:ngkan d1ri datipada
kaocm ang menang, kaoel\} jang
dimoeka. kaoem jang di atas itoe,
~sa ,.toean-toean kita" dari
Bar.it itoe !
Memang perkara Hoakiao itoe
boekan pe.ckara jang bermoelamoelf D11k kita ambil zaman

sad

·

-boleh

· at

"perkara
M -e k a h d a n
D i g o e 1. satoe, bagian claripada
gap.da anti~jt; kita t>oteh
peringatkan propaganda antipolygamie, jang dalam berlakoenja kentara bersifat anti-Islam
dan terbit dar'pada perasaan
pembentji-lslam ; kita
boleh
peringatkan sikap pimpinan dalam
beberapa banjak
koempoelan
bangsa kita atas asas kebangsaan
kita, jang membiarkan sedjaoeh~
djaoeh propaganda kebaratan clan
moraal kekristenan berhoeboeng
dengan monogamie, dan menjetop
tiap-tiap pembitjara jang hendak
menerangkan alasan~alasan Islam
tentang olygamie.
Pada hal gerakan anti-poligami
dan anti-talak, seajata-njatan1a
menoedjoe poligami Islam, j an g
d e n g a n n i k a h, dan hoekoem
talak Islam, jang ke_lihatan terpegang di dalam genggaman laki.
Alhasil, soeara .,B" dalam Hc-akiao itoe datang menambah perasaan goesar, jang soedah bertambah-tambah keras di hati
pihak Muslimin jang Islamnja
b o e k a n nama, b o e k a n toeroenan sadja, melainkan kejakinan, jang mengemoedikan dan
pengadjaran jang mendjacli pedoman tetap dalam kehidoepan
sendiri {individueel) dan kehidoepan pergaoelan sebangsa (nasionale samenleving.)
Tambah keras dan tambah
djahat poela ' dirasakan keboesoekan perboeatan Hoakiao itoe,
karena seperti sengadja soeara
itoe disiarkan dalam m:isa piha
itoe poenja pengiraan roepanja,
bahwa pihak Islam sedang kalah
pengaroeh, kalah soeara dalam
kalangan ,.Boemipoetera". Maka
perasaan itoe mendapat boekti
poela. Betoel dari pihak kaoem
,.kebangsaaq" .-istimewa dari pihak P. B. I..- terbit soeara
meremehkan clan mentjela malah
mentjatji sikap pihak Islam menentang perboeatan Hoakiao itoe.
Terlebih doeloe pihak P. B. I.
itoe djoega jang berichtiar hendak
menjalahkan sikap kaoem Islam
membangCSenkan clan menghidoepkan
perhatian Muslimin
Indonesia berhadapan dengan
fitnah dan aniaja, jang sedang
berlakoe atas Muslimin di Pales~
clan Maghrabi. Pihak itoe
"oega, jang dengan mengemoekBkan alaian ,.Keinternasionalan"
pergerakan Islam mempropagandakan, bahwa pergerakan ini

meroegikan pergerakan kebang~
saan.
T ambahkan kepada itoe sikap
zending (teroetama Dr. Kraemer)
dan missi (teroetama pastoor Van
Ryckevorstel) dengan kitta-kata
jang tjerdik m.cg
m
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baris sekali moeat f 0,50
sedikitnja 5 roepiah.
Harga berlanggana moeat lain
perdjandjian dan lebih moerah.
Advertentie ketjil dala
angan ,,Ada goena" 6
kali moeat f 1.Pembajaran lebih ck>el
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P. 8. S. T. masoek I. T. F.

kan perginja toean Nainggolan
dari 1Peureula pendoedoek Peureula kehi~ .1gan satoe sahabat clan
satoe penolong kesehatan jang
sangat disoekai orang.
Dr. Nainggolan membalas bijara itoe dengan mengoetjapkan
terima kasih lagi.
Sesoedah habis. pembitjaraannja
itoe Muziek club Peureula poen
menghidangkan lagoe Indonesia
raja h')eat penoetoep perdjamoean
itoe. •

mengert· ah l<lta, bahwa pergerakan Islam terlompat berdiri
GORONTALO.
menantang segala serangan her~
boengkoes, bertopeng dan ber(Dari pembantoe kita).
semboenj1 itoe, jang berlakoe
J. I. B.
ATJEH.
dengan perlahan-lahan seperti
ratjoen oepas di dalam darah
(oleh. pembantoe kita.}
Pada malam 6 dan 7 boelan Juni
bangsa Muslfmin Indonesia, tatjbl, oleh Jong lslamieten Bond
Malaise.
kala satoe TJina*) merasa soedah
Peureulct. Afdeeling Gorontalo telah diadadatang tempohnja, soedah masak
BP M. Peureula soedah en.. k21n pesta kwaartal bertempat di
w ktoenja, boeat ia djoega toedjalat?J<an kehillljltan denga sa- Islamijahschool.
roet meloedahkan reak boesoek
Didalam pl':sta kwaartal itoe
n0at keras. Moelai dari tangaa
a
I latn Jang soedah korat-kadiadakan
tonil -doea malam, de8 Juni soedah berangsoer~angs~r
nt dikero1ok oleh moesoeh berngan
tentonstelling
dari handdikoerangkan koeli clan pegawai""
topeng. dar1 seQa1a pihak itoe.
werken
dari
J.
I.
B.
Dames. Pa'Fapi pibak Islam soedah ba- nja.
da malam jang pertama diambil
Kira-kira
1600
koeli
mesti
dingoen, soedah djqga kesadarannja
tjeritera, menggambarkan bagaimemperhatikan permoesoehan jg. perhentikan dari tempat itoe daq_ mana akibatnja anak~anak jang
tjoerang, jang hendak membinasa sekarang saban hari koeli-koe
terpeladjar jang mendjaoehkan diitoe 36 atau 40 orang
ng
dengan d m-diam sambil memadengqn auto vi:acht ke Bran n rinja dari bangsa dan igamanja. Ia
niskan moeka cl.an mempertoenmengawin't seorang gadis Eropah
d "oekkan ,,kemanoesiaa belaka · dari sana akan dikirim kembaU dan setelah mengawini dengan gake negeri asalnja. Roe a s
1toe. Lama-kelamaan kesadaran
dis bangsanja sendiri. Sengsara
ditoetoep
dan terreinchef 40ed
ito , jang soedah terang dan njata
clan sial segala-galanja.
diperhentikan.
30
orang
•
E
pciti
kep da pihak pimpinan soedah
Soenggoeh besar sekali ertinja
akan diperhentikan dan bebera
mendjalar dan menjerap ke dalam
tjerite~a
itoe teroetama sekali sema~in pompa jang bekerdJa sian
segenap barisan jang hicloep Kebab
kebanjakan
pemoeda-pemoeda
malam soedah risetop boeat ko~
1slamannja. Dengan tjepat seroean
rangkan prodoeksmja. Keadaan Goront :ilo jang menoentoet peKom1te Soerabaja m.uidapat djangetahoe an kebaratan, baik jang
wab dad gala podjok clan segakr . di tempat itoe ada sepi se~1i. ada di Djawa, T ondano clan lainlapis Indonesia Islam. Pada 3 Mei Banjak orang - orang jang her~ lain negeri ketjoeali jang ada di
perg~rak
hermoela di Soerabaja. djoealan di tempat ito.,e. meng<!
Makassar, kebanjakan mereka tingPad3 26 }uni konferensi besar loeh sebab kehilangan pioetang,. gal berinternaat kepada bangsa
berkoempoel di Soerabaja. Doea- nja. Semoea orang jaJJg diper- belanda, atau setidak~tidaknja bahentikan itoe tidak lebih dahoe
P
'
at omi.te. telah baicdm 1oe diberii:ahoe hanja hari ber~g- njak bergaoelnja dengan bangsa
di empat poelau-poelau besar di
barat.
Billl.-~ dipanggd 'clan ternes
Indonesia ini. B~ Te
e
Mereka meloepakan bangsanja
soeroeh berangkat ke P. Branclan.
b?r'temm K:awat persetoedjoean,
clan
igamanja. Bahkan banjak
Pihak personil Eropahpoen memdemikian djoega an::ik. Indonesia
.
di
antara
pemoeda-pemoeda itoe
poenjai hati gojang kalau - kalau
di Mekah.
jang
soel~a
memindahkan nama~
Kesadaran Moeslimin bangoen mereka kena operkomplit dan nja jang aseli. Abdullah oempahilang nafkahnja. Dari 35 orang
tidak dogan Iakoe permoeso~han
Employe Eropah akan tinggal 5 manja. Setelah ia tinggal di Ojaatas .. bangsa" Tionghoa, seperti
orang sadja. Orang ~ orang jang wa lantas berganti nama menpergerakan bangsa jang memboeat
kena operkomplit itoe kebanjakan djadi Adolf, bernama Ibrahim
gadoeh di Pekalongan itoe. Kejang soedah lama dalam dines. pindah mendjadi Abram.
sadaran Moeslimin sege~a meBegitoe djoega
kebanjakan
1.genal kedoecloekannja dimpe- Jang baroe (jang gadjinja masih mereka kalau didatangi oleh
soehi oleh segala pihak clan de- rendah) itoe jang tinggal.
orang toeanja di Djawa. kalau
ngan njata-njata melihat pihak
Lang s a. ajahnja berpakaian kain, atau
kristen jang dengan mengeloearjang hadji memakei sjoerban,
Berhoeboeng dengan waktoe anak-anak itoe maloe mengakoe
kan oeang beratoes riboe dan clengan membawa pengacljaran clan soesah ini kota Langsa nampak ajahnja. Kalau ditanja oleh temano'Jat hendak memikat anak-anak sepi sekali. Pada hari besar atau temannja mengakoe bahasa orang
Islam bagi meninggalkan agama tanggal 1 dan tanggal 16 poen itoe hanja djongosnja atau jang
nampak sepinja. Kebon atau on~ sepadan dengan itoe.
Islam.
Kaoem Muslimin melihat poela derneming saban hari ontslagkan
Rol tonil itoe dipegang oleh
dengan njata-njata tipoe moes- koelinja clan dikirim kembali ke toean Dja'far Azbie (voorzitter
lihat kawan - kawan sebangsa, Ojawa.
J. I. B.) clan jang mendjadi gadis
Beberapa banjak toko atau ke- Eropah nona Hwa Arbie, adik
jc:'.lg telah menerima paham clan
pekerti kekristenan, clengan tidak deh-kedeh mengeloeh sebab tidak dari voorzitter.
masoek geredjanja, jang tipoe lakoe dcvi beberapa kedeh-kedeh
Tjakap dan tangkas kedoeadaja itoe hendak ,.menggali ta- soedah ada jang 4 sampai 8 boe- doeanja itoe. Maski. beloem biasa
nah di keliling oerat keislaman", lan tidak bisa bajar sewa kedeh- mendjalankan rol tonil tetapi
hendak mengasingkan hati anak nja sedangkan ja.ng poenja kedeh tjoekoeplah sekedar boeat menIndonesia daripada segala sifat sewaan itoe masih sabar. Ber- didik pemoeda-pemoeda kita.
hoeboeng dengan banjak kedehdan adat keislamannja.
Ibrahim Pooe jang mendjadi
kedeh
dan roemah sewaan ke~ badoetnja Soenggoeh gandjil ia
Tapat berdiri barisan Muslipoenjaan familiefonds dar·i Zelf- itoe. Djangankan berkata-kata,
min Indonesia.
Tetap perbantahan Ba 'Alwi bestirder Langsa maka oleh Kon- seda!°'g baroe keloear dari dalam
trolir Langsa jang mengoeroes tonilpoen orang soedah rioeh
dengan Al lrsjad.
Tetap pertikaian P. S. I. I. de~ hal sewaan itoe telah dipanggil tertawa.
orang-orang jang beroetang sewa
ngan M. D.
-alam j8°ng kedoea diadakan
Tetap pertentangan kaoem kedeh itoe dengan diberi tahoe tjei. era bagimana tjaranja Bangsoepaja mereka soeka bajar sewa sa Gorontalo
koeno dengan kaoem moeda.
dahoeloe kala
jang
akan datang dengan. betoel mengangkat seorang radja. Tjara
Masing ~ ma,ing dengan hak
kejakinannja dan ilmoenja, jang dan toenggakan jang lama hendak- repiblik.
hanja kejakinan dan ilmoe dengan lah dibajar dengan angsoeran soeIndah clan rapih. Sedang malam
berkat rahmat Allah akan dapat paja kedoea belah pehak nanti ja ig kedoea itoe jang diangkat
meghilangkan segala perlawanan bisa senang.
sebag~i Radja ialah Lena Oli I
itoe.
Padvfnster dari Natipij. Sedang
Tapi rapat bersoesoen sekalian- Perdjamoean Dr. Nainggolan. toean Tjanie Lamato Sekretaris
nja berdiri dalam barisan komite
Berhoeboeng dengan kepinda- Afdeeling J.1.B. mendjadi pemboepergerakan dalam p,ertentangan han Dr. Nainggolan arts dari roe dan nona Hawa Arbie menjang dihadapi clengan segala se- B. P. M .• pada tanggal 21 Juni djadi Boe I Boengale.
rangan jang berboengkoes clan pemoeda~pemoeda dari kota PeuKedoea malam itoe mendapat
bertopeng dengan matjam~matjam reula soedah mengadakan perdja perhatian jang loear biasa da ri
boengkoes clan topeng kemanoe~ moean boeat famili toean jang kaoem dan bangsa Gorontalo.
siaan, kemadjoean, kebangsaan, terseboet. Tempat perdjamoean
Di dalam malam jang kedoea
kesosialan, keekonomian dsb. Dan itoe dilangsoengkan di Pasangge- tertampaklah t. Assistent Resident
segala serangan jang .. ta ' s e ~ rahan Koeala Boega (tepi laoet). v. Gorontalo dengan isterinja. Gen gad j a" jang ,.hanja karena Dalam perdjamoean itoe hadlir zaghebber dengan isterinja, Djosalah tangkap a tau salah faham ". djoega famili dari Tenkoe Thajeb. goegoe dan Marsaoleh, HoofdTapi sama belaka toedjoean- Perdjamoean terseboet ialah akan politie Opziener clan beber apa
nja : menoendjoekkan clan mem- mendjadi tanda peringatan dan ambtenaren jang lain-lain.
boektikan perasaan meremehkan, kenang-kenangan bagi Pemoeda~
Extra' s dan sebagainja dipegang
menghinakan Islam, soepaja de- pemoeda Peureula clan Dr. Na- oleh t. t. dari Mulo Tondano. Dari
Mulo Makassar (J .I. B. er) t. Anjo
inggolan.
*) Kita membedakan antara, Tjina dan
adjoe, J i b e r clari Soerabaja
oean
Zainoedin
berbi.tilWllifl!IV'I
T
Tionghoa atau China, sebagtan kita memBakarie Oesman dan t. Man~
nama jang hadlir merilir-.f8'111l!
bcdakan antara lnlander dan lndonesier.
H. A. S. do'a selamat djalan k
oer Mohammad dari Medische
ooge schoolpoen ta'ketinggalan.
(Liat samboengan pag. sebelah) Nainggolan. Pembitja~4•••t

Jang sangat menarik dan mengharoekan hati kita jalah njanjian
dari t. Bassani Jasin jang disertai
guitar hawaien oleh t. Abbas
Mahmoed masing-masing dari
Mulo Tondano, lagoenja memang
sedih Iampoe bersinar donkerblauw
dibelakangnja ada pohon jang
amat rimboennja. Kemoedian nampak seorang pencljoeal sate jang
dilakoekan oleh t. Hoesain Laija.
Handwerken dari kaoem iboe
(Ji b d an en) sang at sedikit jang
lakoe.
Sekianlah tonil clan tentoonstelling jang diadakan oleh J i b
Afdeeling Gorontalo.

Pergerakanc___
BERSERIKAT DA
BERKOEMPOELAN.
(Ringkesan berita koempoelan)

(Dari pembantoe kita.)

Openbare vergadering P. S. I: I.
Ladj. Afd. Boeloelawang.
Hari Senen ddo. 22 Juni '31,
di desa Soembersari......- Pring, telah
diadakan propaganda openbare
vergadering oleh Ladj. Afd. Boeloelawang, bertempat di roema
nja t. H. Moertodho lid P.S.
Vergadering dimoelai dj
2,30 siang dan dipimpin oleh
J. Atmoprajitno.
Sprekers: t. t. Atmoprajitn
H. Moh, Salim voorz. M. 0. I.
Bil. clan H. Moentaha.
Agenda jang dibitjarakan :
I a. Menerangkan hak agam,c
Islam clan Islam-geminta (soeato
badan baroe pengoeroes Masdjk
kampoeng);
b. dengan diboektikan riwajat
Hidjrahnja K. N. Mohammad
s. a. w. waktoe mendirikan mas~
djid di Medinah.
II a. Membitjarakan tentang hal
koperasi clan prodoekten-koperasi•
b. tentang perserikatan tani,
clan hak raad~raad desa.
Kj. H. Moh. Salim dipersilah~
kan membatja Ajat~Ajat Al Quran
hakim jang penting-penting dengan di ma'nakannja, clan clisamboet oleh H. Montaha dengan
menerangkan kewadjiban oemmat
Is am dan disertai kenjataan tarich
Nabi s. a. w. hingga jang ber~
hadlir mengerti.
T oean Atmoprajitno lantas menerangkan ag: I dari hal Isl.geminta dengan pandjang lebar
hingga jang hadlir mengerti clan
teroes membitjar
n~
Agd : II tentang h-al keadaannja
koperasi ada pada masa ini dibandingkan dengan jang ditjita-tjitanja
jaitoe haloean clan maksoednja
Producten koperasi jang haroes
kita dirikan. Dan setelah diterang~
kan pancljang lebar, lantas mengambil ten tang ha! konkoerensinja
kaoem berdagang besar jang
sehingga mendatangkan malaise.
Laloe jang achirnja menjatakan
sikap koperasi jang bersifat dengan
soenggoeh - soenggoeh berdasar
kekoeatan clan peroesahaan sendiri,
jaitoe: pokoknja dari hatsil per~
tanian jang ketjil-ketjil sehingga
jang besar, sebab inilah jang
njata~njata pokok soember rezeki
kita clan peroesahaan sendiri.
Maka dari itoe kita haroes dapat
mengatoer clan mengoeroes pekerdjaan kita sendiri jang achirnja
kita bisa dapat mendirikan goedang-goedang Producten-koperasi
dengan teratoer jang setjoekoepnja.
Sesoedah itoe laloe t. Atmo~
prajitno meneroeskan pembitjaraannja tentang rantjangan maksoednja perserikatan tani, oleh
karena waktoe hampir habis,
pembitjaraan diringkas, hanja ambil maksoed seperloenja sadja
dengan singkat. Pada oemoemnja
kaoem desa teroetama kaoem tani
itoe kelihatan lemah tidak mempoenjai organisasi jang menjoesoen
kekoeatannja.
Maka dari itoe P.S.l.I. mengaclakan badan perserikatan tani ini,
ketjoeali saratnja mendirikan Producten-koperasi dengan sekoeatkoeatnja hendak mendjoendjoeng
deradjat kaoem tani clan hendak
mengatoer dan mengoeroes segala
basil clan jang mendjadi sebab
keberatan.
Vergadering ini ditoetoep dengan selamat pada djam enam
magrib sambil batjaan al fatehah.

Ko}l'erasi.
Pada 28 J uni jl. di Soempioeh
telah dilangsoengkan p rtemoean
antara .. kaoem~kaoem koperasian"
bertempat di soos ,.Tri~harsojo".
Sprekers: Toean Notorahardjo,
t. Koesnadi, t. Siswodarsono, Aboe
Masoer, Harajosoemarto.
Jang diremboek :
I. T entang perhoeboengan antara koperasi satoe dengan lainnja.
Tentang membeli barang~barang
seberapa boleh djangan sampai
memt ·
~· ~ keloearan asing

djika dikalangan sendiri ada, dji~
ka kwaliteitnja koerang bagoes,
mesti mentjari daja-oepaja oentoek memperbaikinja, tetapi kalau
memang tidak bisa bagoes haroes
dibiasakannja memakai itoe.
II. Mendirikan komite goena
mempeladjari .. pekerdjaan, persatoean koperasi" (centraal koperasi).
Dipilih mendjadi bestir:
V 00 ..7.itter N otorahardjo .
Se;~taris Koesnadi.

Pergerakan.
Sebagaimana soemangat pergerakan Islam Gorontalo telah moelai
dikobarkan diseloeroeh perasaan
tiap - tiap jang wadjib menerima
kewadjibannja oleh pengandjoer
clan pemimpinnja pada masa ini
baik M.D. clan tjabang-tjabangnja,
J. I. B. dan lain~lainnja, Islamijah
clan sekolahnja, Reksosoerjo lnstitoet dan K. B. l.nja enz. . . . .
Maka pada hari 8 Juni hingga
hari ini datanglah masanja pihak
atasan (A. R.) memanggil masingmasing pemimpiI).nja clan goeroegoeroenja, menanjakan hal ~ hal
jang perloe ditanja oleh be1iau
dan perhoeboengan dan pendirian
masing - masing di dalam asasnja.
Stoedi Fonds.
Openbare Oprichters vergadering dd 3 Juni 31 bertempat di
Islamijah School Gorontalo, wakil pemerintah, polisi, pers clan
perserikatan ta' ketinggalan.
Djam 4 sore. vergadering diboeka oleh toean A. Moehammad
pemimpin rapat, menjamboeng
pembitjara'an dalam vergadering
jang laloe dd 31
· '
Bagi kita hendak masoek kepacla sesoeatoe perserikatan haroeslah dengan segenap hati, sa,.,
toe boeat semoea, semoea boeat
satoe, djanganlah kita masoek apabila beloem mempoenjai kejakinan
jang soenggoeh-soenggoeh dengan
mendjoendjoeng tinggi
segala
atoeran~atoeran dan kepoetoesannja.
Laloe dibatjakan statutennja pe,.,
reniging.
T oean A. Doenda porstelkan
beri nama ,,Studie Fonds Gorontalo". Vergadering setoedjoe.
Sesoedah dibatjakan statoeten
sampai 15 artikel jang soedah
beroleh persetoedjoean semoea
jang hadlir, teroes memilih Bestir jang moela-moela:
President A.Moehammad, Vice
President B. Oli I. Sekertaris J.
Hatibie, Peningmester L. Doeng~
gia, Komisaris-Komisaris A.Nento,
A. Djaafar dan H. Ntoma.
Vergadering telah memoetoes~
kan sjah atas pendiriannja Stoedi. Fonds Gorontalo dengan Bestirnja jang ternjata di atas, sedang waktoe roepanja soedah
moelai sempit clan sekolah soedah perloe clipakai oleh repetisi
tonil J.I.B. maka Voorzitter Vergadering mema·Ioemkan kepada
persidangan soepaja hendak meIandjoetkan perma'loeman Huishoudelijkreglement nanti pada tg.
14 Juni '31 minta dengan hormat
soepaja soedi poela akan mementingkan datang, karena pada hari
itoelah siapa~siapa jang mendjadi
lid kita sama meroendingkan le~
bih djaoeh apa ,., apa keperloean
perserikatan ini.
Vergadering djam 7 malam
ditoetoep dengan selamat.

BANJOEMAS.

Kaoem i&oe hergerak.
Pada hari Saptoe inalam Ming..
Rapat oemoem. Aiaijah.
Pada hari malam Saptoe jl.
Aisijah di Kotagede mengadakan
ra~t "oemoem bertempat di roemah t. H. Bachar di kp. Tjelenan,
dihadliri-oleh kl. 300 kaoem iboe.
$ebagian besar daripadC} jang hadlir terdiri dari kaoem Aisijah
5endiri.
Sebeloem rapat diboeka, oleh
njonja Moehsin dibatjakan ajatajat Al-Quran.
Djam 9 rapat diboeka oleb
njonja H. Moeksln dan dioetjapkan terima kasih pada sekalian
jang menghadliri.
Njonja Zoehrijah madjoe kedepan menerangkan hal sahadat
dan mengoemoemkan bahwa oleh
Aisijah koersoes malam akan diboeka besoek tg. 1 Juli depan ini
dengan nama Milliahschool.
Kemoedian 3 poeteri oetoesan
H.B. Aisijah dipersilahkan menerangkan hal agama clan kemadjoean kaoem iboe.
Kira-kira djam setengab 12 rapat ditoetoep dengan selamat.

II.
noesahan di Soempioeh.
Telah beberapa boelan lamanja
desa-desa orang menderita ke-IQeSaban dan kepedihan, karena
~oeh malaise. Kesoesahan
Jlla&a lantaran dari basil tanah tidak
8da harganja poen tidak lakoe
,,.ia. Setengah orang bilang bah'Wa tidak lakoenja hasfl tanah tidak mendjadikan kesoesah~ apaapa. Asal ada nasi, peroet kenjang
habfs perkara.
Sang pegadean memosipgkan
bapa tani, karena barang-barang• hampir hilang : tjina menclring
mendjamoe tiap hari, agent bank
saban boelan memaki-maki, loel!llh desa memoesing perkara padjek. Demikianlah nasib bapa tani
di waktoe ini. Pada hal djikalau
:padinja ini waktoe didjoeal sama
aekali, goena membajar padjeknja
(Landrente) sadja tidak sampai,
mana jang goena makan, mya
goena bank dan l.l.
Apakah toean-toean pembatja
-ingin tahoe rekenannja ? Tjoba :
sawah No. I di Soempioeh pacljeknja sampai . . . f 21.boeroehan koeli
8.r~~~ djangg
2..009~ peag

a~ 2 kali
1 tahoen kl.
70.-

ongkos totaal
f 10 J.1 baoe 1 tahoen rata-rata keloear
so datjin didjoeal sekarang a
f 2.- = f 100.- (paling tinggi).
T oean-toean pembatja boleh
reken sendiri oentoe.ngnja bapa
tani, ..... anak bini makan angin.
Maskipoen begitoe bapa tani
masih mempoenjai pengharapan
lantaran panenan jang akan datang
{4adon) boleh djadi lebih baik,
tuboekti hoedjan ta' poetoespoetoes, tanaman soeboer.
Tetapi apa kabar kira - kira
satoe Minggoe sampai sekarang
Mang-orang tanf desa Karangjedang Noesawoengoe clan sakiternja sama mengeloeh, karena
tanamannja lantas kelihatan koeriing, serenta tjoba tjaboet akarnja
tanaman soedah sama boeroek,
dan soesah boeat mengharap panen. Pada hal padi telah habis,
padjak bank dan I.I. beloem loenas. Apakah jang akan dibajarkan

.1
Iagi.

•

setelah itoe lantas mengemboeskan nafasnja jang pengabisan.
Kita tjoema peringatkan kepada
orang-orang di desa-desa kalau
menebang bamboe hati-hatilah.
Adapoen akalnja:
Apabila bamboe membelok kekanan (dojong nengen. Jv.) jang
ditebang doeloean haroes bagaian
kanan.
KADIPATEN.
Ra'iat tidak tahoe.
Berhoeboeng dengan perkabaran bahwa beberapa orang kena
toentoetan dari ~nderneming teboe
Kadipaten. sebagaimana jang telah
dimoeat dalam .,mustika'' tempo
hari, maka sepandjang penjelidikan
kita, ra·fat di desa Kr. Samboeng
oemoemnja sama tidak mengerti,
bahwa tanahnja dikontrak boeat
18 boelan lamanja, terhitoeng dari
moelai boelan April. Faham mereka, semasa teboe soedah dipotong dan bekasnja dibakar, di
sitoelah kontrak soedah habis,
sebab sepandjang warta jang mereka oendjoekkan sebagai boekti,
onderneming djoega soeka ( atau
selamanja? ) DiOelai membongkar
tuahnja JUieka jang disewa•
sebeloemnja boelan April, malah
sampai 2 boelan lebih dahoeloe,
sehingga faham mereka, tiap-tiap
habis tanaman padi mereka, teroes berlakoe perkerdjaan tanaman
teboe, dan semasa teboe soedah
dipotong, ra'iat boleh menanami
lagi tanahnja.
Bagaimanakah boentoetnja ini
perkara, kita toenggoekan sampai
poetoesannja jang wadjib, sebab
hal ini soedah ada ditangannja
Residensirechter di Madjalengka,
malah selang berapa hari orangorang jang bersangkoetan telah
dipanggil oentoek dip~iksa, hanja
sadja kemoedian dioendoerkan
sampai tanggal 2 boelan depan.
Pembela dari pihak ra'iat jaitoe
toean Rd. Poemomo, sedang dari
pihak onderneming jang datang
toean Ir. Bangerts. (Em)

Rapat Islam di Kadhipaten.
Pada malam Selasa tg. 22-23
ini boelan, di Kadhipaten telah
diadakan rapat Islam terboeka
jang dipimpin oleh t. Moech.
Dardjo, dan djadi spreker jang
pertama - tama. Selainnja propaganda Islam, djoega dipidatokan
oleh toean itoe tentang penghinaan kepada Nabi s. s, w. clan
keadaan di Tripoli. Sajang soenggoeh orang jang datang tidak
seberapa banjakn ja, lantaran hoedjao.

Moedah-moedahan fihak jang
bersangkoetan soeka memperingati akan semoea keadaan-keadaan
ra'iat.
·
Keramaian anak sekolah.
Di waktoe pakansi ini tiap-tiap sekolahan sama mengadakan
keramatan di tempatnja masing
IOasing. Begitoepoen djoega sekolab-sekGlahan desa ta' ketinggalan. Doea atau tiga sekolaban
SERDA PENDEK
herkoempoel df salah satoe roe1'7
sttengah
hari beker
mah loerah dengan arak-arakan,
dja
heerendines
setiap
malamnja diadakan njanjian dari
k
w
a
fl
a
I
n
j
a
telah
ditentoekan
anak-anak, wajang koelit dan
ada djoega jang adakan barongan. oleh pembesar negeri kepada
Adapoen biaja keramaian terse- sebagian besar dari pendoedoek
boet, menoeroet kabar jang kita marga Panoekal Palembang, sebab
t.erima sebagian ambil dari kas mereka ta' mampoe bajar .oeabg
desa dan sebagian dari orang-o- pengganti heerendines, dan akan
aag desa. Jang telah saja keta- dimoelai 1 Juli '31 ini. Pendoedoek
hoei jaitoe dari desa Karangge- di sitoe banjak fang merasa kebedang dengan mem<>engoet tiap ratan. (H.P.)
*
tiap koeli 5 cent, dan oempamaAtoeran nikah baroe
nja 1 orang mempoenjai 10 koeli jaitoe mempoenjai sawah koe- soedah berdjalan djoega di Air
len 10 baoe ditarik 5 cent X 10:::: ltam. Orang perempoean ada hak,
seloeas-loeasnja mengadakan per~
SO cent.
djandjian (ta' lik) dengan bakal
Korban bamboe.
soe:aminja pada waktoe mereka
Beloem lama iill di desa Tja- dinikahkan dan sesoedahnja laloe
wer seorang anak dari k. Sema diterimakan sepoetjoek soerat dari
telfh mendjadi korban lantaran toekang nikah dengan harga f 1.
snnebang bamboe, jang roesak Ketjoeali oea~ ini, oeang f 2.50
bagJan moelca, .liaa.b: poetoes dan lagi haroes dibajamja oentoek
9Jgl tinggal s~it sadja ;\ ban oepah kawtn. (H

goe jl rapat pendirian koperaai
kaoem isteri di Kotagede telah
diadakan di roemah toeaa Pawirohartono di kp. Troenodjajau.,
dihadliri oleh lebih koerang 60
kaoem iboe jang sebaglan be,,ar
terdiri dari kaoem isteri jang gemar pada so'al perdagangan.
Rapat memoetoeskan setoedjoe
atas maksoed itoe clan mengadakan pilihan bestir : president njonja H. Afandi, sekretaris njonja
Sastrodihardjo, penningmister njonja Pawirohartono dan masih ada
lagi beberapa anggauta bestir sebagai komisaris-komisaris.
Harga andil a f 10,- boleh
ditjitjil.
Kemoedian ditanja siapa jang
akan ikoet membeli a iii : seketika itoe djoega 30 or&g kaoem
poeteri mengasih namanja.
Pada penoetoep rapat pengoeroes memberitakan, bahwa nanti
rapat jang kedoea kaoem koperasi
perempoean akan mendatangkan
Nji Adjar Dewantoi:o oentoek
mengadakan pidato-pidaro.
Kira djam setengah 12 .r:apat
ditoetoep dengan selamat. (A..S.R.)

Warta Doenia

Sport dan Permainan

ALAM ISLAM.

Al Iqdaam Pekalongan -

rintah maoe tjari kepertjajaan clan
ketjintaan ra'jat. Gourdana jang
telah diberhentikan tadi selaloe
takoet, tidak berani keloear dari
istananja walaupoen disiang hari.
la lolos (keloear dengan semboe..
njian) dari Tatwan pada malam
hari, tidak diketahoei oleh seorang
djoeapoen.
Oentoek penggantinja boeat
sementara waktoe diangkat Signor
Agilar jang pada waktoe itoe
:=endjabat minister oeroesan loear. Signor Agilar ini soedah amat
masjhoer bentjinja kepada orang
Islam. Dia jang melarang s. s.
kabar dari Mesir masoek di Riff
dalam beberapa boelan. Jang
soedah njata toean itoe mendjadi
perkakas fihak Perantjis, jang maoe
ambil taktik keloearkan orang
Islam dari agamanja.
Setelah tersiar kabar bahwa
pengganti Gourdana itoe Agilar,
maka ra'iat di Riff amat marah,
mereka bikin arak - arakan di
mana-mana tempat dengan bersorak~sorak: ,,D jatoehlah Agilar !
Matilah dia ! !"
Mendengar seroean ra' iat begitoe tadi, maka pemerintah di
Madrid teroes tarik Agilar kembali waktoe ia masih di tengah
perdjalanannja. Sekarang boeat sementara waktoe diangkat Don
Gorgo.
Di Riff pada sekarang ini terdjadi pergerakan politik jang amat
mengherankan orang. Segenap
ra'iat beloem bisa doega, apakah
boeah jang boleh didapat orang
Islam berhoeboeng dengan peroebahan pemerintahan di Madrid
tadi. Tetapi mereka dengan giatnja mesti toentoet hak mereka
dengan segala
kekoeatann)a.
!empo h i dipandang kesempatan
J~ng
amat
baik.
Sekarang
d1 s.ana-sini didirikan beberapa
kom1te clan perserikatan. Mereka
telah poetoeskan memadjoekan
beherapa permintaan jang berasas
keadilan belaka. Saja sendiri-kata
salah satoe djoeroe kabar di Rifftelah menemoei beberapa pemimpin di sana, saja telah perloekan
menemoei sebesar-besar pemimpin, jaitoe toean Abdoes Salam
Banoena, saja tanjakan bagaimana
pendapatan beliau tentang perobahan tadi, beliau djawab ;
,.Sesoenggoehnja kami amat
girang pada kedjadian baroe di
Spanjol itoe. Kami jakin, bak~l
dapat hak-hak kita jang semoestinja. Sebab walaupoen imperialisme radja-radja dan repoeblik itoe
tidak beda, tetapi jang pegdng
kekoeasaan sekarang ini, oraagorang bekas boeangan, bekps di
pendjara clan bekas disiksa, lantaran melahirkan kehendaknja.
Soedah tentoe mereka itoe bisa
memfahamkan kehendak kita jang
adil ini lebih dari waktoe pemerintahan radja kemaren."
Beliau teroes berkata : .. Sesoenggoehnja keselamatan Spanjol sekarang ini ada berhoeboengan
betoel dengan keredlaan kita Riff
ini. Sebab satoe pemerintah~n
repoeblik jang masih anak-anak
ini, tentoe selaloe terantjam lenjap
oleh perkakas-perkakas radja jang
baroe didjatoehkan itoe. Tetapi
kalau mereka soeka berhoeboeng
baik-baik dengan orang Islam,
nistjaja moesoeh mereka tidak bisa
berboeat apa-apa. "
Sesoedah itoe saja perloekan
menemoei satoe pemimpin jang
tefbesar djoega, jaitoe toean Moehammad Ibn Dawoed, saja bertanja kepada beliau: ,,Mengapa
toean tidak minta merdeka sama
sekali sadja dari Spanjol?? Te..
roetama pihak komministen di
sana selaloe bertereak minta soepaja Spanjol moesti tinggalkap
Riff ? ??"
Beliau djawab : ,, Tidak sjak
lagi bahwa Riff ini selama-lama
ada di bawah pengaroeh Sultan
(di Maroko) walaupoen ia di
bawah pendjagaan Spanjol, sedang Sultan boleh dikata; ada

Antara Riff dan Spanjol.
Pembatja
nistjaja masih ingat
Orang toelis :
Peda hari Minggt>e sore 28 peperangan antara Spanjol clan
Jun1 1931, dengan bertempat di kabillah Riff jang dikepalai oleh
tanah lapang aloon-aloon Peka- toean Moehammad Abdoel Karim
longan, telah dilangsoengkan per- itoe. Memang semendjak Spanjol
tandingan voetbal antara kedoea taroehkan pendjagaannja di Riff
elftal terseboet di atas, berachir moelai tahoen 1931. sampai se6 .- 3 oentoek kemenangan Al karang ini teroes sadja hebatnja
pergerakan politik menoentoet
lqdaam.
1ertandingan ini mendapat per- hak-hak ra'jat.
Boeat orang-orang ahli politik
koendjoengan jang ramai, clan
soedah
tidak sjak lagi b.ahwa
permainnannja ada baik kadoea
sebesar-sebesar
sebab jang menbelah pihak mengoendjoekkan perdjatoehkan
tachta
keradjaan Spa~
mainnannja jang baik.
njol
dan
bergantinja
dengan peTeroetama barisan dari ,.Bachar" memang diatoer dengan ra- merintah Republik itoe, ialah
pi, goena mengharap dapat mere~ peperangan Riff tadi. Karena
boet kamenangan. Tetapi, malang waktoe Spanjol poetoeskan mesti
ia dapat dikalahkan oleh .,Al memerangi orang Riff tadi, partij
lqdaam" dengan 6-3. Sehingga ra'jat di sana sangat tidak menjehcd;iis permainan ini berdjalan toedjoei. Partij inilah jang sekarang
pegang pemerintahan.
d•gail ik cl-. selamat.
Waktoe kabar djatoehnja radja
oela--t11oel
blik Pledldo.ega
tert£iar -di ~iff. ramailah di sana
J~lah jang terge Jet,
oJeh IC.arena; menilik spelersnja ra'iat mengadakan idertronstrasi
memang ketjil-ketjil.
an tetapi menoendjoekkan kegembiraannja,
doegaan ini telah dibcttalkan oleh teroetama di kota Tatwan. Se~
soedah itoe mereka lantas berangRoemah t. mr. W.boerge- kedjadiannja.
kat menoedjae arah keistananja
lni
pertandingan
dipimpin
oleh
mister Medan dimasoeki
Gourdana
wakil pemerintah Spap e n t j o e r i dengan membawa toeau H. Al atas.
njol jang selaloe menoendjoekkan
1 gramopoen seharga f 85.- mr.
keboeasannja pada ra'iat Riff.
SOERABAJA.
W. itoe baroe sadja datang di
Mereka ramai minta soepaja itoe
Medan mengganti kedoedoekan
Kompetisi S. I. V. B.
Gourdana diberhentikan, malah
toean Baron Mackay jang beloem l.M.B. II - Tj. Laoet II 0 - 3 bertereak - tereak di sepandjang
lama meninggalkan djabatannja. G.V.C. III - I.M.B. III
O - O djalan: ,,Djatoehlah Gourdana ! !"
(0. S.)
Oliveo I - S.~.L.O. I 0-1 Hampir sadja mereka maoe me*
njerang astana tadi. Djoega orang
Olino dan Selo twee ouae Spanjol jang masoek partij ra'iat
Influenza mendjalar di
daerah Bengkalis, Bagan Si-Api~ bekende rivalen, begitoelah orang berkoempoel dengan anak boemiApi, Selat pandjang dan lain-lain Belanda akan berkata. Tidak he- poetera memaki - maki Gourdana,
daerah Soematera Timoer, Be- ran bahwa pada itoe sore banjak lantaran terlaloe lam bat tidak lekas
berapa poeloeh orang telah tiwas penonton jang datang lihat per~ mengerek ( menaikkan ) bendei:a
karenanja. Pertolongan setjoe- tandingan kedoea clubben terse- Repoeblik.
koepnja beloem didapat. (S.Post.) hoet. Oliveo pada ini waktoe ada
Setelah Gourdana jakin tidak
ke)f:>erafigan spelers, dari sebab bisa selamat dari antjaman ra'iat~
*
0 e n t o e k p er b a i a n d j a- itoelah Oliveo baroe - baroe ini nja, ia soeroeh serdadoe pendja1an - djalan di geminte dapat k~kalahan dari Andalas ganja soepaja tembak, achirnja
Am b on i a selama tahoen 1931. dengan 4-0. Tapi oentoek ber- ada delapan orang Islam loeka
pemerintah mengasih oeang ban- t!ndin"g dengan Selo ini Oliveo clan ada beberapa lagi orang Spatoean pada geminte di sana se- dapat kekoeatan baroe. Sebalik- njol loeka parah.
djoemlah f 19.000,- Dalam ta- nja Selo adalah satoe - satoenja
Kabar ini setelah terdengar oleh
hoen 1932, oeang b~toean akan club jang kekoeatannja boleh di- pemerintah di Madrid, segera diberdjoemlah sebanjak itoe poela. bilang tinggal tetap.
kirim kawat bermaksoed member(Officieel).
Kedoea clubben ini menoen- hentikan Gourdana. Sebab pemedjoekkan kepada poeblik pertan*
Melempar anak baji dingan jang amat menjenangkan,
Sesoedah pauze kita tjatat
dalam laoet dilakpekan oleh akan tetapi sajang sekali menimsatoe perempoean di Banjoewa- boelkan banjak pirkick. Refere Soepidjo kasih toendjoek samenngi. Sesoedah 24 djam majat baji toean Sidik dalam pertandingan spel dengan Soetomo dan Doera·
~toe ~aroe terdapat, dan sang jang bisa membikin gadoeh itoe kim Jtingga dapat d..ikirinil<an bola
1boe d1masoekkan dalam pendjara tidak berlakoe keras. Baiklah se- ka goal Oliveo, tapi Panoet jang
oleh polisi jang mengetahoeinja. karang kita memberi versla~ten selaloe kerdja awas dapatlah ka~
(l.Crt.)
tang pertandingan dari kedoea sih kembali itoe bola ke tengah
rivalen terseboet. Opstelling dari veld. Soenarjo dapat bola, kasih
*
Mengadjar and1ing di kedoea ·elftal sebagai di bawah over pada Soetomo jang laloe
berlari kemoeka benteng Oliveo.
atas sajap kapal oedara inf.
Soebidio
dapat mereboet bola
Oliveo
jang sedang melajang
dari Soetomo dan teroes ki rim~
Panoet
dilakoekan oleh anak komedi di
kan ke Widigdo clan ini speler
Soebradio Palgoenadi
Ouitsland. (Siapa meniroe ? Red.
dapatlah
bikin doorbraak hingga
.,m ")
Danang Widigdo Soetedjo
bisa
biltin
tegenpunt, bola men~
Slamet Soeharto Goemradi
*
Goeninto djadi korner. Satoe scrimage lanPentjaboetan pemboe.. Soewito
taran korner terdjadi di moeka
a n g a n akan dilakoekan atas t.
0
goal
Selo, tapi kemoedian tidak
Soepidjo
Amah gelar Toeankoe Batoeah, Djasmidin
berhatsil.
Soepidjo clan Soetomo
boeat poelang lagi ke~Poetira Soedewo Doerakim Soetomo
bikin samenspel jang !aloe disamMarmid Soenarsi Soenarjo
moeh. Tjandoetig, Kota Lawas,
boeng oleh Doerctkim clan teroes
Soedarmadi Soebali
onderafdeeling Agam, goepermen
ke djoeroesan Panoet, tapi sajang
Soekotjo
Soematera Barat.
tidak dapat keoentoengan.
S. E.L.0,
*
Bola ditengah veld dapat diBoeat permoelaan Oliveo jang
Gedong tertinggi hoe.at
seloeroeh doenia di New menjerang. akan tetapi bola jang reboet oleh Widigdo, kasikan
York telah d1boeka dengan oe- dibawa oleh Soeharto itoe dapat over pada Slamet jang teroes
menoedjoe ke keeper Soekotjo.
p~tjara clan ba~jak orang jang direboet oleh Soenarsi jang ked1oendang men1aksikan. Geclong moedian dikirimkan ka tengah Di sitoelah terdjadi freekick jang
itoe dikasih nama ,,Empire Buil- veld. Soetomo terima bola itoe hampir bisa bikin gadoeh. Satoe
ding" clan mempoenjai 85 ting- fang dibawaknja ka moeka go8l kali aanval lagi dari Soetomo
katan,
·
Oliveo, tapi Palgoenadi dapat dengan samenspel sama Doerakim,
reboet
itoe bola jang laloe di- beloem sampai ke benteng Oliveo
*
F 425.000- oentoek kembalikan ka tengah veld. Bola toean referee Sidik memboenjikan
dapat direboet oleh Doerakidl fluitnja tanda boebar. Stand tetap
pendjara~pendjara bar o e jang soedah disediakan oleh jang dengan bola itoe tjepat-tjepat 10-- oentoek kemenangan S. E.
pemerintah oentoelC selama ta- belari ka djoeroesan goal Oliveo L.O.
Kita moeatkan sekarang prohoen 1931, telah tidak didjalau- dengan dibantoe oleh Soepidjo,
gramma
pertandingan boeat Mingkan. Pendjara - pendjara haroe dan ini speler dapatlah masoekan
goe
depan.
itoe mestinja akan didirikan di bola itoe ka djala goal Oliveo.
Hari Saptoe 4 Juli '31
Makasar, Malang, Djember, Tji- 1-0 boeat Selo. Permainan baroe
L.E.G.O. II - Andalas II
berlakoe 5 menit.
rebon dan Djokjakarta. (B. :ti1:1
Hari Minggoe 5 Juli '31
•
Bola di tengah veld lagi. SelaS.E.L.O.
HI - G.V.C. III
P 1 en o v e r g a d e .r in g P, mat giring bola ke moeka goal
Tj.
Laoet
I -- Radio I
Scio,
tapi
tidak
bisa
diteroeskan
G. H. B. j a n 9 p e r tam a •
lab diadakan di KampementsvJea lantaran outsait. Palgoenadi dapat
19 Djakarta pada tg. 26 j.l. If. bola, teroes madjoe ke djoeroesan
Seto, tapi bola dapat direboet
K. S. B. tidak hadlir sebab be
halangan. Antara lain -Iain jang' oleh Soenarsi dan di sitoelah
dipoetoeskan ialah bahwa P. G. Palgoenadi bikin freekick. SoetoDJOKJAKARTA.
H. B. tetap berhoeboengan de- mo clapat kiriman bola dari Soe- GONDOMANAN -- TELEP. No. 880 FILIAAL
SOLO
MESEN
GEDONG
8.
dan
dari
djaoeh
speler
itoe
kirinr
ngan P. V. P. N. (Persatoean
Vakbonden Pegawai Negeri) jang pelor ke keeper Panoet, tapi ta'
Adres jang terkena
dipimpin oleh toean Soeroso. berhatsil. Goeninto dapat bola dan
clan paling moerah
Anggauta semoeanja sekarang kasihkah over ke Goemradi jang
Ojoeal dan trima
tidak koerang dari 16.000 orang. kemoedian bikin freekick. Bola
segala pesenan, paker(S. P.)
ditendang oleh Doerakim ke Soedja'an Jari KIDJING
pidjo clan ini speler teroes kirim
*
MARMER, KIDJING
H. I. S. D a rma Stich ting pelor kegoal Oliveo,sajang bahwa
TERASSO clan lainP e r e m p o e a n menoeroet boe- bola melajang di atas goal paal.
lain.,
nji sirkoeler pengoeroesnja akan Serangan Selo dilakoekan teroes
Pakerdja'an di tangdiboeka moelai tg. 6 Juli depan meneroes, begitoelah hingga lama
goeng amat api, dan
ini bertempat
di Karangtoeri, permainan kelihatan mati sebelah
menjenengken.
Semarang. Peladjaran jang akan dengan kadang-kadang ada doorHarga melawan en
dikasihkan, sama tingginja dengan braak dari fihak Oliveo. Keeper
bersaingan.
peladjaran jang biasa dikasihkan Panoet bekerdja tjepat dan bagoes
Mintalah katrangan
pada sek.Q.lah-sekolah Kartini. clan selaloe dapat oentoeng menatau harep dateng goe
lt•4l!Ml~l•tengnja. Sampai pauze
Boeat jang pertama kali ak
na menjaksiken adanj&
diboeka tiga kelas sadja, jait
ri kedoea club jang
Terhiring dengan
oentoek kelas satoe, doea da•J~~MtJM!lfilllu·n punt lagi. Dengan
tiga.
kemenangan Selo.
24 a
hormat.

Bachar Batang 6 - 3.
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Lagi Kedjadjahanan.
Tjara haloesnja.

PERINGATAN.

{Penoetoepj.

Kita sekarang dalam boelan
moeda. Kita tolong peringatkan
sekalian langganan pada blanco
postwissel jang kita telah kirim~
kan baroe ini.
Kita rasa dengan peringatan
sekedar ini langganan kita jang
arifin tjoekoep mengerti akan ma'
nanja. Sekianlah.
ADMINISTRATIE.

Dalam bagian pertama itoe kita
soedah toendjoekkan paham kedjadjahanan jang dengan tjara kasarnja, jang bertelandjang boelat,
ta' menjemboer.;ikan tjatjat atau
oratnja. lbarat bangsa liar, jang hidoep menoeroet tabi'atnja dan ta'
merasa 'aib barang satoe apa jang
daripada tabi'atnja itoe: bereboet
mangsa dengan hewan jang boeasboeas, bereboet betinanja dengan
tiap-tiap djantan jang menjaingi ;
berboeat segala perboeatan tabi'atnja pada waktoe clan dengan lako~
jang sesoeai dengan kehend
tabi'atnja. Segala itoe karen
bi'atnja mengadjar clan
djoeki dia, bahwa d-.:n
begitoe selamat dan
doepnja.
Maka Lord R
boekanlah seor
orang, melain
ia seorang jang
eka dala:n
barisan k
ervatif lnggeris, d
pengaro,:!hnja
karena
jang terbesar
dari
nggeris mendjadi
Bikoeasainja. Maka
erkataannja jang ,.berboelat" itoe tidak akan
ditiroekan ahli politik
aoem konservatif jang beratan dalam politik atau ekoi teranglah bdhwa paham
clan pikiran jang dioetarakannja
itoe mendjadi dasar clan perdamaian kaoem kemodalan djadjahan 'oemoemnja.
Penoelis Z. dalam S. H. me·...aiiiiiUJ~IJ.. nauiwa-Oi B~elandpoen
R~thermere fidak

goekoer politik ked1adjahanan dengan mengemoekakan kepentingan paberik : di
negerinja sendiri. Kata Z.: .,DaJam bangsa kita ta' ada satqe
ahli politik akan berani mengemoekakan alasan 2 seperti Lord
. Rothermere itoe. Rata 2 bangsa
Nederland telah hidoep di dalam
boedinja azas keoetamaan dalam
· ·ahanan, maka tidaklah di~
em djoean
djadja
Nederland terlaloe atau •
mata mengoetamakan kepentingan
sendiri. Dengan senang hati hendak diberi djalan kepada nationalisme anak negeri jang telah
bangoen itoe sekadar jang patoet".
Beginilah perkataan jang haloes
clan jang manis jang dilah1rkan
oleh Z. itoe. Sajang sedikit ba~
njak jang loepa ia menjeboetkan.
la loepa mentjeritakan apa - apa
jang boleh mendjadi alasan perkataannja itoe. la loepa mentjeritakan,
bahw~
di djadjahan
lnggeris di India itoe telah ada
pabrik kain jang soedah lama
menjaingi pabrik-pabrik di negeri
Inggeris. Ia loepa mentjeritakan,
bahwa pergerakan Swadesji memboycot barang boeatan lnggeris,
boekan boeat sementara waktoe
sadja, melainkan dengan niat
akan mendjadi penolakan barang
lnggeris boeat selama-lamanja.
la loepa mentjeritakan, bahwa
kemodalan kedjadjahanan Belan~
da dalam lebih doea ratoes. tahoen jang doeloe memboenoeh
segenap ekonomi ra'iat djadjahan
dengan politik hasil boemi jang
dilakoekan dengan berbagai-bagai matjam kerdja paksaan, sehingga tersoembat djalan intiatief
dan kemadjoean ekonomi ra'iat
djadjahan itde. Ia loepa mentjeritakan bagaimana politik erfpacht
clan concessie dalam delapan
poeloeh tahoen jang laloe dan
politik tanah bagai keperloean
kemadjoean • peroesahaan goela,
tembakau cl. I. I. nja telah menjerahkan segala kemadjoean ekonomi segenap djadjahan ini kepada
kemodalan kedjadjahanan bang~
sanja sendiri. Maka tidaklah terdapat di dalam Indonesia satoe
peroesafiaan jang akan menjaingi
.odalan bangsa pertoeanan.

Maka di mana tidak ada bahaja atau serangan, nistjajalah
tidak ada satoe sebab oentoek
permoesoehan.
Djadi terlaloe
,,mcei:ah'' sekali kepoedjiannja jang
ditoedjoekannja kepada bangsanja
dalam perbandingan dengan lngeris itoe. Dalam pada itoe di maua
ada terbit persaingan, segeralah
kita lihat pihak kemodalan kedjadjahan Belanda poen menoen.
kan permoesoehan
bagi
a dirinja. Bagi ini kita
tkan sadja gelagat pergemereka meminta alangan
peratoeran jang menjoesahn peroesahaan karet anak negeri, clan peroesahaan tembakau
an peroesahaan penggilingan
teboe, jang tiap-tiap pergerakan
itoe ada djoega berhasil banjak
atau sedikitnja dengan peratoeran
jang diperboeat oleh pihak kekoeasaan.
Maka djika koerang kasar sikap
kemodalan Belanda daripada soeara Lord Rothermere itoe, hanjalah spadan dengan koerang keras~
nja persaingan djadjahan jang dihadapinja. Sekali-kali tidaklah kita
melihat di dalamnja kekoerangan
keras tabi' at pada dirinja.
Lebih tegas boekti perkataan
kita ini apabila kita lihat sikap
clan soeara Z. terhadap kepada
pergerakan politik, jang ada agak
hidoep dalam djadjahan ini. Djika
ia tidak membenarkan Lord Rothermere, sebaliknja tidak poela
ia membenarkan orang-orang jang
d·katakannja mcndjadi la wan Lord
Ro e mere itoe pada ,.oedjoeng"
jang lain.
Demikianlah dinamakannja ,,orang·· jang dengan soeara dan
soeratan mengasoet pemimpin~pe
mimpin ra'iat boemipoetera akan
menarubah tadjam aksi.- seperti
misalnja tentang Vonnis P.N.I..mereka menghilangkan kepertjajaan akan kehakiman kita, clan
jang mengadjar meloekai perasaan kebangsaan Belanda dengan
ta' maoe mengindahkan lagoe ke~
bangsaan Belanda".
Dengan doea perkataan ini te~
ranglah, bahwa jang ditoedjoenja
prof. De Schepper dan oemoennja pihak De Stuw clan orangorang delegasi N. V. V. jang ticlak
dengan tjepat berdiri waktoe lagoe
kebangsaan atau tegasnja lagoe
Wilhelmus dimainkan dalam volksraad itoe.
Djika dibandingkan kekerasan
boycot dan persaingan barang
lnggeris oleh ra'iat India clan
soeara Lord Rothermere berhadapan dengan itoe dengan keadaan pergerakan politik ra'iat
atau kebangsaan di sini, jang
masih beloem seberapa itoe clan
soeara Z. seperti kita salinkan
di atas itoe, maka bagi kita ti~
daklah kelihatan sifat kecljadjahanan clan kekerasan pertoeauan
jang lebih keras pada pihak lnggeris tjara Rothermere itoe, melainkan kebalikannja pada pihak
ke.ijadjahanan Belanda matjam Z.
ini.
Perkabaran menoendjoekkan,
bahwa kehebatan pergerakan per~
lawanan di India jang amat hebat
itoe, tidak tertoetoep djalannja
dengan rapat~rapat seperti di tanah
air kita ini. Pemogokan, demonstrasi masih dapat berlakoe, dan
tidak dilawan dengan tambahan
oendang-oendang loear biasa, tidak
diikoeti dengan pen- Digoelan
orang beriboe. Maka pada oekoeran kita tidaklah kalah kedjadjahanan lnggeris dalam perbandi
ngan dengan kedjadjahanan Belanda jang seperti Z. dalam S.H.
itoe.
SERBA PENDEK
Roemah jang sebagian
b e s a r d a r i k a t j a soedah
didirikan di Geneve. Pandjang
gedong itoe 52 meter, dalamnja
15 meter dan tingginja 26 meter.
Bangoen gedong tadi direntjana~
kan oleh arsitek Le Corbusier.
(Berl. Tagbl.)

Madjikan bis bersekoetoe.
Kapan kaoem boeroehnja 1
Kaoem madjikan bis di Godean,
sedikit masa jl. t;:!}ah mengadakan
persekoetoean dengan narua Perhimpoenan Peroesahaan Bis (P.
P. B.) Maksoed perkoempoelan
itoe oentoek mentjegah terdjadinja konkoerensi dan menetapkan
berapa beaja jang akan ditariknja
dari tiap-tiap penoempang. Poen,
akan menentoekan poela berapa
gadji kaoem boeroehnja masingmasing.
Anehnja, kaoem boeroeh bis
hingga kini masih beloem mengerti tentang
maksoed dan
kegoen<:ian orang bersekoetoe itoe.
(S.G.)
1

Pindah roemah.
Sekolah kopschool M. D. di
Kota-gede, jang bertempat di roe:
mahnja toean Kartodjoemena di
kp. Krintenan bersama-sama dengan sekolah standaard, sebab
boelan Juli ini sama-sama ditambah klas, ta' tjoekoep lagi. Dari
itoe moelai 1 Juli kopschool dipindahkan ke roem.ah toean Pro•
jodrono di kp. Tjitran, dan standaardschoolnja teroes di kp. Krintenan terseboet di atas. (A.S.R.)
Bekerdja lagi.
Toean Soemadhi jang baroe
sadja keloear dari pendjara clan
sesoedah itoe tinggal beberapa
hari di Mataram, diberitakan bahwa sekarang ia telah berangkat
ke Soerakarta oentoek memimpin
sekolah H. I. S. P: S. I.I. jang ke~
doea (diboeka modai 1 Juli), serta
mengoeroes djoega partai kesoekaannja ( P. S. I. I.) tjabang Solo.
(Ss).
Propaganda P.P.P.H.
Pada hari Minggoe jang laloe
P.P.P.H. mengadakan propaganda
vergadering di Godean bertempat
di roemah t. adj. administratoer
pandhuis, dikoend1oengi oleh Iebih
koerang 15 orang dari pegadaian
di sana. Antara polisi jang hadlir
terdapat djoega toean wedono
Godean.
Rapat diboeka kira djam 9.30
oleh voorzitter dan kemoedian
dipersilahkan wakil H.B.P.P.P.H.
di Mataram menerangkan tentang
goenanja perkoempoelan kaoem
boeroeh. Diandjoef'kan djoega
olehnja soepaja kaoem boeroeh
pegadaian di Godean dengan lekas
berserikat mengoeroes nasibnja.
Kira djam 12 tengah hari, rapat
ditoetoep dengan selamat. (Sg.)
Pentjoeri sepeda jang berani.
Orang nama Abdulmadjid dari
Bantoel, kemarin pelesir di sini
{Mataram) dengan berkendaraan
sepeda. Kira djam enam sore,
sampailah ia di depan bioskoep
Capitol di aloon-aloon Oetara.
Diletakkan sepedanja dan pergilah
melihat gambar-gambar jang malam itoe kiranja akan dimainkan.
Habis poeas melihat gambar, ia
akan meneroeskan pelesir - clan
pergil h ia hendak mengambil
sepedanja, tapi . . . . sepeda ta'
ada lagi. Baroe sadja, seorang
jang ta' dikenalnja telah melarikan
sepeda itoe. Ia masih dapat lihat
siapa jang melarikan clan berte~
reak soepa;a orang jang melarikan itoe ditangkap. Polisi djoega
mengecahoei kedjadian ini. Tapi
oleh karena ta' sempat lagi, maka
segala daja oepaja oentoek menangkapnja telah gaga!. Pentjoeri
dengan berkendaraan sepeda lari
ke-Barat clan teroes masoek kedalam Benteng Ngasem. {P.J.S.)

•

POERWOKERTO.
Dari pembantoe kita:
P.A.S.V.
Hari Djoem' at tg. 26 Juni 1931
P.A.S.V. Poerwokerto telah mengad$an rapat terboeka di roemah
" ·k. Ardjuna ke II di Poerwocrto.
T'oean Siswopranoto berdiri
menerangkan Ardjuna itoe seorang
jang teroetama, pembitjaraan !aloe
diserahkan kepada toean Soeroredjo sebagai ketoea H.B.P.A.S.V.
· berdoedoek di Bandjarnegara.
Toean ini menerangkan bahwa
ia merasa amat ketjewa disebabkan ta' dapat perhatian ra·iat,
karena adanja rapat itoe hanja
dengan sekonjong-konjong ta'ada
tempo boeat menjebarkan ma'loemat kepada sekalian perhim~
poenan atau kepada ra·iat. Maskipoen demikian ia tidak ketjil
hati. Soedah 8 tahoen P. A. S.
V. bekerdja dengan diam - diam
mengingat peribahasa ,,Djangan
banjaknja bitjara tapi banjak
kerdja", achirnja banjak boeahnja.
Pertama kali mendirikan H. I. S.
di Prambanan hingga mendapat
soebsidi; Bantoel clan lain - lain
tempat achirnja moelai Juli akan
mengadakan:
a : di Poerwokerto akan didirikan Mulo dan Kweek-en Handelschool.
b: di Bandjarnegara Ambachtsleergang.
Atoeran bajaran sekolah.
Karena sekolah, menoeroet pendiriannja P.A. S. V. boekan men~
t,jari laba, atau boekan berdagang,
maka atoeran bajaran diatoer
dengan rendah, asal soedah tjoekoep boeat keperloean roemah
sekolah. Di misalkan Mulo-school,
seboelan bajarannja f 6. .- terhitoeng dengan pembeli boekoeboekoe.
Bahasa dalam lagere school.
Di sekolah rendah P.A,S.V.
moelai kl. II ke atas diadjar bahasa Melajoe dan Djawa jang
diseboet pai<oeltatip. (?Red ,,m ").
Atoeran gadj~.
Goeroe-goeroe di sekolah P.A.
S.V. diadakan atoeran gadji jang
tetap.
Pertanjaan-pertanjaan didjawab
oleh t. Soeroredjo dengan setjoekoepnja.
Djam 10.15 .. rapat ditoetoep
dengan selamat.
Pendirian sekolah tenoen
di Kroja.
Di Kroja telah diadakan openbare V ergadefing pendirian sekolah tenoen, dipimpin oleh toean
Dr. Soemedi. Adapoen azas sekolah itoe memperbaiki peroesahan clan perekonomian kita. Jang
diadjarkan tenoen dengan tangan

S. I. A. P. bekerdja.
Kemarin pagi beberapa orang
anak S. I. A. P. disini pergi KeTempel oentoek menengok kawank~wanja disana. Sesoedah mereka
1;nengadakan pertemoean, mak,P
sorenjo beberapa orang antaranja
poelang lagi ke-Mataram. Kata
mereka, anak S. I, A. P. di Tempel ta'koerang dari 100 orang jang
semoeanja masih remadja moeda
clan ternjata gemar clan madjoe
mempe~adjari kepandoeannja.
Mana barang 1
Kemarin sore kira djam 8, empat orang Belanda masoek dalam
toko Ocean, di tepi djalan Patjinan, jang satoe di antaranja banjak
membawa barang - barang belian
seperti djas hoedjan dll. Barangbarang itoe diikatnja di tempat
barang sepedanja dan ditinggalkan sadja di loear. Setelah 4
Belanda itoe keloear dari belimembeli, dilihatnja barang-barang
tadi soedah ta' lagi pada tempatnja.
Lebih djaoeh dikabarkan, bahwa
perkara ini soedah diberi tahoekan
kepada polisi. (C)
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memakai perkakas-perkakas model barc.e seperti jang dipakai
dalam sekolah tenoen di Soerabaja clan lain-lain tempat. Jang
boleh mendjadi moerid tidak melainkan orang perempoean, djoega
orang laki-laki. Akan tetapi boeat
sementara boeat orang perempoean sadja. Oeang sekolah banjaknja f 2 ..- {doea roepiah).
Lamanja beladjar kira~kira 8 boelan. Setamat sekolah itoe dapat
melandjoetkan beladjar di sekolah
tenoen di Bandoeng boeat mentjet. Oentoeng barang-barang jg.
didjoeal oleh sekolah tenoen akan
dibahagi boeat fonds sekolah clan
moerid-moerid jang memboeatnja.
Goeroenja akan diambil orang jg.
soedah dapat diploma. Setamat
sekolah tenoen di Kroja akan di~
kasih diploma djoega.
Dengan keterangan dari Soerabaja oeang pertama boeat mendirikan sekolah kira-kira banjaknja f 750.- (toedjoe ratoes lima
poeloeh roepiah). Tjara memoengoet sebanjak itoe dengan lijst
derma dalam clesa-desa di daerah
Kroja, meminta kepada perserikatan-perserikatan Indonesia di
lain-lain tempat clan djika beloem
tjoekoep akan mengadakan op~
veering clan pasar malam,
Di dalam vergadering diadakan
derma mendapat f 22.405. {Hipa)
PATI,

Pik Tjoen atau lomban.
Seperti biasa, tiap-tiap boelan
Tionghoa Go Goe di Djoeana oleh
orang-orang Tionghoa diadakan
perajaan Pik Tjoen atau lomban
pada soengai Djoeana. Begitoepoen moelai tanggal 21 sampai
23 Juni 1931, di sana poen telah
cliadakan perajaan terseboet.
Pik Tjoen dapat koendjoengan
dari orang-orang Tionghoa di
kanan kirinja Djoeana, menamb~h ramainja perajaan.
Perajaan jang patoet kita toe~
lis, jalah peLlombaan memandjat
poetjang jang dari batang pinang
dengan disodorkan pada soengei
dan perlombaan menan-Jkap itik,
dan perlombaan tjepat - tjepatan
clan sebagainja jang sekira memboeat gembiranja penonton.
Beberapa boeah djoekoeng dirakit dengan papan clan diberi
atap, pada sekelilingnja ;dih.iasi
~engan perhiasan roepa-roepa,
akan tempat orang 2 Tionghoa
bersenang-senang makan minoem
sambil melihat perajaan, serta di
dalam rakit kedengaran soeara
gamelan dengan soeara tandak.
Di kanan kirinja ra~t tampak toe~
lisan: Vereeniging Tionghoa H we
Kwan.
Hasil boemi.
Di Pati clan sekitarnja, harga
padi perpikoelnja koerang dari
f 2, harga oebi kajoe {ketela) sebagai tiada nilainja, begitoepoen
lain-lainnja.
Tempat sezarah.
Desa Kadjen dalam ressort
d'strik Tajoe, soedah moelai za~
man poerba kala sehingga sekarang tidak dipoengoet padjak
oleh pemerintah. Keterangan dari pendoedoek sitoe, menerangkan bahwa desa terseboet asal
moelanja tanah gandjaran kepa~
da djoeroe koentji jang setia,
sebab di sitoe memang ada pe~
saraian bangsa loehoer jang keramat, jalah pesaraian almarhoem
goeroe agama Islam jang soetji
Kijahi Achmad Moetomakim.
Djoeroe koentji bertoeroen-toemoeroen kepada anak tjoetjoe
tjitjit ....... Tetapi dari sebab
desa Kadjen banjak pendoedoeknja dan lagi loeas, oleh pemerintah pangkat djoeroe koentji kemoedian cliganti pangkat Kepala
desa.
Setiap tanggal · 10 Sjoera dipesaraian diadakan col peringatan
dengan keramaian jang dipoengoet
dari derma sekadarnja, clan mengganti kelamboe jang ada di sekelilingnja. Dari tebalnjakepertjajaan
poeblik, kelamboe lama didjoealnja
dengan bereboet - reboet akan
goena toembal (adjimat).
Hampir setiap hari dipesaraian
itoe tentoe acla orang bersezorah,

begitoepoen djoega banjak orang
makanan di sitoe.
Bila ada orang akan pergi atau
poelang dari naik hadji, sezarah
di sitoe ta' ketinggalan.
Pendoedoek desa Kadjen sekaliannja ta'at kepada agama, maka
di sitoe banjak pondok ~ pondok
pesantren, soerau clan masdjid
desa.
Pada sebelah baratnja desa
Kadjen, terletak di batas desa
Kadjen clan Ngemplak, poen ada
pesaraian jang keramat djoega.
Kalau hari Djoema'at clan Kemis
tentoe banjak orang bersezarc-h
di sitoe, clan banjak djoega orang
dari loear regentschap Pati.
MADOERA.
(Dari pembantoe kita}.
Pemboekaan tanah.
Pemboekaan hoetan kajoe ke.sambi seloeas 500 baoe di poelau
Kangean regentsch. Soemenep oleh
seorang saudagar Indonesier akan
dimoelai permoelaan boelan Juli
ini. Menoeroet keterangannja kajoe terseboet akan diperboeat
arang, jang hendak diangkoet
serta clidjoeal ke Soerabaja. sedang tanahnja akan dipergoena- kan boeat klappercultuur.
Pendapatan moendoer.
Menoeroet keterangan jang sjah
pendaptan pasar-pasar seloeroeh
daerah regentsch. Sampang di da~
lam boelan Juni ini toeroen 25
pCt. Ketjoeali karena malaise kemoendoeran itoe sebagian djoega
terdjadi lantaran peratoeran jang
diambil oentoek membasmi penoelaran penjakit monden klauwzuur, jang telah dioetarakan dalam ,, m us ti k a " j.t.l., sehingga sekarang paling banjak 300
ekor sapi jang dapat mengoendjoengi pasar sapi, sedang lazimnja ta' koerang dari 80G ekor.
Drama di halaman pengadilan.
Pada tg. 20 Juni '31 terdjadilah
perkelahian diantara ipar seorang
pesakitan dengan loerah Kliwonnja (kepala desa), jang mendapat
loeka parah, di halalaman land~
raad Soemenep.
Kliwon itoe bermain pokrol
bamboe terhadap seorang pesa~
kitan di dalam desanja clan memintak oeang kepadanja sebanjak
f 100 . .- clengan perdjandjian bahasa itoe akan dikembalikan, djika
ia dapat terhoekoem. Setelah pada
ketika terseboet di atas perkaranja
dipoetoes oleh landraacl dengan
terhoekoemnja persakitan, maka
iparnja laloe segera memintak
kembali .oeang tahacli. Dari sebab
diwaktoe itoe masih banjak orang,
sang kliwon memberi tahoe, soepaja hal itoe dioeroes nanti sadja.
Dengan djawab sematjam demi·
kian ipar pesakitan tidak merasa
poeas, sehingga timboellah perti.kaman.
Apa kabar?
Beberapa matjam oeang emas
jang ta' lakoe dilelang, seharga
f 16067,65, telah dikirim pada hari
Kemis jang laloe oleh behirder
roemah gadai di Poerwakarta ke
roemah gadai Glodok {Djakarta).
Apa kabar roemah gadai lain~
nja?
PADANG.
Kebakaran besar.
Aneta kawatkan kemarin, bah.wa goedang dari firma Kho Ko
An telah moesnah oleh api.
Dalam goedang itoe disimpan rubber. Keroegian ditaksir f 110,000,dan hanja sebagian ditanggoeng
oleh asoeransi. Di an tara mana
jang menanggoeng keroegian itoe
oleh anak
negeri f 35.000,.Tionghoa f 60,000,.- dan oleh
bangsa Eropah f 15,000.
Gem pa.
Aneta kawatkan kemarin dari
Padang, bahwa pada malam
Saptoe jang !aloe poekoel setengah doea belas
kedengaran
soeara daripada boemi clan tidak
lama lagi terasa doea kali gojangan boemi.

Hingga kini peladjaran ngadji
jang lama selaloe diadakan, sebab
dilarang, ta' diadakan lagi. (Rs).

Di Soekoredjo.
dikepalai oleh t. A.H. Sarz. M. 0. Boeloelawang
dibantoe oleh orang - orang
qn_ja jang tidak terikat dalam
~tsc>eatoe perserikatan. Sebeloem
gemeente ini terdjadi, di
ini soedah mempoenjai Maskl kampoeng oentoek mendjaltan berdjama'ah dan jang sebaoja dikepalai oleh t. A.H. Sadjoega.

Jaag

-r.•aa

Di So em berw o e ni.
dikepalai
oleb sdr. H. Zainal Abidin lid
S.1.1. dibantoe oleh P. Badi
omisaris P.S.1.1. dan lain-lain
orang loear pergerakan, t. H.
2Atnal Ahidin ini selamanja men(ifadi Imam masdjid kampoeng di
clesa ini. Maskipeen banjak rintangan jang ketjil-ketjil jang di~ta oleh H. Zainal ini, toch
1a teroes bekerdja dalam kewadjibannja.
Di Pringo.
Jang kira-kira lagi satoe boelan
mi ada lidnja P.S.1.1. satoe doea
aadja, sekarang ini soedah bisa
dibangoenkan Islam - gemeente
tlengan mengadakan sembahjang
berdjoemaah jang dikepalai oleh
sdr. H. Mohammad, loear perserikatan, dengan dibantoe oleh
Hadji Moertodho Ud P.S.1.1.
Lebih doeloe Islam-gemeente ini
aoedah mempoenjai Masdjid.
Lain dari pada itoe di desa ini
dari giatnja propaganda oleh Best.
afd. dan H. Moertadho, maka
soedah bisa mengadakan openbare
propaganda vergadering P.S.I. dan
Sarekat Tani. meskipoen verg.-nja
tadi dapat ganggoean dari pihak
jang tidak soeka kepada Nationale
V rijheae dan kemerdekaan agama
Islam.

Islam - gemeentenja

D i B o e m i a j o e.
Kring P.S.I.I. ini, meskipoen beloan ada masdjidnja, soedah di..;J110elai membikin bardjamaah di
langgar dengan pimpinan bestir
~g P.S.1.1 .• '"Pak Jas dan dimoelai
lslam-gemeente jang moela-moela
soesah sekali berdjalannja dari
sebab ra'iatnja oemoemnja beloem
Jnsaf akan kewadjiban Islam, tapi
lambat laoen tertjapailah makseed
P.S.1.1. ini.
Rintangan atau nasehatkah 1
Pada tgl. 26 - 27 jl. toeantoean Hamzin, Chirzin, Madoeri,
Ki.mpoel dan Kairi mengasih pe1'adjaran mengadji terboeka diroemah t.H. Maksoem goeroe mengaclji di desa Karangtaloen (Kedoe),
dihadliri djoega oleh naib di
Ngloear.
Satoe djam kemoedian naib
~loear keloear dari langgar
bersama-sama dengan anak loerah
4esa Karangtaloen. Tidak lama
sesoedah itoe, loerah datang menoenggoe habiseja peladjaran ngadji di loear langgar. P~ngadjian
dihabisi sampai djam setengah
dOea belas dengan ta' menerima
satoe ganggoean djoega.
Sesoedah peladjaran habis,loerah
datang menghampiri toean Ham•
menanjakan soedah dan beloemnja ia menerima beslit dari
pemerlntah oentoek mengasih adjann ngadj1· itoe. Siapa jang beloem menerima beslit, kata loe~ah, orang dilarang mengasih
pelacljaran ngadji. Orang jang
menerima beslit itoe sekarang toean
H. Maksoem, clan hanja dia sadja
Jang dibolehkan mengadjar. Seloedah dimengerti, maka masing.masing poelanglah keroemahnja.
Kira djam setengah satoe malam,
W. Ngloear datang memanggil H. Maksoem dan daripadanja
la menerfma perkataan, bahwa
;jtUlg di bolehkan mengasih peladjaAn itoe hanja H. M. sendiri d;pi
llli:~lii:la sekali dilarang djika pela:~ itoe diserahkan kepada
tjOetjoe maoepoen orang lainnja.
~ila H. M. mengidzinkan lagi,
balitnja akan ditjaboet dan akan
~asoekkan djoega dalam pendja1'& Dengan perkataan itoe, A. W.
meninggalkan H. M.
Ta' lama antaranja datang sec0rang opas jang bilang bahwa
orang dilarang ramai-ramai berll"M~•'1tjera, sebab katanja regent Ma~g akan datang. Beberapa
orang menoenggoe kedatangan
"'1T,t. tapi hingga djam doea
~ malam regent ta' terlihat.
Toean-toean di atas meninggalkan
~t menoeoggoe.

Ada 8 boeah toko jang moesnah.
Doea orang mendjadi korban api.
Asalnja kebaran itoe belo~ lagi
bisa diberitakan lebth djaoeh, djoega berapa keroegian, hanja sadja
bisa diberitakan, bahwa sebagian
besat' tertanggoeng oleh asoeransi.

NOORD BANJOEMAS.
(Dari pembantoe ,, Writer")
Perkaranja H. Ahmad
Asngari.
Persidangan landrad Banjoemas
pada hari .Kemis tg: 25 Juni
1931 ini. telah memeriksa perkaranja Hadji Ahmad Asngari seorang pendoedoek Pliken (Soekaradja Banjoemas) jang koelinja (tanah) telah ditjaboet oleh
Loerah Pliken Resasemita.
Persidangan
memoetoeskan :
membenarkan perboeatannja Loerah Resasemita.
Dalam hal ini Hadji jts. akan
memadjoekan appel.

----

Perikatan Pemoeda Isla~.
Beloem lama berselang, di desa
Banteran (Banjoemas) telah berdiri soeatoe perkoempoelan jang
meloeloe bagi pemoeda-pemoeda
Islam, dengan nama: Perikatan
Pemoeda Islam.
Soesoenan bestir sedikit hari
lagi akan dite~pkan, sebab masih
menoenggoe atas perbantoeannja
saudara Mochd. Ali dari Pliken.

----

LAMPOENG,
(Oleh pembantoe kita).
Menggelapkan soerat
aangeteekend.
Landraad Tandjoengkarang soedah mendjatoehkan hoekoeman
pendjara satoe tahoen pada nama
M. Joesoef Schrijver Demang di
sini, lantaran menghilangkan soerat aangeteekend kepoenjaan B.
R. Angkoena Talang Padang,
jang dahoeloe dipertjajakan penggawai post padanja. Karena Joesoef terang bersalah dihoekoem
satoe tahoen pendjara.

.

Sekolah baroe.
Soedah diboeka lagi sekolah
goebernemen kl. 2 di Tandjoeng
karang, karena sekolah jang ada
sekarang soedah kebandjiran moerid. Berhoeboeng dengan itoe
toean Badaroe'ddin goeroe kepala
sekolah Koetaboemi, lantas dipindah ke Tandjoengkarang.
Meisjes Vakschool.
Karena kota Menggala itoe ada
terkenal poesat lndonesier kampoeng Aseli jang mementingkan
pengadjaran, maka salah satoe
soekoiah - sekolah pertikoelir dan
goebernemen, kita soedah melihat
keadaan sekolah perempoean di
sana.
Asal moelanja itoe sekolahan,
lagi tahoen 1922, atas oesahanja Maroetji diboeka sekolah
M. Kopschool. Kemoedian ditoendjang oleh pemerintah dan
diganti mendjadi M. V. S. dengan
mempeladjari bitjara Belanda sedikit-sedikit. Moeridnja sekarang
dalam 3 kelas ada 44 orang.
Goeroenja 3 jang dikepalai Mev.
W asilah. Sedjak tahoen 1927 ini
sekolahan ada madjoe. Tapi, karena desakan sekolah agama,
menjebabkan lemahnja sekolah
sekolah jang lain djoega. Begitoepoen M. • V. S. djadi dapat
koerang perhatian.
Pasirahstelsel.
Di seloeroeh Lampoeng sekarang atas ichtiar sdr. R. Maulana
Menggala jang disetoedjoei ra'jat,
akan diadakan Vergadering di
mana-mana oentoek memadjoekan
pada pemerintah · soepaja itoe
pangkat Pasirah dihapoeskan, atau
diperbaiki menoeroet keinginan
ra'jat, artinja djangan sampai
memberatkan beban jang soedah
lama dipoekoel.
Masoek boei.
Penggelapan k. I. f 2400.
Tanggal 24 ini boelan toean
M. T. Asisten Demang Talang
Padang soedah disekors masoek
boei, sebab memakai oeang goebernemen k.l. f 2i00 waktoe djadi A.D. di Natar tahoen 1928.
Dinesnja soedah harppir 20 tahoen,
dan sedjak dari magang ia terpoedji oleh ra'iat. Toean M.T.
soedah mengakoe kesalahannja.
Sekolah Agama di Talangpadang.
Perkoempoelan Salatoerrahim
di Talang;>adang, sesoedahnja
mendirikan ge<n>eng roemah sekolali, sekarang soedah memboeka 2 · sekolah Agama. Jang belakangan terkabar soedah mempoenjai moerid k.l. 70 orang jang
·
dipimpin oleh t. Damiri.
Kebakaran besar.
Aneta kawatkan dari Lampong,
bahwa di kota Boemi telah terdjadi satoe kebakaran besar lagi.

Tidak djadi dilarang.
Sebagaimana telah kita kabarkan dalam ,,mustika" no. 29 dan
40, tentang larangan tanam gadoe
oleh t. Assistent Wedono di Paree.
Pada sekarang ini orang tanam
gad9e soedah t i d a k d j a d i
d t I a r a n g lagi, alias boleh.
Seorang bernama Diroen dk.
Sarekat Hidjo bergerak.
Soemberedjo desa Toengloer (PaSedikit waktoe lagi, kaoem jang ree) jg. bibit padinja soedah diterkenal di atas akan mengadakan boewangi sekarang diambil kemaksi menentang gerakan P.S.l.I. · bali oentoek ditanamnja.
Kalau menoeroet antjamannja
di Tjiandjoer, sebagaimana pada
beberapa masa jang laloe telah t. A. W. kepada barang siapa
sering dilakoekan djoega dalam polisi jg. tidak soeka menangkap
kepada orang tanam gadoe jg.
daerah terseboet. (Ss.}
sawahnja ada airnja akan sama
dilepasnja, mestinja soedah banjak
Politik federasi di Soerakarta. polisi jg. sama dilepasnja, tetapi
Diberitakan bahwa kaoem Nar- }cok lo, masih sama sadja, alias
powandowo di Solo, boeat tahoen selamat sadja.
ini akan mengadakan poela satoe
Pertjobaan padi dan
madjelis lokal terdiri dari pe ...., ~"
Ta£woetnja.
rakan-pergerakan politik jang t;_
rada dalam kota Soerakarta, dePadi keretek jg. pakai raboek
ngan maksoed oentoek membitja- mest (bemest) dan jg. tidak pakai
rakan so'al-so'al politik goeper- mest (onbemest) seperti dibawah
men Soerakarta, teroetama jang ini:
mengenai pada Balai A:goen~
Jang tidak pakai mest {onbemest)
jang akan diadakan, sebagaimat .a dalam 500 M. dapat 97 K. G ..
soedah terdjadi djoega pada I H. A. dapat 97 K. G. 20 ::::1940
tahoen-tahoen jang soedah lalo;!. K. G. basah. Uitlevering 95 pCt.
(Ss.)
potong bawon (boeroehannja jg.
potong padi) 1]5.
Onbemest bersih dalam 1 bow
Rapat terboeka menentang
dapat 1177.677 K. G. of 18 pie.
Margastelsel.
99 kati.
Oleh komite menentang marBemest dalam 500 me. dapat
gastelsel di Koetaboemi, maka
117,5 K.G., 1H.A.117,50 K.G. X
besok pada tanggal 4 Juli 1931
akan diadakan openbarevergade- 20:::: 2350 K.G. basah. Uitlevering
ring menentang margastelsel ik>e. 95 pCt., potong bawon 1]5.
Djadi dalam 1 bow bemest berSebagaimana pembatja ma'loem
sih
ada 1585,075 K. G. X 9]10 ::::
maka peratoeran marga, bagi
1468,06
pie. djadi tafawoetnja
ra'iat di sana sangat tidak menjebemest
en
onbemest dalam l bow
nangkan clan dipandangnja tidak
;::::
23,71
pie.-18,99
pie. ::::4,72 pie.
memberi faedah. Pihak P. S. I. I.
Dalam
1
H.A.
mestinja
tjoekoep
tjabang Kotatloemi akan toeroet
setengah
quintal.
Harga
mest
permenjokong aksi komite tsb. (Ss)
pic. f 9,75.
lni pertjobaan, jalah pada
sawah
No. II., jang mana oeroeTambah lagi seboeah.
sannja air ada sedikit pajah, djadi
Atas oesaha afdeeling P.SJ.I.
kalau hoedjan ada koerang ini
Tjirebon beloem lama ini telah
sawah poen kekoerangan air
didirikan seboeah sekolah semadjoega.
tjam H.I.S. jang kedoea dengan
pengadjaran agama di KarangTambah sekolahan.
ngampel daerah lndramajoe. SeDikabarkan
bahwa nanti pada
karang baroe asik dioesahakan
tanggal
1
Juli
1931
Taman Siswa
meloeaskan sekolah
sematjam
hendak memboeka seboeah Schaitoe. (Ss)
kelschool di Paree, demikian poen
di Kediri.
Rapat terboeka P. S. I. I.
Tjibaroesa.
P. S. I. I.
Dari pihak jang boleh diperNanti pada hari Senin malam
tjaja kita dapat kabar, bahwa
besoek pada tang gal 4 Juli 1931 Selasa dan Selasa pagi t. 29-30
afdeeling P. S. I. I. Tjibaroesa dan 30-6-31 P. S. I. I. afd. Paree
akan mengadakan openbare ver- hendak mengadakan besloten dan
gadering bertempat di roemah openbare vrgd. bertempat di gesekolah P, S. I. I. di sana. Ada- dong rojal Bioscoop oentoek mempoen jang akan dibitjarakan ke- bitjarakan : keberatan ra·iat oetjoeali kepoetoesan - kepoetoesan moem, Regent keristen, pernikakongres, djoega tentang kebera- han, onderwijs clan lain-lain ketan - keberatan ra'iat terhadap perloean.
Ini vergadering akan dipinpin
toean tanah. Sebagai pembatja
boleh djoega telah ma·Joem doea oleh beberapa katoewa dari L.
orang anggauta P. S. I. I. di sana T. seperti: saudara: A. M. Satelah mendapat toentoetan dan ngadji, W odoamiseno dan Soeroakan segera diperiksa oleh land... wijono.
Kalau katoewa-katoewa ini bfsa
raad, b~rhoeboeng poela denga11
hat ichwal jang bersangkoetan meneroeskan mimpin openbare
dengan tanah partikoelir di Tji- vegd. di Kediri, P. S. I. afd. Kediri poen b~rsedia djoega oentoek
baroesa itoe.
Toean H. 0. S ..Tjokroaminoto menerima.
atas permintaan L. T. di Mataram
akan datang
mengoendjoengi
MATARAM
vergadering taJ.i. .(Ss.)
(Kabar jang paling achir.)
PAREE.
Pilihan pegawai desa.
(Dari pembantoe .. Moeslich").
Di desa Djeroedjoe onder~ distr.
Sejegan pasla tg. 26 jl. ini telah
Harga makanan.
Menoeroet keterangannja jg. mengadakan pilihan pega:wai desa,
kita peroleh, bahwa harga ma- sebab kamitoea jang doeloe telah
kanan di Pare pada pertengahan mendjadi loerah dalam desa terboelan Juni 1931 seperti jang be- seboet. Menoeroet kepoetoesan
orang-orang desa, maka jang di·
rikoet:
angkat
mens{jadi kamitoea orang
Beras ketan No. 1 per pikoel
nama
Pawiro
(bekas djogo bojo),
£ 5.50. No. 2 f 5.- beras kretek
mengganti
djabatan
Ali-Ondjo
f 4,80 beras Sijam f 5.- padi
djogo-bojo.
(Tr.)
gabah No. 1 f 2.20 No. 2 f 2.No. 3 f 1.80, padi gagang No.
Koperasi pemeliharaan
1 f l.80 No. 2 f 1.65 No. 3
binatang.
f 1.50, harga oebikajoe, djagoeng
Diberikan
bahwa atas Oesaha
dan kedele tetap. Kelapa No. l
salah
seorang
pendoedoek desa
per boetir f 0.025, 100 boete
f 2.25. Harga terseboet itoe, ja- Peti onder. dis tr. Sejegan nama
lah harga di pasar. Adapoen har- Taroeno, disana masa ini sedang
ga beras di djalan, jaitoe orang digerakkan oentoek berdirinja
jang hanja membawa sedikit-se- seboeah koperasi mempelihara
dikit, rata-rata 1 kobokan seng binatang ternak. Beberapa orang
harga 4 sen, seClang 1 kobokan pendoedoek Mataram, kabarnja
itoe kl. ada 1 kati lebih se- soedah banjak poela jang menjatakan setoedjoe. (Tr.)
perampat.
Ongkos (opah) pereman di tegal
Orang gila teraniaja.
teboe:
1 hari boeat orang lelaki oepah
Di desa Peti {o. d. Sejeg~) ada
pereman di tegal teboe : 17 sen. seorang perempoean nama B. L.
Karena atoeran pembajaran pe- jang tidak diketahoei apa sebabreman di tegal teboe pada seka- nja, sesoedah lakinja meninggal.
rang ini boekan harian, tetapi sekarang telah mendjadi gila. Sejalah, borongan, seperti menggali tiap petang hari, oleh anaknja
tanah pandjang 33 roe dalam se... sendiri nama S. ia dimasoekkan
tengah M. ongkosnja f 0.50, di- dalam beloembang jang dalamnja
kerdjakan 3 hari. Tjoekoepkah 3 meter dan lebar kira-kira 2 meopah jang hanja 17 sen itoe di- ter: sesoedah perempoean. itoe
makan satoe hari satoe malam
boeat diri sendiri ? mana boeat loembang itoe. Semalam-malam
bajar padjek, mana boeat beli ia meningis dan mengeloeh soepakean, mana boeat anak clan paja diloloskan dari siksaan itoe,
bini?
tapi oleh S. segala keloehan itoe

I

Pergerakan
BERSERIKAT DAN
BERKOEMPOELAN.
(Ringkesan berita koempoelan).

Verslag Kongres Ahmadijahjang
Ice II di Poerwokerto pada
malam Kemis 24-25 /uni
1931.
Dari pembantoe kita K.
I. Hari pertama malam Kemis
tg. 24-25 Juni 1931. Openbaar
dimoelai djam 8,30 dikoendjoengi
k. l. 500 orang.
Wakil - wakil perhimpoenan :
M. 0. I. Bandjarnegara, Among
Tresno Paboearan. M . D. tjab.
Poerwokerto, P . S. M. I. Pliken,
P. S. R. I. Pliken. C. C. W. B.
Poerwokerto, P. G. B. tjab. Poerwokerto, P. M. I. Poerwokerto,
C. C. M.A. S. Poerwokerto, P.S.
I. I. Bandjarnegara, P. M. 0.
Bandjarnegara, P. P. I. Banteran,
P. V. C. I. Poerwokerto. Joso~
darmo Poerwokerto. SIAP Bandjarnegara, P. G. D. tjab. Poerwokerto, P. G. H. B. Bandjarnegara. Al Irsjad school Poerwokerto, P. P . K. D. Poerwokarto, H .
K. S. B. Poerwokerto.
W akil pers ada hadlir.
W akil lnl. zaken : Adviseur
lnl. zaken toean Dr. L. de Vries
dan toean Salamoen W edono ter
beschikki!'g.
Wakil pemerintah, to
dono dan Menteri poelisf.
Kawat pemberian selamat
gres. dari H.B.H.K.B. clan
P.N.S.
Soerat pemberian selamat dari
pemimpin T aman Siswa Poerwo~
~er to.
Djam 8.30 persidangan diboeka
oleh ketoea comite van ontvangst
(t. Hardjosoebroto}, laloe menjerahkan pimpinan kongres kepada
Ketoea H.B.
Toean M. Ng. Ojojosoegito
dari medja H. B. menjamboet pembitjaraan ketoea Komite van ontvangst mengoetjapkan terima ka...
sihnja pada sekalian jang hadlir clan
lain-lainnja j. telah menjatakan
kesoetoedjoeannja pada kongres.
Dioetarakan j. toedjoean A. D.
akan menaboer .,kerahajon" doenia (vrede op de aarde) dengan
sendjata kasih sajangnja. Beliau
mengharap djangan hendaknja ada
rasa~rasa j. koerang enak dari
permoelaan sampai achir rapat.
Dan dimintanja pada jang achir,
berhoeboeng dengan masih moedanja A. D. kalau ada keketjewaannja harap dimaafkan. Ketoea
menerangkan bahwa A. D . berpoesat di Lahore j. soedah beroemoer 15 tahoen, bekerdJa menjebarkan Islam j. semangatnja 'loedah
melimpoeti doenia.
Kejakinan A. D. bilamana Islam
berkemhang berarti kesedjahteraan makin bertaboeran, seperti
pengharapan golongan - golongan
lain. Golongan ahli agama lain
mentjela hanjalah sebab beloem
mengerti kepada kenjataan dalam
Islam. Demikianlah dengan pandjang lebar ketoea membentangkan pembitjaraannja sebagai pemboekaan, poekoel 10 rapat diboeka dengan membatja al fatiah.
B a t j a a n Q o e r a n.
T. Moefti Sjarif naik mimbar
membatja qur'an oel madjied soerat 61 dengan diertikan dalam
bahasa Djawa, jang hadlir semoea berdiri,
T. M. Sajuti Lubis naik mimbar, menjatakan simpatinja dan
memberi peringatan kepada A.O.
senantia mendapat rintangan clan
serangan demikian poen masa jang
akan datang, lebih hebat poela.

ta' didengarkan. Pagi hari, iboe
jang malang itoe dikeloearkan lagi
dan begitoelah bertoeroet-toeroet
dikerdjakan, hingga ini hari.
Baiklah famili atau saudara
lainnja mengasih nasehat kepada
S. jang berlakoe kedjam terhadap
kepada iboenja sendiri tsb. (Tr.)

Sebagai orang di loear A.D. pembitjara berani menerka bahwa A.O.
(Islam) mendapat keme-nangan, lebih-lebih djika bisa tambah kekoeatan, roch Islam akan lekas
melimpoeti doenia achirnja mendjadikan soember kemadjoean.
Mengakoei bahwa A.D.lah j. bisa
menghidoepkan oemat Islam j.
soedah mati (applaus).
T. Moh. Ridwan wakil P. S.
I. I. menjatakan kesetoedjoeannja
pada kongres clan mengharap
kongres berboeah baik. (applaus)
T. Soenardi wakil P. P. K. D.
poen ta' lain mengoetjapkan selamat kongres atas nama P.P.K.D.
clan menerangkan bahwa zaman
ini zaman modern, zaman manoesia melawan Allah. Lebih djaoeh
pembitjara membentangkan bahwa
di doenia ini orang j. memnjembah
Allah satoe seperti berikoet :
R. K.
320 milioen
250
Islam
Protestant.
220
Sismaten
130
Jahoedi
13
..
Sedang j. kafir (heidenen) 899
milioen. Achirnja pembitjara mengharap, oleh karena manoesia j.
beloem mengenal agama masih
banjak, berarti lapangan pekerdjaan orang jang beragama masih
lebar, djangan hendaknja mereka
(perserikatan agama) senantiasa
bertjektjokan saling mentjela, j.
perloe bersama-sama membrantas
kaoem kafir biarkesedjahteraan
doenia lekas tertjapai. (applaus.)
T. Soehadi atas nama H. B.
K. B. jang telah kirim telemenjatakan kesetoedjoeanmengharap kong1es berAli wakil P. S. M. I.
koei bahwa A. D . j.
enerangan pada
atas nama
menerangkan
ke Indonesia tj
akan memboeat
serdadoe jang b
kesedjahterakan do
moela pembitjara di
dapat teman, tapi ini ma
pembitjara, ia ·amat girang
hat j. A. D. telah mempo
banjak kaoem intelek, kaoem i'l
akan menaboer Islam di Necfer
land dengan Qoer'an bahasa Belanda.
Kewadjiban A. D. pembitjara
menerangkan hanja 2 perkara :
1. Membela Islam.
2. Menjiarkan lslf)Jn.
Dengan lebar dibentangkan betapa kelapangan Islam, achirnja
pembitjara mengharap ta' lama
lagi di Holland bisa didirikan
masdjid.
Ketoea menjalllboet sekalian
pembitjara sebagaimana biasanja.
Berita pekerdjaan
A.D.

e- oe~
ga jaran Islam dengan
bahasa Belanda. Melajoe cl. I. I.
Ditjontohkannja :
I. De Leerstelling van dem
Islam.
2. Het Geheim van het Bestaan.
3. De Islam.
4. De Roep van den Islam.
5. Een Korte Schets v / h Ieven
vi' d profeet v a Islam d. l. l.
Pembitjaraan diserahkan kepada toean Kaelan; waktoe hampir
1 I 2 djam. Pembitjara menerangkan .,Allah dalam Islam".
Beginilah ringkasannja :
a. Allah (kejakinan pada Allah)
adala h satoe paktor j. perloe de:.~
dalam agama (.,oenderaning agama ").
Salah memaham ke Allahan
dapat mendjadikan .,swasono" j.
koernng baik. Kalau betoel pemahamnja, adalah itoe satoe djalan kemadjoean.
b. dalam ini zaman modern
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Kalau maoe Katja Mata datang pada :
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N. V. ARGUS
TOEGOE WETAN

DJOKJAKARTA.

penjakit mata.
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Terima recept segala Dokter mata di Djokja special Dr. YAP.
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