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Koesoet jang tak Selesai.

SERBA PENDEK
P e r k a k a s m e l i h a t t o eb o eh menoesia
segenapnja jang paling be s a r d i S o e m a t e r a telah di
datangkan oleh roemah sakit St.
Elizabeth, Medan. Beberapa kaoem djoer~is di sana dioendang
oentoek menjatakan oleh dokter
Stoll dan diterangkannja po~la
bagaimana tjara - tjara orang
menggoenakan perkakas itoe.
Perkakas itoe (Rontgenstraal
Apparaat) kata dokter Stoll didatangkan dari Nederland sehargasf 10.000. (S. D.)

...
Boleh

dikoendjoengi

rasa, sebagai penjakit jang tak
maoe semboehnja.
Penjakit itoe rasa-rasanja lebib
djahat daripada jang dikira orang
loear pada waktoe ini. Dari sana

, Advertentie ketiil dalam roe: angan ,,Ada goena" 6 baris sekali moeat f 1.Pembajaran lebih doeloe.
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· Dalam kepoetoesan - kepoetoesan konferensi pergerakan Al Islam adalah menarik perhatian,
bahwa tentang perkara Oey Bee
Tha
Hoakiao ti d a k ada
ng a1ata. Kon
si
menJatakan ti~ k dapat memberi
kepoetoesan, karena Ho3 Kiao
dan Oey Bee Thay k e d o e a d o e a n j a tidak mentjoekoepi
kehendak-kehendak komite. Oey
Bee Thay t i d a k soeka datang
kedepan koempoelan 'oemoem clan
Hoakiao t i d a k hendak mengadakan speciaal ampoennummer
Apakah ma'na keterangan konferensi menjerahkan perkara itoe
kepada oemmat ? Konferensi memberi keterangan sikap jang wadjib
atas tiap-tiap orang Islam clan
atas pergerakan Islam oemoemnja
berhadapan dengan serang-serangan dan permoesoehan dari piliak manapoen djoega, jaitoe sikap
tidak akan membiarkan
1a g i melainkan ,,m e n e n ta n g
dan menolak.. , tiap-tiap serangan clan permoesoehan itoe.
Bagi itoe d1bidoepkan tero~s rlan
akan diloeaskan organisasi Komite
al-Islam.
Dengan seboleh-bolehnja ditiaptiap kota, desa dan kampoeng
haroes berdiri tjabang komite
daripada beberapa orang Islam
jang maoe bersoenggoeh-soenggoeh mengerdjakan pergerakan
Al-Islam clan membangoenkan
aksi tiap-tiap ada keperloeannja.
Tapi dalam perkara Oey Bee
Thay dan Hoa Kiao ini roepanja
t id a k i:. erhasil pergerakan komite sam.,J?ai ke ada hari ini. Sekali
a~i ita haroes memikirkan, apakah ertinja kepoetoesan konferensi dalam perkara itoe.
Bagi memikirkan djawab itoe
kita haroes mengingat, bahwa
pergerakan komite di Soerabaja
itoe dari bermof> a adalah dengan
toedjoean m e n g h a b i s i perkara itoe, soepaja berheati pertentangan rasa, jang ditimboelkan
oleh karangan Oey Bee Thay
dalam Hoa Kiao itoe.
Kehendak komite dan rapat 17
Mei di Soerabaja itoe, tentang
minta maaf dan ampoenn u m m e r haroes kita tetapkan
ti d a k m e 1i w a t i b a t a s, djika doea pihak jang terseboet
itoe ada mempoenjai perasaan,
bahwa mereka mendjadi tamoe
menoempang mentjari rezki di
negeri orang clan- babwa mereka
telab membentjanai atau meloekai
hati dan perasaan orang tempat
mereka menoempang itoe. Si 1cap
mereka sekarang itoe menoendjoekkan bahwa mereka t i d a k
mempoenjai perasaan itoe. Maka
sikap itoe boleh djadi disebabkan
oleh karena mereka merasa t er1a 1o e m o e l i a akan merendahkan diri di depan oe'mat Islam
jang telah menjatakan kena bentjana, atau boleh djadi karena
mereka merasa oe'mat Islam itoe
t e r 1a l o e r e n d a h atau t er1aloe hi n a akan mereka hormati dengan lakoe jang dikehendaki itoe.
Sjahdan oleh sikap itoe teranglah, bahwa mereka telah mengetjiwakan daja-oepaja komite akan
menghabisi dan mendamaikan
perkara itoe. Maka oleh karena
itoe tetaplah tinggal pertentangan

Barga advertentie

Tahoen ka I
i regentschap Pemalang
tertawa.

Beili.oeboeng dengan vooruitbetaling gadji pegawai regenschap
Pe
na maka pada permoelaan
br , ini mereka menerima doea
k:aU
jang biasa. Berhoeboeng
den
ini dan djoega berhoebo
dengan poetoesan raad
ten ta' menoeroenkan
ereka, maka kemarin sore
I roemah t. Ibrahim mereka ber~
soeka - soeka mengadakan pesta
beo::ar

Masdjid Agoeng.
Soedah sedari poeloehan tahoen
jang laloe, dipekarangan mesdjid
Agoeng (Palembang) or~-oran_g
rdengar so
berdj~l n deilgan leloeasa
seperti bisikan, bahwa roepa- mentara menoenggoe waktoe semroepanja ,.Oey Bee .Thay" itoe bahjang. Jang biasa didjoeal orang
h a n j a s a t o e n a m a sadja dimana itoe pekarangan ialah
jang tak ada orangnja, sekadar barang-barang jang soedah tweede
dikemoekakan oentoek menjing- hands, seperti : barang - barang
kirkan tanggoengan daripada di- kelontong, barang kain-kain cl.I.I.
reksi clan redaksi Hoa Kiao.
Tetapi achirnja ekarangan itoe
Ada sangkaan bahwa .,B." itoe lama-lama peresis mendjadi paSOERABAJA.
pihak Kristen, jang menggoena- sar jang seramai-ramainja di kota
Hampir tidak bisa dipertjaja.
kan paham komoenis jang ber-. Palembang, semoea barang-barang
Pembantoe kita toelis:
topeng dengan Hoakiao itoe, jang pasar kapan hari Djoem'at kit
Landrechter telah periksa satoe
memang membentji agama, bagi bisa beli dipekarangan masdjid
melakoekan perboeatan akan me- Tetapi Djoem'at jang laloe, (ddo. perkara jang doedoeknja begini;
Seorang koeli toekang batoe
roegikan Islam dan menjalahkan 13 Juni) doea orang agent polisi
pertentangan antara pihak perge- kita lihat mendjaga dipekarangan bekerdja pada satoe gedoeng. Parakan Islam dan nasionalis ,.neu- terseboet, dan kabarnja boeat la- da satoe hari hatinja senang. la
tral agama." Maka bisik-bisikan rang orang mendjoealan di sana. bekerdja dengan bernjanji-njanji,
sebagai itoe moedah mendjadi
Hari Djoem'at, ialah hari vrij . Ia bekerdja naik atas tangga boeat
benih kebentjian clan permoe- boeat oemmat Islam, tapi di Pa- memasang batoe. Dari atas tangsoehan antara golong-golongan lembang
digoen3kan oentoek ga itoe sedang enak bekerdja berpendoedoek satoe dengan lain, berniaga, di pekarangan masdjid nanjilah ia. Pekerdjaan djalan
jang boleh menimboelkan gadoeh. poela. Kalau boekan polisi toe- dengan baik dan madjoe.
Seorang Eropah Evert H. ·ang
Maka ,.gadoeh" itoe memanglah roet tjampoer, mereka main banbckerdja
pada salah satoe kantor
satoe hal jang ditjari-tjari dalam tam kromo sadja.
jang berdekatan pada gedoeng
taktik komoenis.
J. I. B.
jang sedang diboeat itoe. Toean
Sehingga mengingat segala
ini roepanja koerang senang menitoe maka pada
pikir kita,
Menoeroet soerat bestir J.I.B. dengarkan njanjian si koeli. Nja~
Thaij"
djanganlah ,.Oey Bee
jangta' ada 01:angnja itoe dan tjabang Palembang pada voor- njiannja si koeli barangkali memdireksi Hoakiao merasa soe- zitter B. P. P. P. tanggal 28 Juni boeat ia mata gelap ataupoen
dah oentoeng, sebab perkara a. s. setibanja wakil H, B. J. I. B. perasaan lain timboel dalamnja.
soedah habis. Melainkan djika toean M.A. Machfoeld ka Pa- Si toean Evert H. ini djadi bitidak memang sengadja mereka lembang, perkoempoelan akan ngoeng, kehilangan pikirannja.
Koeli menjanji teroes sadja tiberniat djahat, haroeslah mereka mengadakan openbare propaganda
verga~ering
bertempat
di
gedak
tahoe akan kedjadian pada
mentjari perhoeboengan lagi dedoeng permoefakatan B(adan) dirinja.
~gan Centraal Komite soepaja
P(ersatoean) P(ergerakan) P(a- 1
Si toean jang bingoeng kehiperkara itoe d1habisi dengan ke- lembang)
4
.di
Loeroeng
Boedi
I
L..J"..._.,""an kee:alanja. Boekan ia pangpoetoesan j~ng ~sit1f,
gt p0Tis1 ataupoen oppasnia atau
Pekerdjaan komite di Soerabaja 11 ·
djongosnja boeat disoeroehkan
dan sikapnja sampai hari ini, clan
PEMALA'NG.
hen ti njaniian si koeli itoe. Tidak !
perindahan jang diperolehnja dari
Iaambil satoe senapan an gin dan
Poetoesan
poetoesan
sidang
pihak oemmat Islam dari segah
raad Kaboepaten.
tembak pada si koeli.
golongan, mendjadi sebab, bahwa
Si koeli terkedjoet, dapat loeka
'oemoemnja kaoem Islam telah
Pada tang 0 al 27 boelan jang le.rela m1...njerahkan oeroesan itoe toe raad Kaboepaten Pemalang, dan perloe masoek roemab sakit.
Perkara sampai didepan landclan menantikari"kepoetoesan dari- sesoedah diam-diaman 7 boelan,
rechter.
pada komite.
mengadakan sidangnja. Dari keLandrechter hoekoem pada si
Dalam openbare vergadering poetoesan-kepoetoesan jang telah
telah diterangkan oleh pihak ko- diambilnja maka kita oemoemkan toean denda banjak sekali ialah.
. . . . . f 7,50. . . . . . .
mite, bahwa perboeatan Hoa Kiao di sini jang perloe-perloe sadja;
Tjerita habislah. Tapi perloe
itoe adalah satoe kedjshatan, jang
1. Terpilih mendjadi pengganti
diantjam dengan hoekoeman oleh lid koemetir Rgr. jang mening- ditjatat disini, bahwa kedjadian
boekoe hoekoem siksa, dan jang galkan Pemalang, ialah t. Sigmond, itoe terdjadi di tengah ~tengah
kota jang sopan (beschaafd) di~
mendjadi kewadjiban pihak ke- A. r. Pml.
koeasaan menoentoet dan meng2. Mengeloearkan gadji perso- boeat oleh seorang Eropah. Dus
hoekoemnja bagi keperloean me- nil pada pei;moelaan boelan. (Voor- boekan di Amerika Wild West,
pembatja djangan keliroe !
lakoekan hoekoem dengan tidak uitbetaiing).
pilih-kasih. Kererangan itoe telah
3. Memberi kebebasan padjak
menenteramkan hati satoe pihak memakai aloon .. aloon kepada t.
daripada kaoem Islam. Tapi me- S.I.M. oentoek keperloean derma.
BANDOENG.
lihat gelagat sekarang ini roepa4. Memberi persetoedjoean keuja beloem ada lagi pihak kekoe- pada permintaan Rgr. TemangSatoe perkoempoelan baroe.
asaan berniat hendak mentiam- goeng tentang pertolongan kes~...
Pembantoe kita toelis:
poerkan tangan oentoek men.goe- hatan bagi pegawai Rgr, kepada
Di sini te1ah .didirikan satoe
roes. Malah tjampoeran tangan pemerintah, soepaja dipersamakan
pihak kekoeasaan sampai hari ini dengan pegawai goebernemen, komite terdiri dari 5 orang
di bawah pimpinan Rooyackers.
baroelah sekadar mengalangi per- ja'ni bebas dari b3jaran.
gerakan Komite al Islam di bebe5. Memboeat kandang oentoek Komite itoe bermaksoed mendirirapa tempat clan memberi nase- mengoeroeng andjing,. kera dan kan satoe vakvereeniging baroe
hat soepaja pihak komite djangan- koetjing jang karena gila sangat terdiri dari pada anggauta Techlah menimboelkan pergadoehan, berbahaja bagi oemoem. (salah nisch Bewakingspersoneel pada
baik sengadja maoep'ben tidak seorang lid koerang setoedjoe, Gevangeniswezen.
Principe telah dimoefakat, bahsengadja.
sebab tjara memelihara binatangbaroe itoe
Segala itoe tentoelah tidak ber- binatang jang tertangkap kerap wa perkoempoelan
akan masoek pada V.V.L.
sifat mengobati perasaan hati jang kali meliwati batas.)
Kontriboesi akan diperoleh 1
loeka pada pihak Islam. Maka
6. Bekas tanah S.C.S. amplainipoen pqtoet mendjadi satoe semen akan digoenakan 1Dqldiri- pCt. dari pada gadji. · Perkoemsebab kepada pihak Hoa Kiao kan pasar sore dan kop
ken- poelan akan mempoenia orgaan
sendiri.
dan .,Oey Bee Thaij" jang tak daraan.
beroepa itoe akan berichtiar de7. Mengoeatkan mosi Rgr.
ngan selekas - lekasnja mentjari Malang tentang hal minta lang- Goeroe~goeroe bangsa Indonekepoetoesan jang p9siti£ dengan soengnja sokongan pemerintah sia Jang ikoet pada koersoes
pengantaraan komite di Soerabaja. oentoek keperloean djalan-djaian
hofakte di Bandoeng.
desa jang dimasoekan dalam bagian dan pekerdjaan Rgr.
Nama goeroe-goeroe• bangsa
8. Begrooting tahoen ini, ong- Indonesia jang ikoet pada koel'oleh segala oetoesan
N. V. V. jang sekarang kos-ongkos jang akan dikeloear- soes hofakte di Bandoeng jang
m e I a w a t d i s i n i , semoea kan moelai boelan ini dikoe- diboeka moelai tang~al 1 Juli ini,
onderneming - onderneming di rangi f 433. Tapi sidang boelat ialah:
Toean Kartoso~jatma, goeroe
Soematera, sebagai boekti tentang ta' setoedjoe dengan pengoeH.l.S. Madjalengka (Indratnajoe).
tidak merasa takoet mereka akan rangan gadji pegawai.
Toean Moehamad Ojamil gelar
9. Menetapkan komisi meranmenerima aanmerkingen dari oetoesan - oetoesan pihak · kaoem tjang oendang-oendang Rgr.,Yoor- Marh Oesman, kepala sekolah
zitter t. Sigmond, anggauta-ang- H.l.S. Tapa'toean (Atjeh en onboeroeh itoe. (D. C.)
gauta t. R. Sajid I. dan t. Soegi- derhoorigheden).
arto, t. Banon, M. plv. lid.
Toean Natawiria alias Moha10. Memoetoeskan, bahwa roe- mad Soewardi, goeroe H. I. S.
mah miskin lebih baik dioesaha- Garoet (Oost Priangan).
Toean Endo alias Endo HardjaJaarbeurs Band oeng kan oleh perkoempoelan merdeka
.:ljoemlah penonton pada hari sadja dengan minta rechtsper- soewita, goeroe Schakelschool
Bandoeng.
pertama 21.4J6 orang, sedang soonlijkheid.
T oean Oekas Anggapradja alias
11. Onder opzichter Rgw, goepada tahoen jl. hanja 13.706
orang. Pendapatan oeang f 8,910,- na membantoe Oirektoer Rgw. Oekas Wiradinata, goeroe Schakelschool Poerwakarta.
dan pada tahoen jl. f 6.591.akan lekas diadakan.

(Dilar.ang m:!ngoetip atau meujalin. Hak p~ngmmg dipertahankan bagi penoelis).

Dari Hikajat dan Riwajat.
Oleh SARD]AN.
Mataram.
Riwajat Indonesia mempoen1a1
doea Mataram. Jang pertama Mataram zaman Hindoe clan jang
kedoea dari zaman Sultan Agoeng,
Diponegoro dan lain-lainnja.
Hari ini saja hendak membitjarakan jang pertama sadja.
Batoe berpahat di Tjanggal
mengatakan, bahwa Sandjaja radja jang pertama dari Mataram.
Peradaban masih peradaban Hin-

Boekti poen ada. Tjandi-tjandi
di Brambanan banjak tjandi <;iwa (Roro Djonggrang) sedang
di sebelah oetaranja banjak tjandi Boeddha Mahayana.
Ketjintaan kepada kebatinan
soenggoeh dipentingkan. Di Soematera, di keradjaan <;riwidjaja
(boekan nama orang !) jang di
perintah oleh Mataram itoe,
djoega terdapat poesat agama
Mahayana itoe.
Ahli-ahli dari mana~mana da-

doe belaka. Bahasa jang dipakai
boekan bahasa Djawa, tapi bahasa Sanskrit, sedang hoeroefhoeroefnja h~roef Pallawa. Agama Djawa toelen telah ditoekar
dengan agama <;;iwa.
Menoeroet faham <;;iwaisme
ini, tempat dewa-dewa tidak di
dalam lingkoengan manoesia biasa, tapi di tempat jang tinggi,
di·aoeh dari tempat machloek seperti kita ini. Dari sebab itoe
mak a tjandi-tjand i ti d ak d idirikan
di t;mah datar. Goenoeng Dieng
dan Oengaran dipilihnja oentoek
mendirikan tjandi-tjandi itoe.
Peradaban Hindoe lama-keIamaan bertjampoer djoega dengan adat-adat Djawa. Poenggawa-poenggawa keradjaan tidak
diberi nama Sanskrit lagi. Tapi,
sebab orang Hindoe dan peradabannJa dipandang tinggi oleh
pergaoelan bidoep di masa itoe,
maka orang tentoe masih merasa
tinggi clan loehoer kalau pakai
adat kesopanan Hindoe itoe.
Oentoek mnmperlihatkannja,
maka nama-r.ama jang berboenji
seperti nama Hidoe itoe masih
disoekai. lni terboekti dengan
nama radja kedoea dari Mataram
itoe. Gelarnja raka, seperti sekar<:1ng regent. Jang diperintab
tanah Panangkaran, kita ambil
tjontoh didjaman sekarang: Saemedang andainnja. Sekarangorang
kata regent Soemedang, atau
boepati Soemedang. Pada djaman
Mataram nama itoe koerang sesoesoeai dengan djabatannja, haroes
diseboet : boepati -- i - Soemedangna. Nama Panangkaran boekan namanja belaka, koerang
perloe. Haroes diseboet djabatannja sadja soedah dimengerti,
siapa jang dimaksoedkan. Tipi
Raka Panangkaran djoega koerang disoekai, haroes : Raka - i Panangkarana, artinja toean dari
Panangkaran.
Radja ini besar djasanja bagi
negerinja. Teristimewa sesoedah
ia masoek agama Buddha Mahayana. Saat ganti agama ini ta'
diloepakan olehnja. la berterima
kasih besar kepada goeroenja,
radja Dharmapala di tanan Benggala (*), jang memberi kepadanja
seorang poeteri oentoek didjadidikan permaisoerinja. Karena dari
poeteri ini sang radja R. Panangkaran dapat masoek agama Buddha, dan dari sebab dewi Tara,
loehoer kedoedoekannja dalam
agama itoe,. maka sang poeteri

tang ketempat ito~. oentoek beIadjar. Seorang ahli dari Tjina
djoega ta' maoe ketinggalan, I
Tsing namanja.
Di keradjaan Benggala Sang
Rake Panagkaran djoega mendirikan seboeah pondok (seperti
pesantren sekarang) boeat orang
Djawa dan lain~lain jang beladjar
dirar..tau itoe.
Di Vieng Sa, soeatoe tempat
di daerab Malaka, dekat tanah
Kambodja, ada poela tjandi jang
diboeat oleh radja jang moelia
itoe (??S) (*).
Di negerinja sendiri tentoe ta'
k
·etinggalan didirikannja tjanditjandi lainnja oentoek melebarkan
agama: Baraboedoer, Mendoet,
dan Pawon.
Keradjaan ma'moer dan sedjahtera. Ra'iat kaja, terboekti dapat
memboeat tjandi-tjandi jang indahindah itoe. Tidak dengan kerdja
paksa:in, karena mereka memboeatnja disebabkan oleh kejakinar.
clan kebaktian kepada agamanja.
Didaerah Brambanan kekajaan
ra'iat ta'terhingga. lni diboektikan
oleh tjandi-tjandi ketjil dikeliling
tjandi Rora Djonggrang, jang
diboeat pada waktoe kema'moeran, tidak dalam waktoe kekoerangan. Saban kampoeng mempoenjai poesaka dan pendeta
sendiri.
Memang selajaknja djika Mataram pada djaman itoe haroem
baoenja. Orang seboet Mataram
djo~g 3 Mataro.m, diganti lagi
dengan Eksi Gondo, atau mata
jang haroem baoenja.
Demikianlah keadaan keradjan
moelai dari pemerintah Rake Pa~
nangkaran sampai Daksa (920).
Dynasti, atau keloearga radja
jang di moelai oleh R. Panangkaran bertoeroet - toeroet memegang koeasa di negeri Mataram
ini, dinamakan dynastie <;;ail end r a.
Saja telah menerangkan di atas,
bahwa radja Mataram djoega memerintahkan Criwidjaja di Soematra. Sampai sementara waktoe
jang Ialoe ahli riwajat masih menganggap, bahwa boekannja demikian, melainkan Mataram jang
diperintah oleh radja di <;;riwidjaja itoe. Tapi boekti~boekti telah tjoekoep oentoek membantah
anggapan lama itoe.
Djika faham jang lama itoe
memang betoel, soenggoeh mengherankan sekali, bahwa radja
Soematra lebih doeloe clan l~bih

didjoendjoeng mendjadi dewinja
dan dinamai dewi Tara djoega. Oentoek menjaksikan kehormatannja terhadap kepada dewi
Tara ini, dan djoega oentoek
menoendjoekkan terima kasihnja
kepada goeroenja itoe, maka
Rake Panangkaran mendirikan seboeah tjandi jang indah, ja'ni
tjandi Kalasan (778), dengan patoengnja dewi itoe di dalamnja
(patoeng dari peroenggoe, tapi

banjak menjoeboerkan dan mengindahkan tanah djadjahannja
dengan beberapa etoeran dan
tjandi-tjandi terseboet di atas itoe,
pada hal di Criwidjaja ta' terdapat soeatoe tinggalan clan bekasbekas jang berharga. Ada lagi
hoekti-boekti oentoek menegoeh1 kan faham baroe itoe, tapi koerang perloe saja kemoekakan
di sini.
Sesoedah tahoen 925 ta' ter~

sekarang ta' ada lagi)
Radja telah berganti agama,
begitoe djoega radja-radja pengikoetnja, tapi ra'iat masih memeloek agama <;;iwa. Perbedaan faham ini r epanja ta'
mendjadi keberatan radja, sebab
malah disokong ra'iatnja di dalam
melakoekan kewadjiban terhadap
kepada agamanja.
------

·-~--

dapat lagi berita dad Mataram
itoe. Soenji oedara riwajat dari
Djawa tengah poesat imperium
jang besar itoe, sampai MatararJ.
Moeslim mendjilma.
- - - -- *) L1hat .. A Javanese period in Sumatran history". Dr. Stutterheim.

.-

Toean Ali Emran Hardjokoer
soemo, kepala k.I.S. Manindjatt
(C::umatra's Westkust.)
Toean Soebroto alias Wirjosoebroto, goeroe H.l.S. Bodjone~
goro.

T oean Slamet, go roe
I Wonogiri
(Soerakarta).

H I. S.

Toean Nahrawi Bermaw1 goe
roe H.l.S. Garoet (Oost Pnangan).
Toean Kartadipradja, goeroe
Schakelschool Tasikmalaja (Oost

(Dari ~antoe kita.)
Phidah ke..Ojeml>er.
Pada hari Senin j.b.I. toean
Stamboel, opzichter bruggenbouw
dari S.S. telah pindab ke-Ojem..
her, di mana ia akan kerdja boeat
djalan Djember-Kalisat.
Dengan pindahnja toean inf,
pergerakan di Loemadjang soenggoeh kehilangan soeatoe anggauta jang tertjinta oleh kawankawannja, sebab toean Stamhoel
telah ternjata bahwa ia maoe
bekerdja boeat oemoem dengan
tidak itoeng tjapai dan kederma..
wan.
Menilik tanda-tanda di Loemadjang, kita pertjaja hahwa
toean inf, di Djember tidak akan
tinggal diam-diam sadja.
Dari Perhimpoenan WanitoSeclio-Oetomo, dan kawan-kawan·
nja toean Stamboel dan Raden·
Ajoe diberi souvenir.

Examen pada Mijnbouwschool Sawah-Loento.
Antara jang loeloes dalam oe'1;ian penghabisan dalam mljn·
bciuw afdeeling M. Saridjan : dalam afdeeling teknik Abd. Hamid.
Naik dari kelas 1 ke kelas
doea afd. mijnbouw, J. Tamboeaaa, Jap Kon Sen, Soekajat.
R. Achmad, M. Noerian dan
Saimin: doea orang dilepas.
Dari kelas doea kelas tiga :

Abdullah.
Naik dari kelas satoe ke kelas
afd.
teknik : Zoebir,
Mohammad Ojamoen, Boerha..
noedin, Marimin, Darsono dan
Gho Tjeng Hoat: satoe orang

does

dilepas.
Dari kejas doea ke kelas tiga:
Mohammad Jasin, Bahroel Ablin. dan P.A. A. Pattilina.

KRAKSAAN.

Dari Lam.pong orang kabarkan
pada kita:
Dari sebelah Ko~i kita
tetima kabar seorang ~poean
toea, soedah dibatjok
jang
tertoedoeh nama I.
taran
mana kabainja I. mas
hoetan
dan oemboel-oemboel
boeat
dengan
menembak, dan berte
sedang
perempoean terseboet j
seorang diri.
Siapa tahoe I, roep
poen beristeri lebih
jang terhitoeng manis,
pi de..
ngan itoe perempoean tP,ea sebagai tjoetjoe, ia soedah ~pa daratan.
"Pipi saja ditjioemnjl:J, tetapi
saja koeat menolak p
lain, lantaran itoe ia m
-t.Hok
belakang saja," kata peremp.... _an
itoe.Waktoediperhadap
. t,idak
mengakoe. Sekarang ia ie~
dikoeroeng dalam pend
~..
loe diterangkan lag}' f
toe
pr. marah-m.arah, poeli$ J' 'lg
periksa roepanja selakoe boCloh
soedah memperhadapkan pesakitan dekat mereka. Tentoe\ladja
orang semoea penasaran men~n
tang I. sampai habis-habisan .......
Tapi tidak terdjadi apa-apa.

Koerang garam.
Kita dapat warta, bahwa me·
noeroet verslag .. garam .. opisil,
di daerah..Loemadjang senantiasa
koerang petnakainja garam, dan
koetika diselidiki apa jang djacli
sebabnja, maka ketahoean, bahwa beberapa tempat amat soesah, belinja garam, hingga dari
sebab itoe, di desa sekoelilingnja
~a kekoerangan garam poela:
Menoeroet penjelidikan, tempat jang besar-besar, jang kekoerangan garam tacli, ialah Kalibo·
to .. Djatiroto, di mana garam
boeat kaperloean sehari-harinja
diambil dari Tanggoel; Josowi·
langoen, satoe tempat jang ramai
ambil garamnja dari Kentjong,
dan Penanggal, jang garamnja
~mbil dari Dampit, ressort MaIang.
Boeat mentjoekoepi keperloeannja tempat-tempat itoe, maka
Dewan .. Kaboepaten, akan min·
ta kepada Provinsi di Soeraba·
ja, boeat bikin goedang garam
di Kaliboto, Josowilangoen dan
Tjattdipoero.

(1898), Afdka 5elatan dalam tahoen 1900, Roesland dengan Djepang (1904), dalam doea pepetangan di Balkan dan djoega dalam
perang doenia 1914-1918.
Doea hari sebeloem meninggal,
Mr. Bartlett jang beragama pro·
testant, telah toekar agama dengan
R. Katholik. •

Naik sepoer bajar saroeng.
Terdjadi di Palembang. Seorang
pendoedoek Kotaboemi perloe
pergi 1ce-Blambangan Pagar. Ia
ta' beroeang : tapi mengingat
kepentingan perginja itoe, ia naik
sadja dalam sepoer. Dipikirnja,
bahwa naik sepoer poen sama
sadja dengan naik bis atau andong
(dokar) jang koesir atau kondek~
toernja dengafl moedah soeka
mendengar kata haloes atau jang
agak mengesah. Tapi perasaan ini
njata salah. Kondektoer jang datang meminta kartjis, ta' soeka
menerima ..saroeng" jang baroe
sadja ditanggalkan dari badan
orang itoe. Kondektoer minta
~ f 0.86 dan bilanii bahwa
,,sepoer boekan roemah gadai".
Penoempang tetap bilang .,ta'
poenja oeang". Perlisihan kata
terdjadi. Ramai mereka berselisih,
stasioen jang ditoedjoe oleh penoempang itoe, soedah sampai.
Kondektoer d n penoempang to~
roen. Penoempang gratis diserah~
kan kepada sep boeat dioeroes
lebih landjoet. (P. Sel.)

Ada-ada sadji\.
Orang toelis:
T oean H. Abdurrachim telah Mesin terbang model baroe.
Hamburg 27 Juni.
dapat panggilan dari desa tempat
Ludger Volport seorang toekang
ia bertinggal, jaitoe Kr. Samboeng,
pemboeat
mesin terbang pada
lantaran ia soedah berani menjeboet ,.si" dalam pembitjaraannja berapa hari clidepan akan mentjoterhadap seorang nama toean Sm. bakan satoe mesin terbang model
jang bertitel Raden. Oleh karena baroe menoeroet ia poenja uit·
kebanjakan orang menjeboet na- vinding (pendapatan). Pendapatan
manja dimana sadja selaloe diberi baroe dari mesin terbangnja, ialah
Raden Sm. sedang Toean A. R. mesin terbang itoe tidak memakai
,,si'' Sm., maka Toean Sm. telah sekroep seperti mesin terbang jg.
datang ke desa terseboet sehingga terbiasa. Djoeroe terbang Asmus
pegawai desa memanggilnja. Ada· akan mentjobakan itoe mesin ter.poen doedoeknja perkara sebagai bang model baroe.
Mesin terbaag itoe diboeat dari
berikoet:
pada
berbagai pipa, jang menang·
Pada satoe hari Tjenteng teboe
{toekang djaga} soedah bilang pada kap angin dan !aloe naiklah keanak-anak sekolah P. 0. di desa atas mesin terbang itoe.
Kr. Samboeng, bahwa ia soedah
Soerat-kabar dengan
diperintah mendjaga teboe dekat
kedjahatan.
sekolah itoe oleh manteri Raden
Soerat-soerat kabar di Chili
Sm., clan katanja sedapat-dapat
soepaja dapat moerid sekolah P.O. (Amerika) ada mcmpoenjai kasoe3 anak. Hal ini oleh moerid di- ka'an boeat perkara-perkara ketjeriterakan pada goeroenja. se- djahatan setjara jang bikin pemhingga toean A. R. jang djoega batja-pembatjanja djadi boeloe
mengadjar dalam itoe sekolWlan 1'adanja berdfri dan tidak akan
merasa menjesal oleh itoe ketne- bikin tambah baik deradjatnja
gahannja manteri Raden Sm. dan orang-orang · dari ripoeblik itoe.
Lama ditimbang bagaimana
oleh karenanja menjeboet .,si'
mesti berlakoe pada itoe soerat(Em.)
soerat kabar. Laloe pemerintah
Koresponden jang banjak
Chili telah ambil kepoetoesan bahberpengalaman.
wa penjiaran perkara kedjahatan
Berita dalam D a i l y T e 1e .. jang bisa meroesak batin orang
g r a p h menerangkan bahwa ko- banjak mesti ditindas dengan ta·
respondennja, djoernalis jang ter- ngan besi.
Pembesar-pembesar poelisi jang
kenal. Mr. Ellis Ashmaed Bartlett,
tersohor sebagai koresponden tinggi di Chili telah berem.peperangan koran itoe, telah me- boekan sama penerbit-penerbit
ninggal. (Inn.a lillahi W a' ini Illahi soerat-kabar, bagaimana atoeran
baroe tentang ini perkara moerodji'oen. Red. ,.m.").
Mr. Bartlett adalah seorang dah didjalankan dengan berhasil.
diantara koresponden..korespon.. Orang telah tetapkan, poelisi~
den jang terkenal dalam waktoe paresident saban hari nanti koemjang belakangan ini dan banjak poel kabar~kabar poelisi, jang
djoega mempoenjai pengalaman. nanti dibagi pada soerat-soerat
Sebagai keresponden peperangan kabar dan menoeroet tjara~tjara
ia telah ikoet bersama-sama de~ jang telah ditetapkan baroe kangan soldiitdoe dalam medan ~ baran-kabaran itoe disiarkan di
rang antara Griek dengan T oerlcJ soerat-soerat kabar.

Perhimpoenan Membantras~
Lintah-darat.
Di Loemadjang sekarang baroe
didaja-oepajakan akan bikin per.,J
himpoenan Anti-woeker, dan malam Reho j.l telah aiadakan per·
temoean jang pertama kali, di
dalam gedong Regentschapsbank.
Roepa-roepanja jang akan me·
ngatoer itoe, I. E. V. afdeeling
Loemadjang, sedang beberapa pe·
ngandjoer .. pergerakan-boemipoe·
tera akan diminta bantoeannja
poela.
Menoei:oet warta, jang akan
djadi voorzitter dari anti woeker
vereeniging ini, ialah njonjah Mr.
Meyer, dan boeat vice-voorzitter
toean Mr. de la Croix.

I.E.V. memadjoekan djago.

I. E. V. afdeeling Loemadjang
memadjoekan djago boeat Dewan
Kaboepaten berhoeboeng dengan,
akan perginja toean Mr. Doeve
ke negeri Belanda. Mr. Doeve
ini adalah voorzitter dari Vaderlandsche Club.
Ia akan pergi ke Belanda dalam boelan Augustus j.a.d.
Goeroe tidak boleh djadi lid
dari Schoolkommissi.
Goepernoer dari Provinsi-Dja·
wa ~ Timoer, memberikan tahoe
kepada Boergemister clan Boepati-boepati bahwa kepada sekolah
2de. kl. tidak diperkenankan, djadi
lid dari Schoolkommissie, karena
inadjelis inf, diwadjibkan mende-ngarkan, semoea pengadoean
(klachten) tentang goeroe-goeroe
dan menetapkan beberapa poetoesan, djika ada berselisian an•
tara goeroe dan kepala .. sekolah,
sedang schoolkommissie diwadjibkan poela oentoek meinberi tegoran kepada goeroe-goeroe atas
namanja Oepartement 0. E. Ber.hoeboeng dengan itoe, goeree·
goeroe jang sekarang telah dite•
tapkan dja diLid-Schoolkommissie
haroes diberentikan djadi lid, dan
diganti oleh seorang jang boekan
goeroe, sedang dikemoedian tidak
diperkenankan lagi djadi Jid..
schoolkommissie.

•

Semoea dari ernas.
Barang .. harang itoe sekarang
ada di kantor Assi.stent resident.
Koersoes bahasa Belanda.
Kita dapat warta, bahwa di
Pasirian dengan daja oepaja toean
H. Abdoelkahar akan diadakan
k.oersoes bahasa Belanda, jang
akan dimoelaikan dalam ini boelan.
Djika itoe koersoes terlihat madjoe, akan diboeka poela satoe
H. I. S. met den Kor'an ·

SERBA PENDEK
T o e 1a g e a m t e n a B. B.
So em. Timoer pikoerangJ
jang doeloe dapat diterima sedjoemlah f 50.- semendjak Juk
ini akan mendjacli f 40,- (Aneta).

Assisteat wedana baroe.
Assistent wedana baroe boeat
Angkatan laoet Kanton
kota Loemadjang telah mendja.. baroe diperloeaskan. Chen Che
bat pakerdjaannja. Ia asli dari pesan pada departemen pasoekan
Madoera, di mana ia mendjabat laoet Djepang sedjoemlah 4 kruimanteri polisi. Toean Mohamad . serseharga 1000,000dollardA.N.)
Saleh ini, seorang keloearan dari
Osvia Proholinggo.
*
T o e a n T a b r a n i jang meBatang koeno.
noeroet berita opisil telah diang·
~aroe .. baroe ini seorang tani
kat mendjadi propagandis P.R.I.,
desa Karanganom. Loema- hari kemoedian ini tetap akan
djang, koetika bekerdja di ia poe· tinggal di Pamekasan (Madoera).
nja tanah tegalan, mendapat ha- Isterinja akan mendjadl goeroe
rang~barang koeno, beroepa goeTaman Siswa, sedang ianja (t.
tjf, di m~a ada tjintjinnja 2 bidji, Tabrani) akan mendirikan sekolah
dan anting-anting 3 pasang.
partfkelir sendiri, mengasihkan

dan

I

t peladjaran

tentang
dern. (S. T. P.)

bahasa mo·

*
Sepoeloeh boeah on ·
derneming tembakau di
So.em ate r a aka n di toet <> e p, berhoeboeng dengan beberapa hal jang amat soekar diderita oleh peroesahaan terseboet.
Oengiln ini 40.000 pak dapat di..
ko'J#:llgi dari hasil jang sekarang
dap
engeloearkan tiap tahoen·
~a
.000 pak. (A.E.) (lnipoen
berl:l eah dengan pengganggoeran
lagi. Red: .. m. ")

•
Penjakit tjatjing pita
h ari kemoedian ini telah menjerang kota Soerabaja. Beberapa
poeloeh anak soedah mendjadi
korbannja. Pentjegahan penjakit
itoe berlakoe dengan keras. (S.P.)
*
Perserikatan penatoe
sekarang soedah didirikan di Soerabaja oleh · toekang-toekang penatoe bangsa Indonesia dengan
maksoed soepaja djangan lagi
diadakan konkoerensi jang me·
roegikan. (S.P.)
Sendjata apl gelaptelah
diketemoekan oleh pohsi Soerabaja pada roemah seorang sopir
tinggal di Kapas Krampoeng. (S.P.)

Warta Doenia

soepaja dengan segera moelai
memboeat roemah clan sebagainja.

ALAM ISLAM.

Lebih djaoeh Aneta kabarkan
kemarin sore, bahwa goebernoer
djenderal telah kawatkan doeka
tjitanja pada Indisch komite dari
itoe pertoendjoekan. Kawat mana
dibalas oleh lndisch komite pada
goebernoer djenderal dengan menerangkan banjak terima kasih.
Inaisch komite djoega telah ka·
watkan ke Nederlansch komite
di Den Haag menerangkan kesedihan hatinja.

(salinan sengadja oentoek ..mustika").

Dari s.k. Oemoel Qoera. .
Radja Hedjaz dan demokrasi.
Pemerintah Hedjaz di Mekkah
telah panggil pemoeka-pemoeka
oemmat dari pada Oelama-Oela..
ma dan orang~orang jang berahli
pikiran soepaja bersidang (dalam
kongres oemoem) jang diadakan
di Astana Mina {Mekkah) pada
boelan Moeharram, oentoek membitjarakan roepa kemaslahatan ra'..
iat, baik dalam oeroesan penghidoepannja maoe poen oeroesan
agamanja.
Telah ramai dibitjarakan di
mana...mana soerat kabar tentang
oesaha radja lbn Sa'oed jang
besar ertinja. T etapi njata beloem
bisa datangkan hasil jang baik.
Sebab beliau beloem bisa menge~
tahoei keinginan dan tjita-tjita
ra'iatnja, djoega beloem dapat
mengerti kehadjatan negeri pada
beberapa perkara jang bergoena.
I_nilah jang menjebabkan beliau
tetapkan satoe haloean, mesti
memerintah negeri bersama~sama
ra'iat, sebab tidak dengan begitoe,
negeri tidak bisa baik lagi.
Djalan oentoek sampai kepada
tjita-tjita itoe ialah mengadakan
kongres oemoem terseboet jang
membitjarakan beberapa keper"
loean oemoem (negeri) dengan
sifat Sjura (parlementair). Beliau
pegang tegoeh akan asas sjura
tadi walaupoen nanti kepoetoesan
kongres itoe meroebah beberapa
oesaha pemerintah jang soedahsoedah. Kongres ini bakal diadakan saban tahoen djatoeh pada
setiap boelan Moeharram.
Dalam kongres ini dibitjarakan:
1. Bagaimana agama Allah
moesti dikerdjakan, bagaimana
achlak moesti didjaga, bagaimana
hoekoem Islam moesti didjalankan;
2. Oendang bagaimana jang
moesti berlakoe oentoek mendjaga keadilan antara ra'iat;
3. Tjara bagaimana kema'
moeran pergaoelan hidoep moesti
dioesahakan dan oagaimana ekonomi moesti dimadjoekan.
Oentoek memilih wakil boeat
datang di kongres itoe, maka
telah diadakan pilihan di mana~
mana kota.
W a k i 1 d a ri M ad i n ah.
Ra'iat di sana telah pilih wakilnja toean-toean Dajjab Nasir,
Abdul Aziz, Oebaid, Ibrahim,
Mahmoed Sjawil clan Saleh.

W a k i I d a ri D j i d d a h,
Ojiddah t.eJah pilih wakilnja,
jaitoe. toean-toean Abdurrachman,
Aboe Hadjar, Ahmad Thaha,
Moehammad Nasif, Moehammad
Saleh Banadjah, Soelaiman Qabil.
Moehammah Saleh Djoemdjoem,
Ahmad Ibn Abdurrahma·n dan
Sufjan Banadjah.

W a k i l d a r i T a i f.
Dipilih oentoek mendjacli wakil
ra·iat di Taif toean .. toean Alr
doellah, Moehammad Bakr Kamal,
Ahmad Qazzaz.

W a k i l d a r i M e k k a h.
Di Mekkah baroe diadalf':1n
pemilihan jang tetap. tetapi siapa
jang dapat stem banjak beloem
ketahoean, minggoe di moeka
akan saja kabarkan.
Dengan adanja ini kongres,
Hedjaz mempoenjai satoe peme•
.rintahan jang•modern, jang bakal
mendatangkan serba kebadjikan.

•

NEDERLAND.
Tentang kebakaran itoe pertoendjoekan tanah djadjahan
di Paris.
D e n H a a g ! Juli. Aneta.
Dari Paris di sini telah terima
berita, bahwa bagaimana radjin
orang djoega mentjari barang·
barang koeno di tempat kebakaran beloetf djoega berhasil.
Tentang brandkast dalam mana
barang-barang koeno kepoenjaan
Betaviaasch Genootschap mesti
disimpan, djika tidak dipertontonkan, hal ini beloem djoega dapat
kabar dari Paris.
Departement van Kolonlen te·
lah mendapat keroegian 65 boeah
gambar salinan dari gambar-gam·
barnja berbagai gobenor djenderal. Gambar-gambar salinan itoe
telah dikirimkan ke Paris soepaja
membagoeskan kamar pertontonan.
Telah mendapat kabar, bahwa
keroegian jg. mesti ditanggoeng
oleh kongsi assoeransi besarnja
f 1.100.000.
Prof. Cosquino de Bussy. clan
Ir. Mutermark telah berangkat
dengan mesin terbang ka Paris

•

Pemogokan pada paberik
karton.
Gron in gen, 1 Juli. Arieta.
Sekalian paberik karton sekarang henti bekerdja karena pega·
wainja 2000 orang telah
sekali mogok. Jang menderita
karena pemogokan itoe adalah 13
paberik.
Koeli-koeli transport bersetoedjoe dengan pemogokan itoe mereka djoega tidak maoe beri
pertolongan pada pekerdiaan me.angkat barang pada soeatoe pa·
berik karton.

-a

DUITSLAND.
Keroesoehan oleh komoenisten.
Berlin 1 Juli. Reuter Spe·
ciaal.
Semalam tadi teroes sadja ada
peroesoehan dimana-mana kota
jang seringkali mendjadi petempoeran dengan poelisi di djalan
raja. Seorang agen poelisi telah
ditembak mati.
Orana komoenisten memetjah..
kan katja roemahnja konsoel Amerika.
Poelisi ban.jak pekerdjaannja
boeat melawan itoe komoenisten.
Poelisi bisa tangkap 31 orang
komoenisten.
Di Provinsi Hanover djoega
telah terdjadi petempoeran antara
poelisi dengan komoeristen jang
berachir 13 orang dapat loeka
berat.

CHINA.
Melawan komoenisten.
Nan ts j in g 2 Juli. Reuter
loear biasa.
Tentara pemerintah telah moe•
lai menjerang jang hebat kaoem
komoenisten di daerah Kiangsi.
Dengan kekoeatan ten,tara 2000
orang komoenisten diserang.
Boeat melawan komoenisten ti·
adalah moedah oleh karena kaoem komoenisten bersemboenji
di pegoenoengan.
Akan tetapi tentaranja Tsjiang
Kay Sjek tidak moendoer teroes
sadja berdjalan menjerang mereka.

PORSTELNJA HOOVER.
W h a s i n g t o n 2 Juli. Reuter Spesial.
Menoeroet pendapatannja Castle onderminister oeroesan oeang
tentang pembitjaraan antara Amerika Sarikat dengan Frankrijk ialah ada harapan besar.
lni pendapatan besar ,ma'nanja,
oleh sebab Castle baroe sadja
beroending dengan presiden Hoover.
Paris 2 Juli. Reuter spesial.
Habis bersidang minister Laval beri keterangan bahwa Amerika masih soedi boeat meneroeskan peroendingan, oleh sebab
banjak lagi pasal jang soekar
beloem selesai.
lni berhoeboeng dengan satoe
document dari minister Mellon
jang telah dimadjoekan dalam
persidangan, di dalam mana diterangkan pendiriannja Amerika
Sarekat.
Madjelis minister akan bersidang esok pagi tentang itoe.
Frankrijk kesoesahan.
Paris _l Juli. Transoceaan.
Dikalangan politik Frankrijk
orang dalam kebimbangan, sebab
mereka sekarang ketahoei, bahwa
sikap Frankrijk terhadap porstel·
nja Amerika tidak mempoenjai
alasan jg. tjoekoep. Bertambah
lagi orang bimbang sebab tersiar
kabar, bahwa Amerika tidak per·
loe pembantoean Frankrijk boeat
melandjoetkan porstelnja, djika
pembitjaraan tidak beri kehasilan.
Dari pihak jg. tidak berpartij
dikatakan, bahwa segala tanggoengan terpikoel oleh Frankrijk,
djika tidak diterima porstelnja
Amerika itoe. Sebab orang pandang porstelnja Hoover itoe satoe
pertolongan akan memperbaiki
keadaan ekonomi sedoenia.
Karena itoe orang anggap,
bahwa Frankrijk akan menerima
porstelnja Amerlka itoe.
Washington 2 Juli. Reu·
ter Spesial.

~

