Kjahi-kjahi jang akan bitjara
ialah: Kjahi Hasjim, Kjahi Faqih,
Kjahi Asnawi, Kjahi Makky dan
Kjahi Abdoelwahab jang semoea
oja to~roet koempoelan Nahdlotoel Oelama.
Rapat diboeka kira djam 8.

PATI.

(Dari pembantoe kita).
Pergi Eropab.
Pada tg. 2 Juli, Boepati bersama-sama dengan Radenhajoenja,
serta poetera-poeteri, telah berangkat dari Pati menoedjoe ke Batavia Centrum. Dari Tandjoengpriok akan bertolak kenegeri
Belanda : di sana boepati itoe
hendak mengetahoei keadaan di
negeri dingin, djoega mengoendjoengi
poetera beliau jang
sedang
beladjarpada
sekolah
meester in de rechten dan jang
beladjar pada H. B. S.
Poetera - poeteri beliau telah
tammat dari Muto Semarang ;
kabar jang kita dapat, bahwa
poetera-poeteri akan ditinggalkan
berkoempoel dengan saudara-saudaranja, boeat melandjoetkan pengadjaran.
•
Boepati dapat verlof keloear
negeri 5 boelan, dan tentang oeroesan pekerdjaannja telah diserahkan pada Patih R. Tohar.

H. I. S. partikoelir.
Atas oesahanja Boepati Pati,
moelai tahoen 1928 telah didirikan
seboeah madrasah H. I. S. partikoelir, goena terima anak - anak
jang tidak dapat tempat di H. I.
S. Goebermen, sebab mengingat
sebagai biasa, beratoesan anakanak amtenar jang tidak dapat
tempat.
Pertama masoek a·nak - anak
haroes membajar entree f 2,50
goena perkakas mengadjar, selandjoetnja haroes membajar oeang
sekolah f 3, poekoelrata.
Sam pai tg. 1 Juli 1931 koerang
lebih telah ada 200 anak moerid.
Goeroenja 2 orang dari Kweekschcol, dan sebagai lnl. Ond. gepensioen Schoolopziener Djoeana.

H. C. S. partikoelir.
Atas initiatifoja pihak Tionghoa
di district Tajoe, di district Djoeana, jang merasa anak-anaknja
tidak dapat didikan, sebagai di
H.C.S. Goebernemen, oleh t. T.
Winas (Lasem) sebagai Direktoer
telah mendirikan sekolah di tempat terseboet, dengan mengambil
goeroe keloearan H. I. S. atau
Mulo.
Kabarnja lagi t. T. Winas ini
waktoe telah mendirikan H.C.S.
di Ngawen, Blora dan di Tjepoe.
Djangan koetip 1
Baroe-baroe ini kita membatja
dagblad .. Bah a g i a". Di sitoe
tampak toelisan kita jang sen g ad j a telah kita kirimkan pada
dagblad .,mustika". Soedah tentoe
membikin keheranan, jang di
atasnja terboeboeh tanda dari
pembantoe Bhg.
Menilik dari kalimat clan patah perkataannja kita tidak loepa.
Mengapakah sampai kesasar ?

PEMALANG.
Memboenoeh Anaknja sendiri.
Pada tanggal 29 J uni '31 Landraad di Pemalang telah memoetoes dengan hoekoeman 9 tahoen
pada P. Oesman desa Asemdojong onderdistrik Taman Pml.
karena P. Oesnian bersalah melanggar Art 340 W.v.S. jaitoe
dengan sengadja clan diniati lebih
doeloe memboenoeh atau mengambil djiwanja orang, sebagai
terseboet di bawah inilah toedoehannja.
P. Oesman jang telah ditinggal mati bininja mesti pelihara
3 anak-anak jang beloem dewasa,
2 anak telah diberikan kepada
orang toeanja tinggal satoe anak
jang ketjil sendiri jang masih
mendjadi tanggoengannja P. Oes
man, hidoep di dalam keadaan
demikian sampai bisa mendjadikan loepa dirinja dan berbalik
adatnja chewan.
Pada satoe hari sore anak jang
baroe oemoer 3 tahoen tadi dibawa ka tempat jang
soenji,
setelah sampai di tempat itoe
anak diletakan di tanah dengan
dipoekoel pakai
batoe 2 kali.
karena terboekti kepalanja petjah
clan pendakwa mengakoe, begitoepoen anak itoe beloem keliha
tan mati, berasa beloem poeas
hatinja, anak itoe lantas dipotong
kemaloeannja, achirnja anak itoe
tarik napas jang pengabisan.
Pcsakitan dibela oleh Mr.
Soenarjo, kemoedian dengan poe
toesan terseboet P. Oesman naik
appel.r

Volksraad
AFDEELINGVERSLAG.
Pemandangan oemoem.
Tentang ekonomi.
Beberapa angggauta anggap,
bahwa satoc stoedi jang teliti ten. tang keada'an ekonomi haroes
diperboeat.
Lain-lain anggauta belakan
soepaja diadakan satoe rentjana
kemakmoeran boeat banjak tahoen, sebab beleid ekonomi dari pemerintah selaloe tambah
banjak misti didasarkan atas
harapan-harapan keadaan ekonomi lnternasional, boeat mana
jang paling tjakap perloe satoe
Kleine W elvaartskommissi.
Beberapa anggauta poela tidak mempoenja terlaloe banjak
harapan atas rentjana dari banjak tahoen itoe jang, lantaran
keadaan oeang ada boeroek sadja, soedah mendjadi sangat soekar.
M e m p e r b a i k i k e m a km o e r a n r a' i a t.
Berapa anggauta poedjikan tindakan - tindakan boeat memperbaiki
kema'moeran ra'iat jang
tertjegah lantaran tidak adanja
tanah - tanah pengoesahaan, tidak
adanja pengetahoean, kapitaal
dan energie.
Penghapoesan uitvoerrecht atas
roebber anak negeri dibelakan
kembali.
Berapa anggauta tanja, apa pemerintah ingin toendjang planters
thee bangsa lndonesier berhoeboeng dengan malaise. Pertanjaan
begitoepoen dimadjoekan boeat
Minahassa dan Celebes Kidoel
berhoeboeng dengan rendahnja
harga-harga kopra.
G a d j i d a n p a d j a k.
Beberapa anggauta voorstel
pada pemerintah boeat tarik kembali sama-sekali soebsidi negeri

Kelebihan kekoeatan pekerdja.
7 lapang pekerdjaan, 869
pelamar.
Boeat toedjoe lowongan dalam
Regentschapswerken di T a s i km a I a j a ada 869 pelamar jang
datang, ialah:
Direktoer Reg W arken
35
Aspirant-Opzicbter
39
Adj. Rooimeester
91
W egopzieners
232
Hopmandor
117
Mandor
193
Djoeroetoelis
162
(Satoe boekti ! Ja boekti-, bah~
wa djoemlah kekoeatan jang difabrisir sebagai di atas 1e bi h
b a n j a k daripada djoemlah lapang pekerdjaan jang disediakan.
Tapi ini boekan d j o e m 1a h
sekolahnja jang salah atau t e r I a I o e b a n j a k soedab didirikan, ataupoen djoemlab itoe haroes menanggoeng djawab atas
terserak soerat-soerat lamaran
tadi, itoe boekan. Lain tidak clan
boekan lagi, ialah karena peladjaran jang dikasihkan kepada
mereka itoe, tidak lagi mentjotjoki atas kemaoean djaman jang
selaloe berobah seperti dalam
keadaan dewasa ini. Hanja onderwijs jang sehat atau tjotjok
dengan keboetoehan oemat Indonesia
oemoemnja,
itoelab
jang akan dapat menolong bahaja seperti tertjantoem di atas
itoe. Red. ,,m").
SOERABAJA.
Loterij Jaarmarkt.
Lot-lot dari loterij barang oentoek ini tahoen moelai ini hari
soedah bisa dibeli pada Nederlandsch-lndische Handelsbank.
Hoofdprijzen boeat samentara
waktoe bisa diliat pada Autobandel Bouman, N.V. Fiat-lmportMaatschappij, Soerabajasche Motorenhandel dan T oko Mascotte.
Lebih djaoeh semoea prijs-prijs
bisa dilihat nanti di Jaarmarkt
sendiri. Itoe prij-prijs semoeanja
dibeli tjoema dari saudagar-saudagar jang mempoenjai stand di
J_aarmarkt.
OOSTKUST.
Tengkoe-tengkoe di Nederland.
Pada tanggal 29 Ju9i jang laloe
kedoea poetera mahkota dari Serdang dan Deli dan Tengkoe Amiroeddin dari Deli di Amsterdam telah didjamoe makan oleh
pihak directies dari Deli maatschappij, Senembah Maatschappij,
Deli Batavia Maatschappij clan
Deli Spoorwegmaatschappij. Perdjamoean makan itoe dilakoekan
dalam Carlton-Hotel.
Toean Cremer dari Deli Mij.
clan burgemeester W. de Vlugt
berkata-kata sekedar dengan tamoe agoeng itoe.

pada lokale ressorten jang tidak
maoe toeroet dengan pemerintah
menoeroenkan gadji.
Orang sangsi naiknja padjak
clan invoerrecht mendjadi rinta.tangan haibat boeat menoeroenkan
tingkatan 'penghidoepan.

tcng lama. Benteng itoe moelamoela dipakai sebagai benteng
jang diqjaga oleh 75 orang soldadoe. :l\emoedian benteng itoe
diboeat sebagai tangsi opas. Dan
paling achir benteng kolot itoe
dipakai sebagai sekolah. Orang
tidak oesah heran lagi, bahwa
Tindakan berhimat.
Beraµa anggauta bisa setoedjoe roemah sekolah itoe karena kosama begrooting jang dahtm azas lotnja banjak jang roesak dan
ada sangat tidak memoeaskan, djadi perloe diperbaiki.
Gobernemen sekarang kansebab begrooting dalam waktoe
tongnja
kempcs ! Diminta pada
soekar itoe ada mendesak boeat
diadakan berhimat-himatan keras gobernemen soepaja diperbaiki
bagaimana besnrpoen adanja itoe, itoe sekolah, tapi tidak berhasil.
djoega oleh karena penghasilan Seperti di mana-mana, gobernetahoen 1932 akan berdjoemlah men sangat koerang mengadakan
sekolah, demikian djoega di Sodjaoeh di bawah taksiran.
Banjak anggauta merasa koerang lok, dan sekolah itoe perloe disenang sekali boeat meliwatkan pakai, laloe pendoedoek kota Sobegrooting onderwijs 1930 clan lok ambil kepoetoesan boeat memanggap, satoe tjelaan keras ten- betoelkan sekolah itoe atas ongtang financieel beleid dari depar- kosnja sendiri. Setelah oeang ioetement jang bersangkoet, ada ran dikoempoelkan dari pendoedoek Solak. dapatlah dikoempoelpantas.
Dengan keras dipoedjikan boeat kan £ 800,- clan dengan segera
lakoekan pengoerangan belandja sekolah itoe diperbaiki.
Satoe boekti bahwa sangat
jang perloe dibergai-bagai depaPtement clan titah kepala - kepala p loe sekolah itoe !
(lni tindakan patoet di po edji,
departement akan dalam tempo
boekan
? Kita lihat di Bogar
pendek madjoekan voorstel-voorstel perhimatan.
joega itoe ke- kantornja Algemeene sekretari
pala -kepala departement mesti tidak begitoe baik lagi, perloe
disoeroeh pikoel tanggoengan misti diperbaiki pada berapa
boeat kasih lakoenja itoe atoe- tempat. Sekarang rogoh sadja
ran-atoeran terseboet, sebab tjoe- kantong sendiri, teroetama oleh
ma dari titah begitoe bisa diharap Algemeene sekretaris dan kemoedian oleh amtenar sebawahnja.
kebaikannja.
Beberapa anggauta peringatkan lni porstel, wah, dengan lekas
djangan ambil tindakan-tindakan mereka akan lakoekan, tjobalah
terlaloe keras jang mana ada sama kita bertaroeh ! Kita sekarang di
dalam djaman meleset, sih boekan?
d;o~ga politik jg. meroesakannja.
Banjak anggauta merasa kebe- Red . .,m")
ratan terhadap tentang penaksiran
timah jg. terlaloe tinggi, hingga
Permanente arbeids komisi.
penghasilan jang diharap djadi
Pada 1 Juli telah diangkat saberdjoemlah 3.8. millioen di ba- toe permanente arbeidskomisi
wah taksirannja.
(komisi periksa pekerdjaan jang
Pandjang-lebar dilakoekan pem- tetap) boeat mempeladjari clan
bitjaraan tentang penoeroenan memperbaiki keadaan koeli kongadji, akan tetapi ini ,pembitja- trak di Soematera Timoer seperraan tidak memberi pemandangan- ti jg. telah ditetapkan dalam koeli
pemandangan baroe.
ordonansi, jang baroe jaitoe toeantoean seperti berikoet :
a. sebagai anggauta - inspektoer
Dari Den Haag dikabarkan 1e klasse pada arbeidsinspeksi
kemoedian, bahwa minister dja- buitengewesten di Medan; J.C.
djahan toean de Graaf telah me- Mann, ass. res, tfb goebernoer
nerima tamoe tetamoe agoeng S.O.K.; mr, F.J. Nieboer, A.R.
terseboet, demikian A n e t a ka- dari Deli en Serdang ; W.H.G.
Palm, arbeidsinspektoer di Binwatkan dari Nederland.
djei; J.H. Bitters hopad. Delimij;
*
Sebagai pembatja ketahoei ke- mr. Kolkman voorzitter · Avros;
tiga tengkoes dari Oostkust itoe ir. H.J.F. Eckenhyzen Smit, adpada berapa boelan jang laloe ministr. D.S.M.; J. Morton, manapergi ke Eropa atas oendangan ger dari Harisons en Crosfield
T a b a k s b u r e a u di Amster- Ltd.; J.C. Baars, assistent Dolk
dam, jaitoe ketiga kongsi tembakau Merangir; J.J. Tulleken, assistent
jang terseboet di atas. ketiga jang Selayang dari Senembah Mij; R.
teroetama mempoenja kekaja'annja M. Soedardjadi, opsiner dari sekolah-sekolah Senembahmij; Jap
karena tanah Oostkust.
Sebagai membalas boedi seka- Soen Tjhai, kapitein Tionghoa.
Sebagai plv. anggota: mr. M.
rang mereka itoe boleh melantjong
ke Eropah atas tanggoengannja Haisma, sekertaris Avros, J. Duncan agent dari Harisons en Croskongsi tembakau itoe.
Perloe djoega di sini ditjatat, field, masing-masing sebagai ganbahwa moelai dari tahoen ini tinja mr. Holkman clan J. Morton,
pelahan - pelahan ada beberapa djika mereka tiada ada di tempat
konsessie kebon tembakau jang tinggalnja.
telah habis kontraknja pada radjaradja di Oostkust itoe ! !
DJAKARTA.
Perloe djoega ditjatat di sini,
{Dari Pembantoe kita.)
bahwa tiap-tiap tahoen daerah
besar disekeliling kebon - kebon Geminta Djakarta dan pertoendjoekan Paris.
Senembah clan Deli Mij, daerah
Loeboek Pakam mist i te renB. & vV. telah mengambil ked a m air, mendjadi membawa poetoesan akan soeroeh memboeat
tiap tahoen keroegian banjak pada dengan lekas sekalian narang-bar a ' i a t di sana.
rang kiriman dari geminta DjaPerloe djoega ditjatat Cli sini, karta oentoek pertoendjoekan
bahwa hampir sekalian tanah tanah djadjahan di Paris clan dekeradjaan Deli di dalam tangan- ngan selekas-lekasnja barang-banja Deli Mij. sebagai tanah kebon rang itoe akan dikirim kesana.
tembakau, ketjoeali kota Medan
Geminta Djakcrta poenja perjg. telah diserahkan pada gemiJilta bantoean ialah banjak gambar
Medan.
foto, grafieken clan peta-pzta.
Perloe di sini lagi kita tjatatkan,
bahwa memakan enak pada CarlRoemah anak piatoe.
ton-hotel di Amsterdam, satoe
Hari Minggoe 5 Juli jl. oleh
hotel fang terbagoes di sana, perhimpoenan isteri
bernama
anak-anak radja itoe ·bisa epak .,Roekoen Isteri" di Gang Sentiong
makan, djika dipikir oeang eba- 51 telah diboeka satoe roemah
njak jang diboeang ke Br
oentoek tempat tinggal anak piaitoe lebih perloe lagi dioero
ctoe. Roemah anak piatoe itoe diirigasi di tanah daerah Loe
impin oleh njonja Soewarso.
Pakam itoe jang tiap tahoen
Dengan pertolongannja B.B. roeterendam air :akan m e r q e g i
ah terseboet diberi dengan perpada r a' i a t ?
ejlbema boeat maksoed terseboet.

-----

-----
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Padjak dan orang jang
hendak perlop.
odJIDalam ordonnansi jang baroe
"t>~!~L'eng padjak penghasilan bagi
itg:>
g hendak perlop ke
"f81::J14MM!W> ftftetapkan lain pera011

~RMF;:i. m

~pell ini waktoe orang amtenar jang berperlop ke Eropah
$:tMQA:1~lamanja lebih dari 6 hoe' ~ikian djoega orang parH811KM!- .f:tlrJMtdfl.:rtP, mereka itoe tidak dikeJ{l=adjak penghasilan.
waktoe berangakatnja ke
~di.in itoe, padjaknja poen
d!lti~ sebab djika nfereka
s~ lldi Nederland atau di
ne~P181b, dengan segera mereka
dilMltala padjak di sana.
...,dWSnsi jang baroe bawa
Hampir
dipertjaja. peratoeran baroe sekali, djika
mereka dalam satoe tahoen kemOrang toel s pada kita :
Solok mempoenjair satoe ben- bali di Indonesia, mereka dike-

Warta Doenia
PORSTELNJA HOOVER.
Par i s 3 Juli. Transocean.
Menoeroet satoe berita opisil diterangkan, bahwa peroendingan anta"ra Amerika dengan
Frankrijk ini malam diteroeskan
clan diharap akan berhasil baik,
sebab orang sekarang soedah
mendapat persetoedjoean tentang
so'al garansi jang diminta.
Frankrijk telah madjoekan satoe voorstel pada Engeland soepaja peroendingan menoeroet porstelnja Engeland djangan diboeat
di Londen akan tetapi di Paris
sadja. Pers Frankrijk dengan tindakan Engeland itoe sangat bersetoedjoe.

Bandjir besar.
S j a n g h a i 3 Juli.
Mat.
Beberapa hari telah djatoeh
hoedjan sangm lebat, hingga sekalian soengai kebandjiran. Air
bandjir telah meroesakan banjak
roemah clan sebagainja.
Di Mansjoerije sebelah BaratSelatan ada 100 orang hanjoet
dan 1000 orang tidak mempoenja
roemah lagi. Mereka poenja tempat tinggal sama sekali terendam
air. Kata Swiefenho pada watas
negeri antara China clan Roesland,
sama sekali terendam air.
Beberapa bagian dari daerah
Kiangsoe sebelah Oetara dan
Sjantoeng sebelah Selatan djoega
sama sekali terendam air. Beratoes.-ratoes orang pada lari sebab
roemahnja terendam air.

NEDERLAND.
Tentang kebakaran pertoendjoekan tanah djadjahan.
Den Haag 3 Juli. Aneta
Spesial.
Oleh komite telah dilakoekan
persidangan dengan gezant Nederland di Paris bertempat di
gedoeng departement Djadjahan.
Hasil pembitjaraan demikian :
Komite telah mendengar segala
berita sympathie dari kiri kanan.
Dan membilang banjak terima
kasih, laloe kasih perhatian pada
sekalian persembahan oentoek
memboeat kembali lagi roemahroemah jang terbakar.
Dan laloe diambil kepoetoesan
akan mendirikan roemah-roemah
pertontonan dengan segera.
Komite sangat berbesar hati,
bahwa dipermoelaan boelan depan
paviljoen baroe Nederland akan
berdiri clan boleh diboeka bagi
poebliek.
Tentang kebakaran pertoendjoekan tanah djadjahan di Paris.
Bataviaasch Nieuwsblad dengar
dari Nederland, bahwa kebakaran
pada pertoendjoekan tanah djadjahan di Paris itoe diboeat oleh
pihak koeministen jang bermaksoed meroesakkan pertoendjoekan
itoe.

SOVJET.
Promo ties.
Mosko u 30 Juni. Dines spesiaal B.N.
Doea anak moeda baroe ini
dibenoemd pada pangkat jang
tinggi.
Wladimir Orlow oemoer 36
tahoen, sementara ini mendjadi
kommendan dari armada di Zwurte Zee telah diangkat djadi admiraal-opperbevelhebber dari Mari
ne.
Jako Astrow telah diangkat
djadi opperbevelhebber dari lucht
macht (tentara mesin terbang).

JAPAN.
Korea' Mongolie dan
Mandsjoerija.
Tokio. Juni.
Gobernor djenderal jg. baroe
diangkat dari Korea toean Ugaki
ialah seorang pemoeka dari satoe
p0litik jang dinamai .,vastelandpolitiek" jaitoe bermaksoed soepaja politiknja Korea dengan
Mandsjoerija disatoekan.
·
Minister dari oeroesan peperangan ingin
soepaja antara
pembesar tentara dengan kereta
api bekerdja sama-sama.

CHINA.
Manifes dari 'fsjang Kai
Sjek.
Nansjteng 3 Juli. Reuter Spesial.
Beratoes-ratoes kampoeng telah
dimoesnakan. beriboe-riboe orang
laki dan perempoean telah dianiajaka n, demikian Tsjang Kai
Sjek berkata dalam satoe manifest pada ra·iatnja. Laloe beliau
minta pada sekalian ra'iat s9epaja beri pertolongan jang seloeasloeasnja oentoek menedang kaoem koeministen.
Hasil dari perdjalanan menentang kaoem koministen boekan
sadja tergantoeng bagi keselamatan Koumintang, akan teta{Ji
djoega boeat kebangsaan Tiong.kok. Saja berharapan besar boeat
mem0ekoel dengan sekali goena
kaoem koeministen, achir perkataannja.
nakan djoega padjak penghasilan,
menoeroet sebanjak gadjinja perlop.
Akan tetapi menoeroet kepatoetan mereka itoe di Nederland
tidak boleh lagi dikenakan p djak.
Mah, tentang soal ini sedang
dibitjarakan antara sini dengan
sana.
Leerstoel baroe pada sekolah
landbouw tinggi di Wageningen.
Dengan koninklijke beslit telah
ditetapkan boeat meadakan satoe
fonds oentoek mendirikan satoe
leerstoel (koersoes) boeat beri
pengadjaran pada mereka jang
hendak bekerdja pada paberik
goela. Leerstoel itoe akan diadakan pada sekolah petanian tinggi
di Wageningen. (Holland).

SERBA PENDEK
Penoeroenan g a d j i
d e n g a n 1 0 p C t. soedah mendjalar poela pada ondememingonderneming di Bagelen se~rti
Tandjoeng Sari, Dampi clan Bedaka. Moelai 1 Juli j.l. ini, sikap
onderneming seperti di atas soedah didjalankan. (Djawatan).

*
Pertimbangan penoeroenan gadji regents c h a p W o n o s o b o akan dimadjoekan nanti oleh regent di
sana. Boleh djadi penoeroenan
itoe akan dilangsoengkan, { Djawatan ).

*
Memadj oekan a gam a
I s I a m sekarang sedang dioesahakan pleb toean-toean Kartapradja dan Hasan Sansoeri Chalipah
di Sagaranten Soekaboemi. Koersoes-koersoes agama itoe teroes
diadakan. (G.P.)

*
Baek oe-boe koe Djep a n g b e r b a h a j a· soedah
dapat dirampas oleh polisi di
Soerabaja. Rampasan 1m mengoendjoek bagaimana teliti polisi
Soerabaja bekerdja dalam oeroesan itoe. (W. W.)

*
Sepoeloeh tahoen hoe
k o em pend jar a soedah di
djatoehkan atas diri Sono, terda'
wa memboenoeh njonja clan doea
orang anak Dr. Soeparwi di
Bilthoven, Holland. Gerechtshof
menetapkan -hoekoeman itoe clan
ta' soeka mengoebahnja. (H. V.)
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Soeara Muslimin Indonesia
Keloear Negeri.
II
Djika kita melihat balik kebelakang, teringat saja akan masa
moela-moela Itat!a berniat hendak
menjerang Tripoli. Waktoe itoe
saja menoelis dalam ,,Evening
Times" di London, satoe karangan menoendjoekkan keboesoekkan perboeatan sematjam itoe.
Beberapa kali kami mengaclakan protest di London, dengan
pimpinan orang-orang jang termoeka, diantaranja Lord Lan1ington. Saja sendiri telah memimpin
satoe meeting Ra'jat ramai di
Caxton Hall. Pada waktoe itoe
hati pihak ramai rata-rata menjebelah kepada Toerki. ri:'oean
pendita Waldron clan lain-lain
orang ahli geredja weiahirkan
tjelaan keras atas perboeatan keedjaman di Tripoli, dan beberapa
orang correspondent riers menarik diri daripada babtentara Italia
dengan karena itoe.
Adapoen saat itoe waktoe iang
baik clan bagi mengaclakan propaganda, jang akan dapat membangoenkan clan menjalakan kegoesaran atas Italia clan menimboclkan pertjintaan di hati lnggeris akan Toerki. Sajang sekali
pada masa itoe ta' ada oeang
oentoek melakoekan propaganda
jang koeat itoe.
Kemoedian telah terbit peperangan Balkan, clan waktoe itoepoen ta' ada oeang membelandjai
propaganda. Lebih dekat lagi
kissah peperangan Riff. Ada djoega beb.erapa orang di Engcland
dan Ame:rika berichtiar hendak
membangoenkan soeara oentoek
menjakang hak dan kebenaran
bangsa Riff. Akan tetapi dajaoepaja kami itoe tidak dapat berhasil, karena tidak dapat membangoenkan p~rgerakan propaganda jang teratoer. Maka pada
waktoe ini kita lihat dalam doenia
Barat sedikitpoen tidak diketahoei
orang hakikat kedoedoekan Islam
dan keradjaan - keracljaan Islam.
Dan oleh so'al Palestina telah
tertoetoeplah pintoe pers doenia
Barat bagi tiap-tiap orang jang
hendak beroesaha dalam hal inL
Hak.ikat keadaan sekarang ioi
dapat kita pahamkan dengan satoe perkataan daripada Mussulini.
Ia berkata: .,Adalah Rome itoe
satoe kota doenia jang ditjintai
oleh bangsa Italia clan oleh segenap doenia. Rome berkemoeliaan
dalam zainan keradjaan Romawi
dan sampai sekarang inipoen kota
itoe menjimpanpenerangan sedoenia. Ia mendjadi markaz ke- Kristenan dalam riwajat dan dari sitoelah agama Kristen tersiar ke
atas doenia. Maka pada waktoe
inipoen ialah jang mendjadi markaz ke-Kristenan. Dari doeloe ia
mengadjarkan °ilmoe hoekoem clan
'ilmoe seni kepada doenia, demikian djoega ialah jang akan mengadjarkan 'ilmoe hoekoem clan
'ilmoe seni kepada segenap doenia
itoe."
Sekarang marilah kita perhatikan, bagaimanakah hasilnja propaganda katholik jang dengan
paksaan dan dibantoe oleh kera
djaan. Lihatlah hasilnja di Spanje
dan Belgi. Doea negeri itoe
beberapa lama di dalam riwajatnja
mendjadi tempat aniaja dan fitnah
dan tempat kemaenafikan atholik, tapi sekarang ini doea negeri
itoe telah mendjadi ultra-Katholik. Kita haroes ingat poela bahwa
menoeroet keterangan beberapa
orang nama M usolini berasal
daripada mojangnja jang aseli,
bangsa Muslim, jang dengan paksa
dimasoekkan katholik.
Pada waktoe ini pendjadjahan
seddng dilakoekan dengan bersoenggoeh-seenggoeh di Tripoli
dao Marokko, sebagai doeloe
telah bedakoe di Alg.eria. Sjahclan
oendang-oendang jang memaksa
bangs(\ Muslim Barbar di Marokko akan tidak terhitoeng lagi
sebagai Muslimin, adalah sebagian
daripad;;1 perang salib Latin itoe.

Di dalam peperangan adalah
mendjadi pengetahoean, bahwa
soepaja dapat kemenangan, haroeslah serangan dibalas dengan
serangan. Dan inilah sesoenggoehnja jang haroes dilakoekan
oleh Muslimin akan mempertahankan kedoedoekannja pada
waktoe ini. Di waktoe ini nasib
bangsa-bangsa Muslimin diatoer
dan clitetapkan dalam sidang-sidang peme.rintahan di Eropah ;
maka haroeslah bangsa M usliin mengoeatkan propaganda
penolakannja di dalam bentengbenteng moesoeh itoe sendiri.
Bangsa Jahoedi dalam masa
ini mengemoedikan perdjalanan
oeang cloenia, pada hal bangsa
itoe dalam zaman jang !aloe telah diperhinakan dengan matjam
matjam perhinaan oleh bangsa
bangsa Barat. Tidakkah heran
roepanja, djika kita lihat sekarang ini bangsa itoe berserikat
dalam satoe barisan dengan doenia
Kristen akan meng hantjoerkan
Islam?
ltoepoen tidak soekar akan
mengerti perikatan jang seperti
menjalahi thabi'at itoe. Sekarang
ini oleh kareua ke-Katholikan clan
lain-lain tjabang ke kristenan,
telah terboeka djalan bagi kaoem
Jahoedi akan melakoekan poela
exploitasinja atas bangsa-bangsa
fvfoslimin. la tidak mempoenjai
s~djata lain, daripada kekoeasaan oeang clan kekoeasaan ini
digoenakannja dengan tidak pandang dan tenggang.
Saja tidak menaroeh kebentjian
atau kemarahan atas Jahoedi karena kebangsaannja atau agamanja. Saja tahoe, bahwa bangsa
itoe telah menderitakan tjelaka
clan b~'"ltjana lebih datipada sesoeatoe bangsa jang lain. Tapi
terkedjoet djoega kita melihat.
bahwa oleh so'al Palestin ltoe
kita lihat sahabat-sahabat kita
bangsa Jahoedi berpihak kepada
doenia Kristen dalam propaganda
memperhambakan bangsa-bangsa
Muslimin.
Adapoen lnggeris tentoelah ada
menaroeh tjemboeroe tentang kedoedoel<annja di negeri - negeri
keliling laoet Tengah itoe, clan
sedikitpoen tidak ada sjak, bahwa
sesoenggoehnja perikatan bangsa
Latin bermaksoed hendak mengoeasai laoet Tengah itoe clan
menerbitkan satoe so'al jang tidak
moedah dipikirkan.
Tapi maksoed saja hendak
menoendjoekkan dengan djelas
kepada saudara-saudara kita, bahwa tiap-tiap gerak claripada Perantjis, Italia clan Spanje terhadap
kepada bangsa - bangsa Muslim
itoe adalah tersemboenji di dalamnja pengaroeh Rome clan oeang Jahoedi. Dan teranglah, bahwa kekoeasaan Rome hendak dikoeatkan. Sangatlah saja mefljesel,
bahwa kekoeasaan Dierman telah
lemah boeat masak ke depan beberapa lamanja. Djika tidak,
maka dapatlah pengaroeh itoe
menahankan dorongan kelatinan
itoe clan memberi tempo sedikit
kepada 'alam Islam.
Tapi pada waktoe itoe haroesJah pertentangan itoe dihndapi
sendiri oleh tiap-tiap pengikoet
agama Islam jang setia. Ada
djoega di antara kita, jang masih
hendak mengharapkan bantoean
dari loear. Tapi kepada mereka
itoe saja hendak berseroe, bahwa •
dari zaman doeloe - doeloe tiaptiap bantoean dalam hal sematjam itoe tidak lain ertinja, :nelainkan bahwa si penolong menelan pihak jang ditolongnja.
Satoe perkara adalah njata dan
terang, jaitoe, bahwa kita kenal
siapa moesoeh kita dan bagaima~
na taktik mereka, maka kita tidaklah apes akan membangoenkan
organisasi di tiap-tiap negeri jang
ada Muslimin di dalamnja, sehingga dapat kita mengadakan
propaganJla teratoer jan~ tidak
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TJILATJAP
Tarikan padjek tanah.
Dari kanan kiri Hipa mendengar kabar, bahwa tarikan padjek
terseboet tidak dengan paksaan,
jaitoe mengingat harga barang
has.ii boemi terlaloe rendah (moerah) sedangkan kepo~njaan orangorang tani tidak lain hanja hasil
boemi jang didapat tiap-tiap tahoen. Kebanjaka!1 orang sama me-moedji kebaikannja pel'atoeran penarikan belasting ini, oleh karena
kalau penarikan itoe didjalankan
dengan paksa soedah tentoe sadja
orang tani itoe makin sengsara.
BANDJARNEGARA.
W aterleiding Bandjarmangoe.
Hingga kini soedah 3 boelan
rekes minta adanja leiding air
di Bandjarmangoe, tapi beloem
mendapat idzin. Konon hal m1
lantas ada ini itoenja, sebab djadi
bersangkoetan dengan afd. lrrigatie clan Provinciale werken.
Ta' maoe mendjnlankan
rodi . . . . .
Soedah mendjadi kewadjibannja
pendoedoek di desa - desa jang
pegang sawah koelian misti bekerdja rodi boeat keperloean loerahnja di keloearahan, tiap-tiap seboelan satoe kali.
Tetapi soedab beberapa minggoe ini pendoedoek dari desa
Pasek (o.d. Bandjarmangoe) sebagian besar sama ta' maoe kerdja
rodi dikaloerahan.
Hal ini soedah diadoekan oleh
loerahnja pada jang wadjib (A.
Wedono). (Hipa).
MODJOKERTO.
Gemeente...raad Modjokerto tidak toeroet Salarisvermindering.
vValaupoen Regeering djoega
telah tetapkan akan potong segala
uitkeering kepada Locale ressorten
dengan 5 pCt., akan tetapi Gemeente Raad Modjokerto tidak
akan toeroet memotong salaris
Gemeenteambtenaren pada tanggal 1 Juli 1931. lni potongan hanja
dapat clilakoekan pada lain tahoen,
jaitoe tahoen jang akan datang.
Di dalam Gemeente Raadvergadering tempo hari djoega telah
ada protest dari !eden tentangan
ini penetapkan · tidak toeroet salarisvermindering. Burgemeester
telah kasih tahoe bahwa dengan
memotong gadjih Gemeenteambtenaren Kas tidak akan tambah
banjak melainkan tjoema ada verschil f 400, (empat ratoes roepijah}
boeat 6 boelan jang akan berdjalan.
Koetika ada pertanjaan, apakah
betoel Raad tidak menoeroet
atoeran Regeering, maka didja~
wabnja oleh Burgemeester. jantJ
gadjinja Gemeenteambtenaren tidak menoeroet atoeran schaal
gadjih Gouvernementsambtenaren.
Begroeting memperbaiki Karanggajamstraat.
Tentang memperbaiki Karanggajamstraat, maka Raad Geminta
telah poetoeskan jang begroeting
goena segala ongkos asphal dan
djoega memasang tiang - tiang
lampoe lestrik ada sedjoemlah
f 3000, - ( tiga riboe roepiah),
Tentang membikin baroe asphal
beloem dapat dimoelai oleh karena
menoenggoe waktoe jang baik
ketjil di da1am negeri - negeri di
Eropa clan Amer~ka. Dengan
djalan itoe dapatlah kita sewaktoe-waktoe meletakan penrlapatan
kita di depan doenia internasional.
Tammatlah di sini k.aranQi-n
Khalid Sheldrake itoe. Nja1a
ditoendjoekkannja
kepentingan
membawa soeara alam Isiam dari
pada segala bagiannja kedoenia
Eropah, akan disoesoen dan diatoer
mendjadi satoe pergerakan besar
clan teratoer, jang ta' dapht ditoetoep soearanja ;gebaq~f -Soearasoeara di tanah d1adjahan-sekarang
ini.

sebab maskipoen hoedjan ada koe~
rang tetapi peloem dapat ditentoekan waktoe jang baik. Ini pekerdjaan akan mengambil tempo
kira-kira enam minggoe. (Hipa),
FORT DE KOCK.
Autobis dilempari batoe.
Auto 5 sen (omnibus} mendjacli
tandingan betoel bagi sado-sado
di sana. Sebab itoe bila auto itoe
liwat sedikit dari grens kota jang
tidak di bawah pendjagaan polisi
atjap clilempari oleh anak - anak
jang tentoe dengan adjakan orang
besar, karena mengoerangkan bagi
pentjaharian koesir bendi. Begitoelah baroe ini waktoe patjoean
(loemba koeda) hari Senin, auto
itoe soedah tarik moeatan kekampoeng Mato Air (5 k.m. dari Fort
de Kock), auto itoe soedah dilempari oleh an3k-anak jang dari
tempat tersemboenji. Karena hal
jang terseboet djarang betoel auto
omnibus jaog maoe menambang
kekampoeng-kampoeng. (Hip a).
DJAKATRA.
Ten tang polisi schandaal
Karim.
Pembantoe kita toelis :
T oean van Someren jang paling
acbir ender - komisaris di Palembang, pada baroe ini telah di
panggil ke Djakatra berhoeboeng
dengan perkaranja Karim, perkara
mana ia laloe dipetjat (schorsing)
dari pekerdjaannja, baroe - baroe
ini telah ditjaboet petjatan itoe.
Dan dalam sedikit Minggoe ia
akan kembali lagi ke Palembang
boeat mendjabat pekerdjaan jang
Jama.
T oean Wiriadipradja menteri
olisi jang djoega berhoeboeng
dengan perkara itoe telah dipetjat
ekerdjaannja clan laloe di
oeka landraad, akan
pi ole
andraad dibebaskan
dari toedoehan atas dirinja, ditjaboet djoega pemetjatan itoe,
kembali ia bekerdja lagi.
Bagaimana akan • achirnja ini
tjerita polisischandaal sekarang?
Terang pemimpin polisi di Djakatra dahoeloe mesti ditjela. Boekan sad;a Karim dibebaskan dari
toedoehannja oleh raad van Justisi,
sebagai kita te1ah beritakan, akan
tetapi sekarang kedoea pesakitan
jang achir terseboet demikian
djoega dibebaskan.
SOERABAJA.
Satoe pabrik gelas Djepan.
J a v a N i p p o memberitakan,
babwa pabrik gelas jang hendak
~an oleh kongsi Marusen
Sdi Soerabaja hanja memakai
r.r;wi bangsa Djepang.
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PONOROGO,

ml{ "i&{l?ari pemb. P. P. Siin.}
'IS Schakel

Taman Siswa.
Pada tanggal 2 Juli 1931 sek":dlht:Jmnan Siswa telah diboeka,
~pat di Mangkoedjajan Ponorogo, telah menerima moerid
laki-laki.

CHERIBON.
Oeang f 11.000,- ditoentoet?
Setelah berdirinja Komite AlIslam Cheribon pada 17 Mei 1931,
maka atas permintaannja pendoedoek clan anggota Koeinite Cheribon soepaja oeangnja oemat
Islam pada 6- 7 tahoen jang laloe oentoek membetoelkan Masdjid Agoeng di Cheribon, jang
banjaknja sebagai terseboet di
atas, dikembalikan.
Menoeroet kabar jang boleh
dipertjaja, bahwa itoe oeang Oemat Islam doeloe telah dikoempoel dari pendoedoek orang Islam
sekitarnja kota Cheribon. Itoe
oeang beloem sampai tjoekoep
oentoek membetoelkan itoe Masdjid jang besar di Cheribon, dalam mentjari lagi tambahnja, itoe
oeang dititipkan lebih doeloe di
Javasche Bank Cheribon.
Acbirnja sekarang dengan tidak
di doega-doega berdirinja Kamite
Al Islam jang hanja bersangkoetan jang mendjadi sebab dengan
s.k. Hoakiao jang soedah menggemparkan, kembali orang-orang
Islam memporstelkan soepaja kalau
benar Komite Al Islam akan bekerdja oentoek keperloean Islam
oemoem di Cheribon minta soepaja menoentoet kembali itoe
oeang disimpan di Javasche Bank,
permintaan mana telah disetoedjoei oleh segenap anggauta Komite.
Kabarnja tidak lama lagi akan
moelai menoentoet itoe oeang
Ra'jat jang telah bertahoen-tahoen
ada di Javasche Bank, maka orang
mendoega itoe oeang kalau sekarang dengan rentennja lebih
dari f 15.000.-, karena soedah
bertahoen-tahoen. (H i p a).
Komite Al - Islam.
Atas permintaannja orang banjak anggauta-anggauta Komite
Al-Islam Tjirebon soepaja menjegah ragoe-ragoenja maka terpak-sa haroes disiarkan dalam s. k.
dari oeroesan oeang, SE>lagi moelai berdirinja pada 17 Mei 1931
hingga sekarang teroetama dalam
oeroesan oeang, kita seboetkan
di bawah ini :
Oeang jang masoek :
Restenat lijst jang lama .. f 2.85
Derma dalam verg. di roemah toean Ali b. Afiff . . . .. 13.Dari P. 0. <;;b. . . . . .. 1.Lijst Djoem. T. Aulad .. . .. 36." T oean M. Hoed.· .... 11.75
,, H. Abd. Ganie .... 6.55
.. H.I.P.O. Ch. . . . .. 3.40
,, Al-lrsjad Ch. . . . .. 35.75
.. Manbaul Hoeda . : ·,, 6.85
.. P.O. Ch . . . . . , .. 6.005
Pend. Cocarde di V. Hadramaut. .. ,, 17.295
,,
,, di T. Siswa, .. 9... Derma Opeb. di ,, .... 21.235
Kembali dari H.A. Salim ,, 17. T oean Sagaff . . . . . . .. 0.50
Djoemlah . :-:. f 188.185
Oeang jang keloear :
Ongk. kendaraan H .A .S . . f 1.2 oetoesan ke Djakarta f 16.85
postzegels. . . . . . f 1.kertas toelis . . . . f 1.oetoesan ke Madjaleng.. f 1.25
envlop, kertas fr.. . f 1.25
Programa, .. . . . f 8.kendara an (looper). f 0.35
soerat-soerat dan
drukwerk . f 1.20
beli bakal Cocarde . f 3.45
bepergian, & sekretariaat . f 3.35
,, Telegr. H .A. Salim f 1.50
T elegrpwis O et. 3
orang £97.555
Pondok. & makan
T jkr. f 7.50
ongkos portret . . f 20.25
ongkos Verg. &
ko li f 6.75
3 bangk. roesak d .
Verg. f 6.-

-----

e-

Djoemlah f 178.255.
Djadi Saldo (ketinggalan oeang
dalam kas) ada:
Masoek
f 188.185
Keloear
f 178.255

___

Sal do

f

,__~-

9.93

NGANDJOEK.
(dari pembantoe kita).
Bibliotheek H.I.S.
Menoeroet kabar jang boleh
dipertjaja, Ned. Volks Bibliotheek
di H . I. S. Ngandjoek moelai 1
Juli 1931 soedah ditjaboet, sebab
koerang pembatjanja. Sajang sekali, toean-toean dari Ngandjoek
beloem insjaf kepada keperloeannja taman pembatjaan.
Kabarnja boekoe - boekoe tadi
dikirim ke H.I.K. Blitar. Bilamanakah akan madjoe, djika segan
akan membatja apa-apa ?
Koersoes goeroe desa,
Pada boelan j. l. di Ngk ada
toelating clan eindexamen C.G.D.
bagi koersoes - koersoes Ngandjoek, Waroedjajeng clan Kertosono.
Jang loeloes oedjian pengabisan
ada 15 orang, jang dapat bagian
toelating ada 30 anak, 20 lakilaki dan 10 perempoean.
Schoolopsiner I.
T. Schoolopsiner Dirdj oa~mo
djo moelai 2 Juli ini akan pensioen. Oleh saudara - saudara
Ngandjoek beliau akan di rajakan
pada malam Minggoe 4-5 Juli
sebagai tanda terima kasihnja.
Saudara-saudara dari K.P.B.O.masih asjik beladjar Lakon .,Pendowo
Redjo" djoega anak-anak C.G.D .
t . Dwidjowijoto tidak soeka ketinggalan. Roepa - roepanja akan
mengeloearkan .,Panembromo" .
Gantinja t. Dirdjoatmodjo , t.
Setjodiwirjo, gantinja t. Setjo,
t. Sabiri Schoolopziener D jatirogo.
Taman Siswa Schakelschool.
Schakelschool T.S. roepa-roepanja disoekai tandanja dalam 2
hari soedah ada moerid 59 anak.
Memang Schakelschool bagi N k
perloe sekali, asalpoen Goeroe
bekerdja betoel-betoel dan tidak
,,sembrono' · dan moerid-moerid
djangan dipermain-mainkan.
Tweede school.
Ojoega 2de scholen Ngk haroes menolak moerid, banjak anakanak jang soedah tammat di
desa-desa atau 2de scholen masoek di kota lagi, barangkali
soepaja kelak bisa masoek C.G .
D. atau N.S.
Perserikatan Sepak Raga.
Pada hari Kemis 2/3 Juli soedah didirikan di N gk. perserikatan
voetbal jang diberi nama P.S.N.
art: Perserikatan Sepak Raga
N gandjoek. Moga-moga perseri·
katan ini akan masoek djadi
anggota P.S.S.I.

SERBA PENDEK
Tidak menjewa tana h
lagi paberik goela di Bangak
(Banjoedono} Soerakarta. Fasal
moeasalnja, karena djoemlah goela pada dewasa ini soedah lebih
daripada banjak. (D .K.)
K o p e r a s i s a b o e n hari
belakangan ini sedang dioesahakan oleh pendoedoek di Modjokerto. Begitoe djoega di ' Kediri.
(Bh.)

*
Pengg e le da h a n pad a
k a n t o r k o r a n ,.S o e m a t e r a Bin po" Med an, dilakoekan pada hari Selasa jang !aloe
oleh polisi di sana, terdakwa
membikin karikatoer jang menghina kepa da pemerintah di sini.
Kabarnja penggeledahan itoe ta'
berhasil soeatoe apa. (S.P.)

*
Pas a r Malam Tahoen
M a k a s a r jang akan dimoelai
pada tg. 13 Aug. sampai tg. 13
Sept. j. a. d. oleh pemerintah
roepanja
soedah
diterimakan
soerat idin, maski . . .. . kaoem
saudagar-saudagar di sana banjak
jang merasa keberatan. Pasar
Malam itoe akan diboeat jang
lebih menarik lagi daripada tahoen-tahoen jang soedah. (S. P .)

Dagang
Pasar bari Kemis,
(Dari Djawa Tengah.)
Semarang, den 2 Juli.
G o e 1a. Maski djoega noteering dari loear- negeri saban hari
naik, toch kead3an pasar goela
masih sepi sadja dan boeat pasar
tangan kedoea hampir tidak kedengaran ada kedjijdian djoeal beli
melainkan V.J.P. sadja saban hari
ada bikin pendjoealan.
Kemarin sore V. J.P. soedah
djoeal goela kepala (H.S.) 650 ton.
dengan harga f 7 .25 sama Liong
Bie.
Boeat S.H.S. oogst lama beloem
kedengaran ada kedjadian.
.
lni pagi pasa.r diboeka masih
sepl sadja clan kedjadian sedikit.
sedikit S. H. S. kwaliteit bekend
dengan harga f 7.90. Harga mana teroes ditawarkan.
Tjatatan harga dari New York
ini pagi boeat spot clan jang
termijn rata-rata lebih tinggi 5
punt sedang begitoe pasar di
London po~n ada koeat 1.1/4 d.
1 174 d. 1 172 d. dan l 3/4 d.
B e r a s. Keadaan pasar beras
masih sepi sadja d2n maski djoega
harga hems - beras dari loear
negeri ada naik toch pasar beras
di sini masih sepi clan harganja
beloem toeroet ketarik.
Beras Pee to dari Ran g o on
moeatan dalam boelan Juli, masih
tetap ditawarkan dengan harga
f 4,10 clan orang tawar f 4, soedah
ditoelak.
Sementara itoe, harga beras di
S a i g o n djoega masih tetap.
clan beloem berobah.
Menir Al Spesial,
inoeatan
boelan Sept.-Oct. kembali lagi,
soedah . didjoeal sama Cheribon,
dengan harga f 3,30.
Harganja beras Japan petjah
koelit clan soedah clisosoh poetih
{slyp), masih tetap. dan saban
hari bisa didjoeal boeat etjeran
dengan harga f 6.05, sedang jang
poetih Huller Japan, poen sedikit
sedikit soedah dilepas dengan
harga f 5,55, clan f 5,60.
Sementara itoe boeat beras
Japan petjah koelit (Cargo Rice)
cif Juni menoeroet kabar soedah
didjoeal clengan harga f 4,75.
Boeat beras Pehtjiam harganja
masih beloem berobah dan partijpartij terima Semarang soedah didjoeal dengan harga f 4,50. clan
£ 4.40, menoeroet kwalitit, sedang
boeat beras oemboek dari D e m p et sedikit-sedikit soedah didjoeal dengan harga f 6.
Harganja beras Pecto, sedia
masih tetap clan etjeran. ini pagi
soedah didjoeal dengan harga f 4.55
clan f 4.60
Menir Al Speciaal barang sedia sedikit-sedikit soedah didjoeal
dengan harga f 3.70.
Huller boeloe dari Krawang
oogst baroe boeat sedia atau
promp berangkat soedah didjoeal
dengan harga f 4.80 clan f 5. menoeroet kwalitit.
Lain-lain matjam beras, boleh
dibilang pasarnja ada sepi sekali
dan harganja beloem berobah.
K e d e I e . Pasarnja tinggal koeat tapi tidak kedengaran ada kedjadian.
Moeatan sama kapal T j i I e b o e t (Juli) ada diminta dengan
harga f 4.30 dengan zonder ada
penawaran.
Sementara itoe, boeat moeatan
boelan djaoeh djoega tidak kedengaran ada kedjadian djoeal beli,
sebab harga di Dairen mesti tinggal koeat · dan tidak accoord sama
sekali.
Harganja kedele Taylian Pengk~ kwaliteit masih tetap. clan partij-partij ketjil saban bari masih
bisa didjoeal dengan harga f 5.25.
K o f f i e. Tjatatan barga dari
New York ini pagi tiada beroKLATEN.

(Dari pembantoe kita).
Aka-wijoe di Djatinom.
Sebeloem penoelis mentjeriterakan tentan9 keadaan perajaan
Aka-wijoe pada boelan Sapar ini,
lebih doeloe kita akan mentjeriterakan sedikit riwajat clan perajaan itoe jang diadakan tiap-tiap
tahoen dengan singkat, sebagai
di bawah:
Perajaan A k a - w i j o e, ialah
oentoek memoeliakan arwach k j ab i G r i b i k, poet~ra i:adja Browidjojo jang ke IV di Madjapait.
Sepeninggal ajah dan iboenja
kjahi itoe bertapa di koeboeran
So e nan Gi r i neneknja. di
Wonoprijo.
Oleh Toehan jang maha esa
didapatnja sasmita soepaja bertapa
di hoetan M e r b a b o e. Di dalam ia bertapa, S u l t a n A g o esn g, radja. di Mataram, datang menengok Kjahi Gribik diminta tolongnja menakloekkan
radja Palembang dan Belamba-

bah. Keadaan pasar koffie masih
sepi sadja clan harg· nja beloem
berobah.
Palembang - k off i e. Harganja masih sama dan sedia partij.)parij ketjil soedah didjoeal dengan harga f 18.50.
L o m b o k-k e r f n g. Harganja beloem berobah clan boeat
keloearan Meranggen baroe clan
baik, tetap ditawar,kan dengan
harga f 16. Boeat kwaliteit Poerwodadi sedia oogst lama ada ditawarkan dengan harga f 10.
D j a g o c n g. Harganja beloem berobah dan sedia kwaliteit
bekend, ada diminta dengan garga f 1.50, dan ditawar £ 1.60.
K a t j a n g - mer ah. Tidak ada
permintaan. Barang sedia keloearan Thauwtjwi soedah didjoeal
dengan harga f 3.50.
K a t j a n g - o e s e. Harganja
teroes ada lembekan dan barang
sedia jang soedah .dikoepas ada
ditawarkan dengan harga f 6.50.
dengan zonder permintaan.
K a t j an g - i d j o. Harganja
ada tetap clan tidak ada permintaan. Barang sedia kwaliteit Bima
(samsik) teroes ditawarkan dengan
harga f 5.70.
Meri t j a p o e t i h. Harganja
ada lembekan lagi clan sedia, ada
ditawarkan dengan harga £ 49.
K e m i r i. Harganja masih sama clan beloem berobah. Kwaliteit Bima sciedah didjoeal dengan
harga f 4, clan boeat kwaliteit
Ampenan, poen diberikan dengan
harga f 3.50.
·
Ga m bi r.
Boeat kwaliteit
Tiongsiang sedia, soedah didjoeal
dengan harga f 36.50.
P o l o s a r i. Harganja ada
lembekan lagi dan barang sedia
keloearan B a n d j a r m a s i n ditawarkan dengan harga f 16.50.
C o p r a. lni pagi harganja
mendadak lembekan lagi dan sedia kwaliteit Goeboek soedah
didjoeal dengan harga f 7.90.
M i n j a k k e l a p a. Pasarnja
djoega sepi sekali dan harganja
ada lembekan lagi. Barang sedia
jang dari 38 3/4 kati per blik,
etjeran soedah didjoeal dengan
harga f 4.05.
Ker ta s-c o u rant. Harganja
ada tetap dan sedia satoe baal
dari 2 pikol kwaliteit Amerika
soedah didjoeal dengan harga
f 8.95.
G a p l e k. Tidak ada oeroesan. Dari panen baroe levering
Julif Sept sama karoeng ada diminta dengan harga f 1.
T e p o e n g-t er i g o e. Harganja beloem ganti clan sedia kwaliteit Australie tjap K o d o k atau
D j an g k a r 4 zak ad'a ditawarkan dengan harga f 10.
T j en g k eh. Harganja ada
lembekan lagi clan sedia kwaliteit
Soematera soedah didjoeal dengan
harga f 58.
B r a m b a n g. Harganja masih
sama dan sedia, kwaliteit Cheribon
soedah didjoeal dengan harga £ 15.
SERBA PENDEK
P e p e r i k s a a n b o e k o eh o e k o e jang didjoeal clalam toko
to~an Tho Khong Soei di Pintoe
Besar, Djakarta, soedah dilakoekan oleh polisi bagian politik disama jang mana laloe membawa
boekoe-boekoe seperti .,Tanboenkims Pridato" clan ,,Tanboenkims
Pleidooi". begitoe djoega ,,San Bin
Tjoe Gie" Melajoe, dengan maksoed djangan sampailah di sini
dapat disiarkan boekoe-boekoe
jang terlarang. (K.P.)

..

Dilarang
tinggal di
I n d o n e s i a toean Lo Tsing
Hua atau Lo Tjin Hoa, hopredaktoer Thien Sung Yit Po di
Djakarta jang oleh pemerintah
di~nggap akan meroesak keamanan
oemoem. la akan berangkat ke
tanah airnja dengan kapal Tjibadak. (K.P.)
ngan. Perangnja berhatsil. dan
kedoea radja itoe, laloe takloe'.<
di bawah kerFldjaan Mataram.
Djasa kjahi itoe dibalas oleh
Soeltan, dan dinikahkannjalah ia
dengan adik baginda bernam3
Ratoe Mas, clan disoeroeh memi ·
lih djabatan apa ;ang diingini.
Kjahi tjoema mohon diidzinkan
mendirikan masdjid di hoetan
Merbaboe, dengan menjiarkan
agama Islam. Permohonan ito~
oleh Sri Soeltan diidzinkan.
Masdjid soedah djadi komplit
dengan taboehnja, jang djika dipoekoel dapat terdengar sampai
di Wonopdjo tempat koeboeran
iboenja. Maka tempat itoe lantas
didjadikan tanah merdeka. Orang
jang memeloek agama itoe makin
lama makin banjak.
Bada waktoe kjahi Gribik termenoeng di bawah sebatang kajoe
djati, Soelt:in Ago.!ng datang clan
menegor, katanja: Hai panten,
(panten = nama titel) engkau sedang termenoeng-menoeng (delogdelog Jv.::::: djati jang masih moecla).

18 Juli. Union - M. 0. T., lapangan Seteran, referee Drinhu..<
zen.
1 Aug. Go Ahead - Union,
lapangan P. S. - laan. referee
WARTA V.S.O.
C. Bh. Kuhr.
Pembagian klas
15 Aug. M. 0. T. - Hua Chidari Kompetisi.
lao, lapangan Seteran. referee, A.
Pembagi~n klas dari perk~m
Zecha.
poelan-perkoempbelan jang toe29 Aug. Hua Chiao - Union,
roet ambil bagian dalam kompe- lapangan P. S. - laan, referee
tist V.S.O. telah ditetapkan se- L. W, Hartog.
bagi berikoet :
12 Sept. M. O.T. - Go Ahead.
Dalam klas satoe ada toeroet lapangan Seteran, referee F. H.
ambil bagian perkoempoelan-per- Hartog.
koempoelan: M.O.T., Go-Ahead,
Ke1as2B:
Al Hilaal. Hua Chiao Tsing Hua
11 Juli. Hua Chiao - Djien
Hui, Union clan Tsing Hua Hui. Gie, lapangan Seteran, referee
Jang masoek dalam hitoengan F. Eiternich.
reserve klas l ada S.V.V., R.A.
25 Juli. S. V. V. - Hua Chiao.
S., Djien Gie Lee Tie Sien dan lapangan P. S. laan. referee A.
Hua Chiao Tsing Nien Hui 11.
Zee ha.
Klas-klas rendahan ada terbagi
22 Aug. Go-Ahead-HuaChiao
·
seperti berikoet :
apangan P. S.- Iaan, referee A.
2de klas A.
Schreefel.
Union
5 Sept. S. V. V.-Djien Gie,
Hua Chiao Tsing Nien Hui
lapangan P. S.-laan, referee A. F.
Go-Ahead
Herst.
M.O.T.
19 Sept. Djien Gie-Go-Ahead,
2de klas B.
lapangan Seteran, referee A. E.
Hua Chiao Tsing Nien Hui
Tarumaselij.
Go-Ahead
26 Sept. S. V. V.- Go-Ahead.
S.V.V.
lapangan P. S.-laan, referee C.
Djien Gie Lee Tie Sien.
Ch. Kuhr.
3de klas A.
KI a s3A.
Union
4 Juni. Union- M. 0. T. laHua Chiao Tsing Nien Hui.
pangan Seteran. referee G. HeuGo-Ahead.
ven v. Staerling.
M.O.T.
18 Juli. Go-Ahead-Hua Chiao,
Djien Gie Leo Tie Sien,
lapangan P. S.-laan. refeere A. E.
3de klas B.
Tarumaselij.
Union.
15 Aug. Go-Ahead-Union, laGo-Ahead.
pangan P. S. -laan, refeere H.
M. 0. T.
Klein.
S. V. V.
29 Aug. Hua Chiao-Djien Gie.
Programma pertandi- lapangan Seteran, referee H. Gongan kompetisi.
mis.
12 Sept. Hua Chiao-Union, laKlas 1:
5 Juli. Union-Hua Chiao T. pangan P. S.-laan, referee F. EiN. H. lapangan Seteran, referee ternich.
26 September, M. 0. T. - GoFoltynski.
5 Juli. Al Hilaal - Tsing Hua Ahead, lapangan Seteran, referee
Hui, lapangan Pekalongan, refe- A.F. Herst.
3 October. M.O.T. -Hua Chiao
ree Drinhuyzen.
12 Juli. Tsing Hua Hui - M. lapangan P.S- laan, referee G.Rufi.
l 0 October. Djien Gie-Union. la0. T., lapangan Pekalongan, repangan P.S.-laan referee H. Klein.
feree Wille.
17 October, Go-Ahead - Djien
19 Juli. Hua Chiao T. N. H·Go-Ahead. lapangan Seteran, Gie, lapangan P .S.-laan referee
H. Gomis.
referee Helmig.
24 October, Djien Gie-M.O.T..
2 Augutus. Tsing Hua - Go
Ahead. lapangan Pekalongan, re- lapangan Seteran, referee G.Rufi,
Klas 3 B:
feree Schreefel.
2 Augustus. M. 0. T. - Hua
11 Juli. Go-Aherd - S.V.V.
Chiao, lapangan P. Sythoflaan, lapangan P.S.-!aan, referee A.F.
Herst.
refeere L.W. Hartog.
8 Aug. S.V.V. - Union, lapa9 Augustus. Al Hilaal - Hua
Chiao, lapangan Pekalongan, re- ngan P.S.-laan, referee A.E. Tarumaselij.
feree Wille.
22. Aug. M.0.T. - Go-Ahead
16 Augustus. Tsing Hu-Union,
Japangan Pekalongan,
refe e · lapangan Sett>ran, referee F.H.
Hartog.
Schreefel.
5 Sept. Union - Go-Ahead
16 Augustus. M. 0. T. - Go
Ahead, lapangan Seteran, referee lapangan Seteran, referee C. Ch.
Kuhr.
Foltynski.
19 Sept. M.O.T. - S.V.V ..
23 Augustus. Go Ahead - Al
Hilaal. lapangan P. S. Laan, re- lapangan P.S.-Iaan, referee A.F.
Herst.
feree Foltynski.
.... 3 Oct. Union - M.O.T. lapa6 Sept. M. 0. T.- Union, lapangan P. S. Laan, referee F. H. ngan Seteran. referee P. Wille.
Hartog.
SERBA PENDEK
13 Sept. Al Hilaal - M. 0. T.
G a n g g o e a n m a t j a n dilapangan Pekalongan, referee
rasakan soedah beberapa malam
Wille.
ini oleh pendoedoek di Kandang
Reserve klas I.
12 Juli. Djien Gie - R. A. S. Ampat, Padang. Matjan itoe
lapangan Seteran, refereeSchreefel tidak sadja masoek kampoeng
9 Aug. Hua Chiao II-S.V.V. keloear kampoeng, tapi peen
lapangan P. S. Laan, referee Eiter- pernah datang djoega di setasioen
sepoer Kandang Ampat. Dari
nich.
militer diharapkan pertolongan
6 Sept. R.A'S.-Hua Chiao
oentoek menembak binatang itoe.
lapangan P.S. Laan, refer~fbMe
(S. P.)
HartoJ.
filYI
*
13 Sept. S. V. V. - H..
lapangan P. S. Laan. referee
Kcsoekaran ra'iat di
Rufi.
desa-desa lo ear kotaMr.
20 Sept. Hoa Chiao II m D
C o r n e l i s pada hari belakangan
Gie, lapangan Seteran, -:l
ini kentara betoel hebatnja. Paman
Wille.
tani, saudagar - saudagar, dengan
pendek semoea pendoedoek jang
• Kelas 2 A:
tinggal di sitoe merasakan paitnja
4 Juli. Go Ahead- H f
lapangan P. S. - laan, l . .INllt·' djaman ini. Penarikan padjek sangat soekar. (K. P.)
A. Zecha.

Sport dan Permainan

Dengan sabda radja jaT.... -,~
namaan itae, desa tadi li~llNli
boet D j a t i n o m. An
kjahi jang m.?nghamb~
beri hadiah titel pa _.~liij..
Pada soeatoe h. .~._.
Merapi menoeni}lllfl'hF•ti
Kjahi segera mea!Mi!lllWllll
s"lktiannj a dan ~~=1t?1~=
membeloek
~·
sebagai melitl~
menjebab

q1~n.p•r.

~~-fK-. Agoeng

p~rintahkan

soepa;
jahi Gribik membik.in
satoe mesdjid besar lagi. sebab
orang-orang jang bersembahjang
Djoema'at di sitoe mangkin banjak. Dari kolamnja dipindahkan
djoega di sitoe, dinamakan sendang Soeran {Soemoeran ::::: soemoer :::: perigi ketjil).
Pada tang gal 15 Sj afar 1511.

kijai Gribik mendapat rachmat
tiga bidji apem dari langit, clan
101
koewih !aloe dibagikan kepada anak tjoetjoe, dan sabdanja: apem J a c h a - w i j o e, jang
ertinja rachmat dari Toehan.
Apem itoe ]aloe digoenakan sebagi Azimat. Dan oleh kareua itoe,
maka di itoe tempat, (mesdjid
Djatinom) diadakan perajaan Jacbawijoe, soesoedah sembabjang
Djoema'at, laloe cliadakan lemparan apem dari atas, dan . . .
segera dibikin reboetan oleh poeblik jang minta berkah.
Begitoelah riwajat pendekan
jang kita peroleh dari P. N. K.
(Pekoempoelan N goedi Kaweroeh).
yYalaupoen keramaian Jachawijoe sekarang ini.. berpoeloehan
riboe orang djoemlahnja, hingga
seoeroet djalan sekitarnja desa
Djatinom berdjedjal-djedjalan penonton, hingga berhoeboeng dengan itoe djangankanlah jang auto,
kereta cl.I.I. sedangkan orang memimpin sepeda sadja terhalang
tidak bisa keloear, akan · tapi

Mata ram

Penting Ringkas

Landraad.
l tahoen hoekoem pendjara dikasihkan kepada orang nama Soenoes alias Sastroardjo dari doekoeh Boender desa Gajam, Wonosari, terdakwa soedah memalsoe
soerat kamitoeanja sendiri. (P.J.S.)

Porstelnja Hoover.
P a r i s. 3 Juli. Havas perloe !
Peroendingan antara Frankrijk
dengan Amerika telah berachir
dengan baik aclanja.

Taman Pembatjaau oemoem.
Dalam boelan Juni djoemlah
boekoe · jang dipindjc1mkan 1541
boeah; kepada Indonesiers 168,
Tionghwa 28 clan kepada bangsa
koelit poetih 26 boeah. Djoemlah
boekoe jang dalam pengabisan
boelan Juni masih dipindjam pembatja ada 159. Koendjoengan orang
pacla taman pembatjaan itoe terhitoeng banjak. Dari toean Tan
Kik Koen diterima beberapa matjam boekoe oentoek menambah
djoemlah pembatjaan,
Segala ini mengoendjoek, bahwa
pembatjaan memang sangat perloe
diadakan.
Lantaran perempoean.
Kemarin doeloe malam dalam
roemah M. terdjadi perkelahian
antara ia sendiri dengan empat
orang jang ta' dikenalnja. Karena
M. menerima tindjoe lebih doeloe clan merasa ta' koeat menerima
serangan dari ke - empat orang
itoe, ia bertcreak minta tolong.
Tetangganja datang berkoeroemoen clan pisahkan mereka dari
perkelahian. Pada pengoesoetan
kita, maka njatalah, bahwa perselisihan itoe disebabkan lantaran
,,perempoean". (Mts.)
· Giat.
Pada malam Djoema'at tg. 3
menghadap ke-empat jl. di Potrobajan diadakan rapat oemoem
oentoek mengesahkan pendirian
groep M. D. di sana. Koendjoengan terhitoeng banjak lebih koerang 700 orang kaoem laki - laki
clan perempoean. Oetoesan hofbestir dari Mataram kota, datang
mempersaksikan djoega. (A.T.M.)

M. D. kontra ,,kolot".
Tentang perselisihan antara
kaoem M. D. dan .,kolot" boeat
di Mataram sini kabarnja ta' terdjadi lagi. Perselisihan soedah
dapat didamaikan. dengan memoeaskan kedoea belah pihaknja.
Moedah - moedahan berita itoe
benar adanja. (A.T.M.)
Roekoen kampoeng,
Beloe:n lama ini, di Pathook
Djogonegaran didirikan seboeah
perkoempoelan kampoeng, dengan
maksoed soepaja tolong menolong
dalam kampoeng itoe moedah
berdjalan. Piring, tjangkir dan lain-lain keperloean sematjam itoe
soedah dapat dibelinja. Ojoemlah
anggauta sekarang ta' koerang
dari 60 orang dengan oeang kas
sebanjak f 21.40 (A. T. M.)
Kerdja.
Djoemlah groep M. D. di
Mataram.
Berapa djoemlah groep M. D.
di sini, dapat kita berita'kan sebagai di bawah :
Koelon Progo 8, Mataram kota
12. clan Wilajah afd. Mataram
ada 32 tempat.
Dengan ini, nampaklah kemadjoean M. D. Mataram. (A.T.M,)
Sajap Taman Siswa.
Dalam .,mustika" no. 39 kita
pernah beritakan ten tang djoemlah
Taman Siswa jang sampai pada
tanggal 18 Juni, djoemlah itoe
baroe menoendjoekkan angka 106.
Menoeroet keterangan sekretariat
Madjelis Loehoer Taman Siswa
jang dengan tilpoen kita terima
menoeroet keterangannja orang
jang menjaksikan, masih tidak
sebesar dengan tahoen jang !aloe.
Tjoema djoemlah orang berdjoealan clan pertoendjoekkan
sadja jang normaal. Di sekitarnja
masdjid, koeboeran, senang Asoeran, balai kambang clan lapangan
Tarwijah, p enoeh dengan orangorang lelaki perempoean, toea clan
moeda jang sama tidoer di sitoe.
jang sekelilingnja banjak orang
berdjoeal boenga clan menjan.
oentoek meminta barkah.
SERBA PENDEK
Pengoerangan djoem 1 a h p o I i s i akan berlakoe djoega boeat Soerakarta dan daerahnja.
Antara 40 orang dari mereka
dengan lekas dipindahkan. (Loe.)

pagi tacli, maka djoemlah itoe
sekarang ditambah lagi dengan
nama-nama tempat Taman Siswa
baroe, sebagai di bawah :
Bobotsari (Poerbalingga), Soesoekan (Banjoemas), Pesoegian
(Maos, Banjoem. Selatan) Gombong. Karanganjar, Koetoardjo,
Poerworedjo, T.S. bagian Mulo
Pekalongan, Prambanan, Ngandjoek, Paree, Wates (Kediri).
Kediri clan Toeloengagoeng.
Dengan djoemlah tambahan
ini, maka nampaklah kemadjoean
sekolah nasional Taman Siswa
itoe.
T oean Soeroso.
Menoeroet berita, maka toean
Soeroso anggauta Volksraad clan
voorzitter H.B. V.l.P.I.W. berhoeboeng dengan maksoed oentoek
mengoeroes ha! penghematan dalam kalangan water~chap di sini,
atas permintaan V.I.P.I.W. Mataram, soedah sanggoep clengan
Iekas akan datang.
Kedatangannja. tentoe menggembirakan pegawai-pegawai waterschap ~"fataram oemoemnja.
(Rep.)
Peroebahan.
Biasanja. djika hari keramaian
akan datang. semoea sendang.
teroetama balai kambang dibi ·n
bersih. Akan tetapi boeat jang
terseboet di belakangan ini, itoe
sendang tidak sampai bisa kesempa tan oentoek dibersihkan. Entah
ap sebabnja, koentjinja jang clikoeasai oleh paberik di sitoe tidak
diberikan kepada jang menoentoen
keramaian itoe sebeloemnja waktoe datang. Hingga berhoeboeng
dengan itoe beloem ada sempat
dibikin bersih orang banjak soedah memaksa minta masoek.
perloe mandi.
Doeloe dari beberapa orang
jang sama minta berkah pada
tempat-tempat jang soedah ditjeriterakan di atas, tidak membajar
apa - apa melainkan hanja beli boenga dan menjan bceat dibakar.
Akan tetapi boe'at itoe malam
orang dipoengoet derma sekadarnja. lni oeang derma katanja dimasoekan dalam kas kepentingannja Jacha-wijoe.
Mardi Kenjo.
Di atas namanja sekolah desa
bagi perempoean jang baroe sadja
diboeka pada tanggal 1 boelan ini
di Djatinom.
Pemboekaan opisil di roemah kewedanan, jang dikoendjoengi oleh
beberapa wakil sekolah - sekolah
Goebernemen dari berbagai-bagai
tempat. Dan lagi anak-anak moerid jang minta masoek bersamasama orang-orang toeanja.
Dalam pertemoean itoe, toean
S. Mangkoesoeprapto, Goeroe
Vervolgschool Djatinom berpidato pentingnja perempoean dimasoekan sekolab.
Goeroenja nona Djirin.
.Oiangkat mendjadi Schoolopsiner.
T oean S. Martowihardjo, goeroe kepala pada sekolah klas II
di Djatinom telah diangkat mendjadi Schoolopsiner di Bawang,
(Batang).
.
Berangkatnja pada hari Kemis
kemarin, clan oleh karena dalam
kemadjoean poeblik di sana toean
itoe banjak djasanja, maka pada
hari Rebo malamnja. oleh P. N.
K. telah diadakan pesta selamat
berpisah. lni pest:1 diramaikan
dengan gamelan, jang dikoendjoengi oleh 100 orang dari
berbagai - bagai golongan. Djam
1 pesta baroe boebar.

Correspondentie
Pembantoe C. , Mataram. Ojangan doeloe. Be!oem waktoenja.
Perdagangan Indonesiers beloem
sampai di sitoe.

Masoekkan
advertentie

dalam
lagganan ~ota Ojokja
satoe boelan f 1.50 ,,mustika"

