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Lagi tentang onderwijs 

di- Borneo- Barat. 
  

Sekalipoen soalz jg berhoeboe 
ngan dengan kepala toelisan di 

atas ini boekannja sesoeatoe Ia 
gi jg baroe timboel, bahkan te 

lah beroelang2 mendjadi atjara 

pembitjaraan ditoeangan soerat 

Chabar ini, jg senantiasa menjing 

sing lengan badjoenja akan me 
ngandjoerkan perloeasan pergne 

roean — walau meloeloe hanja 

mengandjoerkan sahadja, tetapi 

bagi pembatja jg berdasar ingin 

akan melihat kemadjoean alatke 
tjerdasan djasmani dan rochani 

ini, tiadalah akan djemoe2nja 
akan membatjanja. Djika kita me 
njeboet perkataan “pergoerocan” 
adalah dengan itoe dimaksoed 

ig mengenai pergoeroean rendah 
di-Borneo-Barat semata2, sedang 
penoetoeran tentang pergoetoe 
an menengah, beloemlah pada 
tempatnja sekarang ini, selama 
sendi2nja sendiri beloem nam 
pak, 

Barang siapa jg setia mengi 
koeti soerat chabar ini, pastita” 
dapat menjangkal, bahasa boe 
kan sedikit seroean jg telah kita 
taboehkan kepada pendoedoek 
negeri, agar lebih giat kiranja 
menoendjoekkan perhatiannja pa 
da penoentoen ilmoe: demikian 
poela kearah atasan, soepaja me 
nindjau hendaknja lebih saksa 
ma kedjoeroesan pergoeroean di 
negeri ini. Karena ta” dapat di 
sangkal, bahwa bilangan sekolah 
sekolah disini, masih djaoeh da 
ri pada memoeaskan. Lihatlah 

oempamanja, berapa H.I.S. Goe 

bernemen kedapatan diseloeroeh 
Borneo-Barat, pada dewasa ini. 
Bagi kita, poetra-poetri Borneo 
Barat sendiri, ta'kan mengedjoet 
kan lagi, apakala kita hanja da 

pat “membanggakan“ bilangan 
“satoe“ (zegge en schrijve: sa 
toe bidji, ja'ni angka jg ter 
ketjil), akan tetapi bagi orang 
loearan rasanja akan menganga 
kan moeloet (ma'af, pembatja!). 
Tetapi sebenarnja demikian : boe 

kan dongeng dari Hikajat 1001 
malam |! 

Djoega Vervolgscholen dan 
Volksscholen, boekan pbela mem 
poenjai bilangan jg boleh dise 

boet besar, malah sangat ketjil, 
dibandingkan dengan djoemlah 

pendoedoek. Apalagi setelah pi 

sau penghematan pada masake 

kendoeran j.I. seolah2 mentjoe 

koer lajaknja dimana2, oleh de 
sakan zaman. Marilah oempama 

nja kita lajangkan pemandangan 

kita kearah bawah langitnja On 
derafdeeling Sambas, jg mem 
poenjai t 42000 djiwa pendoe 
doek. Melihat bilangan sekolah2 

desa jg ada di-Onderafdeeling 
ini, jg tidak" koerang dari toe 
djoeh boeah, maka rata2 oentoek 

tiap2 6000 pendoedoek, hanja 

ada tidak lebih dari padasatoe 
bidji sekolah desa dan bagi se 

loeroeh pendoedoek, satoe Ver 

volgschool biasa dan sekian poe 

la Standaardschool. Djadi tegas 
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bagi pembatja, bahwa sekolah: 

jg bersendikan azas Goeberne 

men, hanjaada 9 boeah terhadap 

k.I. 25 sekolah liar jg memondok 

kan kira2 2000 orang moerid. Dji 
ka teroes-meneroes hal jang de 

mikian ini, ta' dapat tidak, On 

derafdeeling ini, djika boekan 

seloeroeh Borneo Barat, rasanja 

akan dibandjiri oleh sekolah2)i 

ar j3 toemboehnja bagai djamoer 

dimoesim hoedjan lajaknja. 

Dan sekiranja jang terseboet 

achir ini kelak berwoedjoedkan 

kebenaran — jg tidak moestahil 

terdjadi — oleh karena ra'jat ti 

dak sabarlagi akan menanti2kan 

berdirinja pendirian2 pendidikan 

Goebernemen lebih landjoet, ma 
ka kegiatan pendoedoek jg, oleh 

desakan waktoe telah moelai me 

lek dan insjaf akan faedahnja 

pergoeroean, pasti akan mendja 

di djuendjoengan ra'jat seloe 
roehnja, jg akan terpaksa mengi 

rimkan anak2nja kesekolah2itoe. 

Didalam hal ini rasanja adalah 
terselip soeatoe pikiran jg ber 

dasarkan: “Menoenggoe pasak 

beloem tiba“. Apakah mereka 

dapat dipersalahkan ? Dalam hal 

jg demikian, kita moedah menger 
ti, bahwa didikan itoe tidak-akan 

menjamai didikan disekolah-se 

kolah Goebernemen, karena tis 

“Adak-djarang sekotah2 sedemiki 

an tidak mempeenjai peratoeran 

jg tetap, jg mengikat benar2,se 

kalipoen oleh ini kita tidak se 

kali bermaksoed hendak menge 

tjilkan pendirian2 ini. Djaoeh 

panggang dari api, hanja kita 

hendak lahirkan, bahwa seko 

lah2 jg ta'loek pada pengawa 
san Goebernemen, jg senantiasa 
dimata-matai dengan saksama, 

mesti berdiri diatas relnja. Is 

timewa djika kita tahoe, bahwa 

sekalian sekolah Goebernemen 
dan Volksscholen, adalah mem 

poenjai tenaga jg bevoegd, 

mempoenjai idjazah. Kita tidak 

dapat menjangkal, bahwa tidak 
Sedikit sekolah liar, apalagi jg 
telah beberapa lama soedahber 

djalan, jg tidak sekali2 menga 

koe ta'loek pada soeatoe seko 

lah Goebernemen. 

Dengan oeraian diatas ini ki 

ta tidak mempoenjai alasan akan 

mempersalahkan Pemerintah, me 

lainkan haroeslah kita mentjari 

nja pada pihak kita,pendoedoek 

negeri ini sendiri, jang beloem 

memboektikan perhatiannja se 

boelat2nja pada pergoeroean, hal 

mana telah ternjata dari pada 

penghapoesannja H.I.S. di-Sin 

tang dan Sambas, jg rasa2njabe 

ralasan koerang minat dari pi 

hak pendoedoek adanja, sehing 

ga oleh ini ta” salah, djika Goe 

bernemen mengambilnja mendja 

di alasan akan tidak hendak di 

seboet seakan berlakoe tidakse 

hat, akan mendirikan sekolah jg 

berdasarkan W.L.O. lagi, agar 
kelak, setelah beberapa tahoen, 

menahlilkannja poela. 

Djadi baiklah kita boektikan 

penghargaan kita pada pergoe   

roean lebih doeloe, agar soepa 

ja keinginan kita Japat poela 

dihargakan ! Karena kita tahoe, 

bahwa goodwill, hasrat soe 

di dari pihak Pemerintah, boe 

kan tidak ada akan melahirkan 

Sekolah2 dinegeri kita ini: ha 

nja kita sendiri jg tidak atau be 

loem maoe. Ini terboekti poela da, 
ri pada tindakan jg diambilnja 

baroe2 ini, ja'ni: Dimana2 dira 

sa perice akan perlseasan per 

goeroean, diadakan vergadering 

oleh Hoofd van Ptaatselijk Be 

stuur jang berhoeboengan, jg di 

koendjoengi cleh Kepala2 Dis 
trict dan para Kepala Sekolah. 

Oentoek Sambas oempamanja, 

telah disediakan anggaran se 

djoemlah f 25.000.- semata2 ceri 

toek perloeasam onderwijs. Dan 

didalam rapat itoe telah diambil 

poetoesan akan mengemoekakan 

mengadakan toedjoeh boeah se 

kolah desa jang, baroe didistrict 
Sambas dan Telbek Kramat. Oen 
toek rapat ini, telah datang djoe 

ga t. Schoolopziener dari Singka 

wang akan memberi adviesnja 
seperioenja. Tetwoedjoednja ran 
tjangan ini pasti bernama keme 
nangan bagi negeri kita. Moedah2 

an lekas tertjipta! Dan djika kita 

ingin akan terdirinja sesoeatoe 

sekolah jg berdasarkan penga 

i Barat,-@empamanja H.L.S. 
ataupoen Schakelschool dinegeri 
kita ini, baiklah kita bersatoe se 
moeanja akan menoendjoekkan 
perhatian kita seboelat moeng 
kin pada pendirian baroe dan jg 
telah ada ini, agar djangan le 
njap poela kelak sebagai H.I.S. 
di-Sintang dan di-Sambas itoe. 

Karena djika jgtelah ada initeng 
gelam poela kelak, kita tidak se 
kali lagi berhak akan memper 
salahkan orang lain, melainkan 
menjesali diri kita sendiri dengan 
berseloeboengkan kain kaboeng. 
Apabila soedah berboeah-berha 
sil oesaha kita ini, baharoselah 
ada alasan bagi Pemerintah akan 
mengaboelkan permintaan kita 
didalam hal mendirikan H.I.S, 

atau Schakelschool, 

Djika demikian, minatilah se 
kolah itoe, teristimewa oleh ka 
rena hasrat dihati tentang adanja 
diberikan peladjaran agama dise 

kolah-sekolah desa itoe, rasa- 

rasanja bakal terkaboel. Oleh ini 
njata bagi kita, bahwa Pemerin 
tah senantiasa mendjoendjoerg 
tinggi serta memperhatikan aga 
ma mana djocapoen, tetapi ter 
hadap itoe, kita wadjib menghar 
gakannja poela. 

Ss. 
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BARANG SIAPA SOEDAH MEN- 
TJOBA INI TIGA ROEPA BIS- 
CUITS, TENTOE SELAMANJA 
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Centraal comite petisi Soetar 

djo dan so'ali konsen 

trasi Nasional. 

»Antara“ mendapat kabar, bah 

wa Centraal Comite Petitie-Soe 

tardjo dalam minggoe ini djoe 

ga akan bersidang oentoek mem 

bitjarakan rantjangan pekerdja 

an jang akan dilakoekan dalam 

conferentie C. Comite terseboet 

dengan pemimpin pergerakan po 

litikIndonesia, dalam hoelan Mei 

ini djoega. 

Akan tetapi karena timboelnja 

soal Konsentrasi Nasional ada 

pihak jg inginkan soepaja kepa 
da pergerakan nasional diberikan 

| kans ig sebaik2nja oentoek me 

woedjoedkan tjita2 Konsentrasi 

Nasional. Disamping itoe ada 

poela pendapatan lain jg tetap 

berkeras hati oentoek melandjoet 

kan pekerdjaan Centraal Comite 

itoe, sebab berkcjakinan bahwa 

pekerdjaan jg dilakoekan oleh 

Cenrraal Comite dengan Konsen 

trasi Nasional adalah berbeda 

djaoeh sekali. 

Dipeloearan tersiar kabar bah 

wa Centraal Comite Petisi-Soe 
tardjo akan diboebarkan, hanja 

akan menoenggoe rantjangan 

pemboebaran sadja, dengan ala 

san karena persidangan jg diada 

kan oleh Konsentrasi Nasional 

pada tanggal 21 Mei jang akan 

datang. 

Dari toean Soetardju ,, Antara“ 

mendapat kabar, bahwa kabar 

belakangan ini tidak benar dan 

keboeroe nafsoe. Jang benar ha 

njalah tanggal mengadakan 

pertemoean itoe, jakni tanggal 

11 Mei j.!. diroemah toean Soe 

tardjo. 

N.L O.G. dan bijzondere 

onderwijs. 

Menoeroet kabar Aneta dari 

Den Haag, seorang anggota Twee 

de Kamer May van Pol (Katho 

liek) telah memadjoekan perta 

njaan dengan soerat pada minis 
ter djadjahan 

Apakah minister telah menge 

tahoei tentang oeraian tn. Moel 

jadi menoeroet boenji verslag da 

lam ,Darmo Kondo", dikemoe 

kakan pada tanggal 30 dan 31 

Maart di-Solo dalam rapat ,Ma 

djelis Islam Ala Indonesia? Dan 

bahwa rapat itoe ia dikoendjoe 

ngi oleh tiga orang b. Eropah,   ig menerangkan atas nama N.I.   

O.G. bersedia hendak bekerdja 
beisama2 dengan ,, Moehamma 

dijah dalam pertentangan terha 

dap missie dan zending,dimana 
sebagai alasan diambilnja, bah 
wa disebabkan pendirian2nja se 
kolah2 agama kristen jg tiada di 

rintangi itoe, akan nistjaja seko 

lah2 goebernemen akan berang 

soer2 lenjap sama-sekali dan 

akam meroegikan bagi anak-anak 
negeri? 

Kalao sekiranja keterangan ini 

benar dan boek'i2nja sesoeai de 
ngan jg sebenarnja, apa tindakan 
ini tiadakah dianggap meroegi 

kan bagi prestire (harga diril 
bangsa Belanda di-Indonesia? 

Apakah minister setoedjoe 

bahwa ambtenaar2 dalam dienst 

goebernemen memberikan actie 
terhadap pemberian soebsidi 

pada sekolah2 missie dan zen 

ding, dan bekerdja bersama de 

ngan persatoean Isiam,ja'ni soe 

atoe actie jg langsoeng bertenta 

ngan dengan beleid Pemerintah? 

Polikliniek boeat orang sakit 
lepra di-Soerabaia. 

Aneta kabarkan dari Soeraba 

ia didalam azas telah diambil 

poetoesan boeat berdirikan sa 

toe polikliniek akan goenanja 

Orang-orang sakit lepra,jang ter 

oetama ada diminta dengan sa 

ngat oleh Dr. Sitanala. 

Ongkos pendirian dipikoel oleh 

gemeente Soerabaia, sementara 

didalam pendirian itoe ada di- 

reken diatas 1000 orang sakit 

lepra. 

Perdjalanan ke-Bali dari 

Mangkoenegoro. 

Aneta wartakan dari Sema 
rang, tentang perdjalanan ke-Ba 

li dari Maggkocnegoro masih bi 

sa dikabarkan, bahwa Mangkoe 

negoro, dengan diiknet oleh Ra 

toe Timoer, akan berangkat pa 

da 27 Mei dari Solo. 

la akan berangkat poelang pa 
da 4 Juni dan sampai di-Solo 
pada 5 Juni. 

Vergadering openbaar Gerin 

do di-Bindjei diboebarkan, 

Sepandjang kawat Aneta dari 

Medan, recherche politiek ada 

boebarkan vergadering openbaar 

dari Gerindo di-Bindjei, pada se 

(Samboengan lihat moeka 4).
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Maandagcenten (oeang 

sen Senin). 

Telah doea boelan lamanja 

didjalankan pemoengoetan sen 

Senin (Maandagcent) di-Onder 
afdeeling ini, ja'ni selama bone 
lan Maart dan April. Selama itoe 

soedah terkoempoel oleh kegia 

tan orang2 toea serta anak2nja, 

demikian poela goeroe2nja, ve 

ang Maandagcent sedjoemlah 

f 63.19 (enam poeloeh tiga roe 

. piah sembilan belas sen), ialah 

dari sekolah2 jang terseboet di 

bawah ini: 
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Kepada orang-orang toea serta 

anak2 sekolah, demikian poela 
goeroe2nja jang berhoeboengan, 

kita oectjapkan terima kasih di 

perbanjak atas toendjangan jang 

maha-besar ini. Djoega terhadap 

Toean R. Abdoel Gani, Demang 
Sambas aan Toean R. Abdoellah 
Mohammad, Demang Teloek Kra 

mat, jang soedi memberi peran 

taraannja dalam hal mewoedjoed 

kan pemoengoetan sen Senin pe 

njokong sesama kita manoesia 
ig moediarat, disekolah-sekolah 
liar didalam ressortnja, ta' Ioepa 
kita mengoetjapkan terima kasih 

bersama ini. Dan moedah2an sa 

dja, kegiatan meringankan pikve 

lan korban2 T.B.C. itoe, dja 
ngan kendoer hendaknja, sebagai 
lazim kedapatan dimana2, bahwa 

jang baroe itoe senantiasa masih 

menerbitkan semangat, agar lam 

bat laoennja mendjadi kendoer 

poela. 

Perloembaan sampan, seba 

gai perajaan Mauloed. 

Traditie (soeatoe kebiasaan 

dari zaman doeloe2, jang masih 

terocs dilakoekan oleh orang be 

lakangan) jang senantiasa mener 

bitkan kegembiraan anak negeri 

disini, ialah perajaan Mauloed 

Nabi s.a.w., jang selaloe disertai 
oleh perloembaan2 sampan2. 

Mauloed jang achir ini tiada 
poela dilaloekan orang begitce 

a, melainkan dirajakan seba 

1 mestinja. Sebagai pem 

lihat diroeangan s.k. 
perajaan itoe sangat 

. Tetapi petang jang 

, djoega djaoeh dari 

herhoeboeng dengan 

Sampan jang dian 

oleh J. m. Toeankoe 

bagai biasa terdjadi 

oen. Jang toeroet ber 

Doekan sedikit sampan 
dang penonton poen tiada 

| «oerang dalam hal jang 
sedemikian ini. Agar menerbit   

kan kegiatan para ahli pengajoen 

dajceng, J.m. Toecankoe Sulthan 

mengadakan tiga liadiah meroe 

pakan oeang. " 

Oleh adanja alat penarik ini, 

moedah kita mengerti, bahwa air 

lioer mereka semakin koeat me 

noesoek2 hatinja akan berdaja- 

oepaja sekoeat2 toelang, agar 

beroleh kemenangan. Dan wak 

toe sa'atnja telah tiba, lihatlah, 

betapa tangkas ahli2 dajoeng 
itoe mengajoenkan dajoengnja, 

hingga oerat2 lengan dan dada 

mendjadi kentjang, jg memaksa 

kan penonton ditepi bersorak2 

dengan gembiranja, seolah-olah 

memberi atau menioepkan ke 

jakinan dan kegiatan kedalam 
kalboe para perlomba. 

Setelah diadakan perloemba 

an achir, ja'ni: nomor 1 ketiga 

nja mesti bertempoer, jg lebih2 
menggembirakan penonton dan 

mendoek-dak-doek-dak-kan hati 

orang2 jang memegang dajoeng, 

maka hadiah2 poen dioeraikan 

lah oleh J.m. Toeankoe Sulthan, 

jani: prijs nomor 1 oentoek 

SUEZ (ini tidak sekali2 dinjana 
penonton), nomor 2 oentoek RA 
DIO dan nomor 3 bagi BORNEO. 

Dengan hati gembira dan moe 

ka riang, orang2 poen berpoe 

langan. 

Brievenbus (bus tempat orang 

orang memasoekkan soerat). 

Diroeangan sozrat chabar ini 

jang terbit dalam tahoen jang 

telah silam, pernah kita oerai 

kan pandjang-lebar tentang ke 

loeh-kesahnja pendoedoek, teroe 

tama orang2 jg diam diseberang 

soengai bagian pasar, kampoeng 

Loeboek, Agoes, Tandjoeng Blan 

da, kp.Dagang Hoeloe dan Hilir 

dll., berhoeboeng dengan soekar 

nja bagi mereka dalam hal me 

masoekkan soerat2nja kekantor 

pos, jang hanja dapat ditjapai 

dengan djalan melaloei djarak 

jg besar atau menjeberang soe 

ngei dengan ongkos. Djika jg 

dibawa itoe sesoeatoe jg agak 

berharga tinggi, tiadalah terlam 

pau terasa akan ongkos2 menje 
berang poelang-pergi itoe. Akan 

tetapi tidak djarang orang2 hanja 

perloe memasoekkan drukwerk 

sahadja ataupoen kartoepos, jg 
hanja berharga doea dan tiga se 

tengah sen sadja. Oentoek ini 
mereka terpaksa merogo kantong 

akan mengeloearkan oeang sedi 

kit2nja 5 sen, djika tidak mem 
bawa kereta, dan 10 sen kalau 

bersama sepeda, djadi djaoeh 

lebih besar dari pada barang jg 

akan dimasoekkamaja kekantor 
pos. 

Seroean kita jg beralasan itoe 
njata tidak bagai aboe diatas 

toenggoel sadja roepanja, karena 

dienst P.T. T. telah merasa be 

benar2 keperloean brievenbus 

jang ditjita2 itoe, hingga soe 

dah mengambil poetoesan akan 

mengadakannja pada tempat jg 

diidam2kan selama ini. Dan kini 

brievenbus itoe soedah berdiri, 

hal mana sangat rnenggembira 

kan hati orang2 jang berkepen 

tingan, jang tidak loepa akan 
melahirkan oetjapan terima ka 
sihnja pada jang berwadjib, jang 
telah memperhatikan benar-be 

nar akan kepentingan pendoe 

doek negeri. Oleh ini, keloeh- 
kesah jg pernah diperdengarkan 

itoe, tergoelinglah sendirinja da 

ri hati orang2 jg berkeboetoehan. 

aa aa aa Ma SAN MAS MEN TAM MLS “AAN LA | MEME RMANSN MMR PM ah da. An MSN Gasa nan emaNaanama 

Apakah njonja soeda dapet 

Tempat mentega ini jang 

indah ? 
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£ Blue Band Njonja aken terima isi 
“mentega jang bagoes. Mangkoknja diboeat 

glas jang digosok haloes sekali, serta toes 

toepnja dan piringnja dilapis tebel dengen perak. 
Ini soenggoe satoe perhiasan boeat Njonja poenja 

medja makan. Model dan boeatannja tempat men- 

tega ini seroepa dengen piso mentega, sendok saus 

dan sendok koewe jang soeda terkenal pada 
Njonja' jang pakei Blue Band. 

Tempat mentega ini dan pisonja bisa ditoekar dengan 

tjoema 20 bon, kalau 2 persenan ini diminta 

berbareng. 

Makanlah Blue Band sama roti dan pakeilah ia 

oentoek memasak dan menggoreng. Blue Band 

3 “ lebih baik boeat mengoeatken toeboeh dan 
- KANAN rasanja lebih enak. Ia mengandoeng 

AN ni basiak vitamine A dan D. jang 

sanget perioe oentoek kesehatan. 

| sendok koewe 

ra NN “ 

. k H 3 Pn 

piso sama 

MA Nan unit 

PL Hn 
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Nafscee makan baik 

Minoemlah saban hari sebeloem 

makan, satoe gelas Bier Itam tjap 2 

Ajam. Ini bier enak rasanja, 

membangoenkan nafsoe makan 

dan membikin badan loear biasa 

koeat. Membikin koeat darah, oleh 

karena mana badan mendjadi 

siang malam mempoenjai kema- 

oean bakerdja. 

Bikinlah kabiasain tetap, minoem 

saban hari satoe botol Bier Itam 
jap Ajam. Toean akan lihat 

bagaimana toean mendjadi koeat 

din goembira oleh karenanja: 
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Onoeruinae Levenverzekering Mu. 
sBOEMI POETERA" 

BESCHERMHEER Z.H.K.G.P.A.A. MANGKOENEGORO VII. 

Kekajaan pada tahoen 1937 lebih dari 

Oewang tanggoengan........ lebih........ 

Ambillah satoe Polis Asoeransi (Tabvengan) dari 
O. L. Mij. ,BOEMI POETERA"“ Djocjakarta jang 
besar artinja bagi Toean sendiri, waris, familie, noesa 

dan bangsa. 

Keterangan boleh dapat dengan gratis. 
Boeat Pontianak dan sekitarnja pada 

ABDULRACHMAN Adjunct Inspecteur di-Pontianak. 

Bijkantoor: MEDAN 

F 1.400.000 
F 8.406.850 

    

  

KABAR DOENIA 

Hitler maoce tjoba bikin Polen 

' kepoetoesan ongkos. 

(United Press). Dalam kala 
ngan jg tahoe betoel doedoeknja 

perkara diterangkan, bahwa Hit 
ler telah ambil poetoesan akan 
terhadap Polen djalankan poli 

tiek bikin lelah, dengan pengha 

rapan Polen tidak mampoe pi 
koel cngkos dari mobilisatie jg 

mahal. Ia ingin soal Danzig, Cor 
ridor dan minderheid Duitsch 
dibikin beres dengan berbareng, 

Amerika-Sarikat perkoeatkan 
pembelaan. 

(Reuter). Madjelis oetoesan te 
lah terima baik rentjana wet cre 
diet marine sedjoemlah 773 mil 
lioen dollar. Di sa'at penghabi 
san dalam itoe reatjana wet di 
masoekkan satoe crediet dari 3 
millioen dollar boeat pembiki 
nan pangkalan2 penerbangan di 
poelau2 Midway, Palmyra dan 
Johnston di Laoetan Tedoeh, cre 
diet mana tadinja ditolak oleh 
Commissie oeroesan crediet da 
lam minggoe jl. 

Seroean perdamaian dari 
Paus. 

(Havas). Dalam kalangan di 
plomatiek dirasa apostolische 

Nuntius pada waktoe bikin pem 

bitjaraan dengan Hitler di-Berch 
tesgaden pada tanggal 5 Meite 
lah sampaikan Paus poenja se 
roean perdamaian. 

Persidangan raad fascist 
agoeng. 

(Reuter). Dengan officieel di 
beri tahoekan, bahwa raad fas 
Cist agoeng telah bikin persida 
ngan di-Pajazzo Venezia diba 
wah pimpinannja Mussolini dan 
pahamkan tindakan-tindakan jg 
telah diambil boeat siapkan ter 
tara, 

Dalam itoe persidangan anta 
ta lain-lain ada hadlir poetra 
makota, Badoglio, Graziani dan 
chef dari generale staf Pariani. Bg 

SOEDAH TERBIT! H 

Boekoe PEMERANGI BOETA 

— HOEROEF! —- 

Sangat bergoena sekali oentoek 

siapa INGIN PANDAI 
MEMBATJA dan MENOELIS 

dengan hoeroef Belanda. 

Socdah tammat boekoe ini lan- 

tas bisa batja boekoe-boekoe 

lain dan soerat-soerat kabar. 

Harga satoe boekoe f 0.20 

Beli pada penerbitnja : 

A. M. SAID 
Sipanweg 21, Pontianak.       

KABAR KOTA 

Warta Redactie. 

Berhoeboeng dengan hari Mi' 

radj Nabi Isa (Hemelvaartsdag) 
pada hari Kemis tg. 18 Meijad. 
soerat kabarkita tidak terbit. 

Sekianlah soepaja pembatja, 
langganan dan adverteerder mak 
loem. 

Pertandingan voetbal jg ber 
achir dengan perkelahian. 

Pada hari Minggoe sore jbl. 
di-Keboen-Sajoer disini telah di 

langsoengkan pertandingan voet 

bal antara Excelsior dan V.V.L. 

dibawah pimpinan scheidsrechter 

Cohen. Seperti djoega orang te 
lah harap2kan, maka betoel djoe 
ga pertandingan antara kedoea 
djago voetbal itoe, sekiranja ti 
dak kedjadian perkelahian pada 
achirnja, ada sangat memoeas 
kan penonton djoega. 

Perbandingan kekoeatan dari 

kedoea pasangan jg berhadapan 

pada hari itoe boleh dikata ada 
sama. Ini njata dari kebanjakan 

goal jang djatoeh pada kedcea 

belah pihak. Dimoeka half time 

stand ada 3—2 boeat Excelsior. 

Entah karena stand ini, maka 

kelihatan permainan dibahagian 
jang kedoea dari pihak V.V.L. 
agak seroeh jg segera berobah 
mendjadi kasar. Tidak seberapa 
lama V. V. L. berhasil menem 

boes benteng dari Excelsior, 
mendjadikan dengan ini stand 

berobah mendjadi 3—3 sama. 

Soenggoehpoen stand ini soe 

dah sama, tapi toch dari pihak 

V.V.L, masih diperlihatkan per 
mainan jang kasar, membikin se 

hingga scheidsrechter Cohen ter 

paksa moesti soeroeh keloear 

doea orang speler V.V.L. dari 
tanah lapang. 

Ini tindakan dari scheidsrech 
ter agaknja membikin sehingga 
pemimpin dari V.V.L. Weise me 
rasa penasaran karenanja dan 
roepanja ini perasaan jang koe 

rang njaman itoe dari pihak V, 
V.L, mendjadi lebih lagi waktoe 

pihak Excelsior berhasil poela 
dapat menemboes benteng dari 
V.V.L., sehingga stand mendja 

di 4—3 boeat Excelsior. 

Lagi kira2 doea menit dimoe 

ka permainan akan habis terdja 

di lagi soeatoe serangan dimoe 

ka goal dari V.V.L. Dalam se 

rangan ini pemain Bahaoedin 

dari Excelsior agaknja telah ber 

lakoe kasar terhadap pendjaga 

benteng dari V. V.L., jg karena 
lompatan dari pemain Bahaoedin 

itoe djatoeh. , 

Lantaran serangan jg koerang 

fair ini, maka pemain Weise,   sebagai pemimpin dari V. V.L.   

hilang agaknja kesabaran dan 

lantas tindjoe pada speler Excel 
sior Bahaoedin. Dalam hal ini 

kita boekan maoe.bela permai 

nan jang agak kasar dari speler 
Excelsior, tapi boekankah disini 

ada scheidsrechter jg nanti meng 

hoekoem speler jang agak kasar 

itoe? Bagaimanapoen djoega da 

lam hal ini kita sangat sesalkan 

perboeatan dari pemain Weise 

itoe dan terlebih kita sesalkan 

dan sajangkan kedjadian ini, se 

bab ini datang dari seorang pe 

main matjam Weise, jg terkenal 

sebagai seorang jang mengerti 

dan lagi poela mendjadi pemim 

pin dari perkosmpoelan V.V.L. 

Kalau pemimpinnja sendiri 

memberi teladan, bagaimanakah 

nanti mereka jg dipimpinnja? 

Karena tindjoean dari pemain 

Weise itoe, maka »ubliek-poen 
dengan tidak sabar lantas ma 

soek kedalam veld, membikin se 

hingga segera pergoeletan voet 

bal berobah mendjadi pergoele 

tan dimana tindjoe-menindjoe 

tidak ketinggalan, sehingga poli 

tie terpaksa moesti tjampoer ta 

ngan dalam hal ini. 

Karena gara2nja tindjoean pe 
main Weise itoe, maka perke 
lahian ditanah lapang itoe poela 

terdjadi, hal mana menoeroet 
pendapatan kita tidak oesah ber 

lakoe, djikalau pemain Weise 

itoe tidak begitoe ringan tangan. 

Pasal pimpinan pertandingan 

jang diserahkan pada refree Co 
hen, banjak djoega jang patoet 

ditjela, tapi dalam hal ini kita 

haroes poela mengeiti jg peker 

djaan scheidsrechter itoe, ada 
soeatoe. pekerdjaan jang ondank 

baar, tidak mengenal kata teri 
ma kasih. Selamanja scheids 

rechter itoe jang mendjadi pokok 

ngomelan orang, djikalau per 
mainan tidak berkesoedahan me 
noeroet jang diharap2nja. 

Sebagai penoetoep dalam hal 
ini, patoet djoega kita melahirkan 

pendapatan kita terhadap tjara 
nja politie telah melakoekan ke 
wadjibannja dalam perkelahian 
itoe, 

Djoega kita mengerti jang pe 
kerdjaan dari pihak politie itoe 
oentoek mendjaga keamanan oe 
moem ada sangat soekar. Dari 
padanja ditoentcet ia moesti me 
lakoekan pekerdjaannja itoe de 
ngansangattaktis, dengan sangat 
berawas, soepaja dalam melakoe 
kan kewadjibannja itoe, ia dja 
ngan sebaliknja dari pada men 
dapat poedjian oemoem, men 
dengar edjekan dan sesalan jg 
boekan2. 

Kita paparkan hal ini terdahoe 
loe, agar ssepaja dari pihak pol:   

tie djangankeritik kita ini terang 

gap salah dan dikira kita hanja 

maoe mentjahari2 kesalahan pi 

hak politie. Dalam hal2 dimana 

patoet kita hendak melahirkan 

poedjian, disitoe poela. kita ti 

dak ketinggalan hendak menge 

moekakan nama politie kita itoe. 

Kini terhadap kedjadian pada 

hari Minggoe jbl. itoe dikeboen 

Sajoer, dengan menjesal. kita 

moesti perdengarkan disini soe 

atoe keritik jg keras djoega ter 

hadap politie kita. Menahan 

orang jang dianggap bersalah 

itoe memang soedah seharoesnja 

moesti dilakoekan oleh politie. 

Tidak seorang jg sehat pikiran 

nja moesti membantah ini. Jang 

kita keritik disini olehnja boekan 

halnja menahan orang jg disang 

ka bersalah itoe, melainkan tjara 

nja politie melakoekan kewadji 

bannja menahan orang jg disang 

kanja bersalah itoe. Dalam hal 

menahan orang jg disangkanja 

bersalah pada hari Minggoe Ia 

loe itoe, menoeroet pendapatan 

kita ini soedah terlaloe demons 

tratief, membikin orang jg mera 

sa sympathiek dengan pekerdja 

an politie itoe, mendapat angga 

pan jg sebaliknja, 

Politie merahan orang, baik, 

tapi djanganlah orang jg ditang 

kap itoe diperlakoekan seperti 

binatang, menariknja kesini sana 

dan waktoe ia tidak bisa melom 

pat karena ditarik kesini sana 

melaloei tali jang dipasang dike 

boen Sajoer itoe, ia diangkat de 

ngan agak keras. Karena perboe 

atan jang agak meliwati batas 

ini, maka kita jg kebetoelan ber 

ada ditempat itoe djoega dan me 

lihat segala kedjadian itoe de 

trgan mata sendiri dan masih me 

negoer lagi politie jg melakoekan 

perboeatan itoe, tidak bisatahan 

hati lagi laloe pergi menjampai 

kan kedjadian ini pada padoeka 

toean Controleur, siapa dengan 

segera djoega melakoekan kepe 
riksaannja. 

Lagi sekali disini kita kemoeka 

kan kedjadian ini, boekannja se 
bab kita maoe mentjari2 kesala 
han politie sadja, melainkan se 
baliknja disini kita madjoekan 
hal ini, soepaja djangan lagi hal2 
sebagai ini kedjadian. Ini boekan 
dapat mengangkat deradjat poli 
tie kita disini, melainkan menarik 
rendah akan namanja dimata oe 
moem. 

  

BISCUITS CABIN. 

  

Penolong jang paling besar boeat 

bepergian djaoeh dan boeat ma- 

kanan pagi.       

BORNEO-BARAT 
Sambas. 

Perajaan maulid Nabi Moe 
hammad S.a.w. di-Sambas. 

Uu. 

Dari seoratrg pembatija : 
(Samboengan pidato tn. M. Basioeni 

Imram). 

Hendaklah kita mengambil te 
ladan akan @oerin tentang ia 

nja bersoenggoeh2 dengan per 
kara i'tigad atau kepertjajaan 
dan kita djadikan akan dia ditem 
pat jg pertama sekali dan beker 

dja atas mensoetjikannja dan 

membersihkannja dari pada se 

  

gala jg mentjampoeri akan dia ' 
karena segala i'tigad keperitjaja 

an itoe apabila bagoes dan ber 
sih maka mendatangkanlah ia 
akan boeah jg bagoes dan lezat. 

Maka betapa kiranja tidak de 

mikian, bahwa, i'tigad itoe tem 

patnja hati dan hati itoe koeasa 

diatas segala anggota badan ma 
noesia dan ia perintah akan dia, 

dari sebab itoe apabila baik ha 

ti manoesia nistjaja baiklah ia 
pada segala roepa. 

Kitaboellah (al-@oerannja) di 

toeroenkannja kepada Rasoelnja 
Moehammad s.a.w. dan ia seroe 

sekalian manoesia kepadanja. 

Maka moela2 seroeannja bagi ka 

ocmnja ialah kepada Tauhid (me 
esakan Allah) dan meninggalkan 

sjirik (menjengoetoekan akan dia 

dengan sesoeatoe) demikianlah 
seroean sekalian nabi2 dan Ra 

soel2 akan oemmatnja masing2 

firman Allah Ta'ala disoerat al- 

an'am jang artinja kira2 begini: 
»katakanlah hei sekalian Rasoel, 

adakah akan jg lain dari pada 
Allah akoe djadikan wali atau 

penoeloeng, ia jang mendjadikan 

segala langit dan boemi itoe dan 

ialah jg memberi makan dan tia 
da diberi makan akan dia, kata 

kanlah bahwa akoe telah dipe 

rintahkan akan djadi moela-moe 

la orang jg telah Islam dan dja 

nganlah kamoe djadi dari pada 
orang2 jg sjirik“ (menjengoetoe 
kan Allah Ta'ala) dan firman Al 
lah, artinja: ,,katakanlah hei Ra 
soel bahwa sanja kaoe takoet 
akan Toehankoe djika kaoe ma' 
shiat atau doerhaka kepadanja 
maka akoe takoet akan 'azab sik 
sa hari jg amat besar“. 

Dan firmannja disoerah Joe 
noes, artinja: ,dan djanganlah 
engkau panggil atau berdo'a (iba 
datkan) akan barang jang tiada 
memberi manfa'at akan dikau Ia 
in dari pada Allah dan tiada 
djoea memberi moedarat akan di 
kau seperti berhala2 dari kajue2, 
batoe, gambar2 dan lainnja, ma 

ka djika engkau perboeat nistja 
ja djadilah engkau dari pada 
orang2 jg zhalim jg melaloci ba 
tas jang telah dibataskan Allah 
akan cia. 
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