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BORNEORA 
Soerat kabar oemoem oentoek keresidenan: 

Directeur - Hoofdredacteur : 

aa aan an 

Rapport entjer 

dari Hart-commissie. 

L 
Baroe2 ini kita telah dapat 

mengetahoei akan hasil jang te 

gas dari oesaha commissie-Hart 

jang mengichtiarkan, soepaja di 

dapat kerdja bersama jang lebih 
rapat antara Nederland dan Indo 
nesia. Sekiranja kita mengambil 
pokok2 jang disiarkan itoe dja 
di pangkal permoelaan, sebenar 
nja tjoekoepiah, kalau kita me 
ngatakan sebagai kesimpoelan, 
bahwa sama sekali jang dikemoe 
kakan itoe memang benar me 
noendjoekkan kemaoean jg toe 
loes ichlas, tetapi ternjata, bah 
Wa orang beloem sampai pada 
maksoednja, biar dalam sesoe 
atoe perkara apa djoeapsen oen 
toek mengadakan perobahan me 
norroft garis2 jang tetap dan 
pasti, jaitoe garis2 jang tjotjok 
dengan desakan masa. 

Djadi sekiranja kita setoedjoe 
dengan pangkal permoelaan dan 
garis2 jang mendjadi dasar rap 
port itoe boleh djadi terhadap 
Contingenteering, licentieering 
dan nijverheid kita mesti pcela 
mempoenjai pendirian jg sama 
poela dengan pendirian adminis 
tratief dari rapporteurs jg amat 
hati2, malah. terlaloe hati2, itoe. 
Tetapi dimana pasal hal2 jang 
sangat penting artinja bagi masja 
rakat Indonesia ini sama sekali 
ta' ada pemandangan jg baroe, 
djadi bertanjalah kita pada diri 
sendiri, apatah sebetoelnja per 
loenja tempo hari membentoek 
soeatoe commissie jang begitoe 
mahal. Banjak makan oeang ne 
geri dan tempo. 

Kita dapat mengerti apa se 
babnja ditahoen2 jg belakangan 
ini politiek melindoengi ini se 
olah2 didjedjal kemari. Dinegeri 
loearan politiek demikian soe 
dah beberapa tahoen didjalan 
kan dan kadang2 dibarangi poe 
la lagi oleh kekoeatan balaten 
tera. Inilah jang seolah2 men 
desak kemari, soepaja politiek 
tadi didjalankan poela disini se 
bagai pajoeng pelindoeng jang 
penghabisan oentoek mendjaga 
keselamatan modal Belanda. Pa 
da awalnja betoel-djoega pajoeng 
pelindoeng ini bisa dipakai oen 
toek mendjaga keselamatan mo 

dal Belanda jang tertanam disini 
kira2 4 milliard soepaja djangan 

sampai terdesak oleh saingan 

dari pihak Indonesia (karet, oem 
pamanja) dan lawan dari pihak 
negeri loearan (ingat sadja ve 
roesan goela dengan Inggeris) 

. tetapi kita rasa, politiek 
demikian jang hanja mengingat 
kepentingan satce doea golongan 
sadja, soekar didjalankan teroes- 
teroesan. 

Licentieering dan contingentee 
ring jg bisa membawa manfa'at 

bagi satoe doea golongan atau ne 

geri oempamanja Japan dan Ne 
derland dengan terang meroegi 
kan bagi tenaga ra'jats bocat ma 

sa ini soedah 'boleh dipandang   

tidak haroesnja ada lagi. Seba 
gai garis2 toedjoean akan goena 
kerdja bersama dalam »erekono 
mian antara Nederland dan Indo 
nesia seharoesnja tidak patoet 
dioetamakan “fundeering van de 
bestaande vormea economische 
samenwerking en een doelmatige 
organisatie van het benoodigd 
overleg..... “ jaitoe satoe omo 
ngan tjara djocara pena jang be 
laga academisch, tetapi sebenar 

nja djaoeh dari apa jg diseboet 
“garis toedjoean”. 

Sepatoetnja" jg haroes diambil 
djadi pangkal permoelaan ialah 
tenaga ta'jat negeri ini jang se 
makin hari semakin merosot ke 
adaannja ..... Kedoedoekan ba 
rang makanan dinegeri ini saban 
hari semakin mengoeatirkan. Ini 
bisa dilihat dengan tegas dengan 
adanja “ondervoeding (koerang 
makan) jang bersimaradjalela di 
tanah Djawa, jang pendoedoek 
nja semakin banjak kelebihan 
nja ..... Inilah sepatoctnja jang 
djadi pokok permoelazn, kalau 
orang maoe memikirkan garis2 
toedjoean boeat tenaga ra'jatjg 
dimaksoedkan diatas. Dari sitoe 
baroelah ditiiik soal nijverheid 
ketjil dan percesahaan industrie 
jang besai2, jang soedah barang 
tentce akan djatoeh roeboeh,ka 
lau tidak ada tenaga ra'jat jang 
kokoh sebagai tiangnja. 

Boeat peroesahaan2 oeang ne 
geri loearan jg ada disini, seper 

ti fabriek karet di-Bogor dan 

Lever Bros, bolehlah dikatakan 
memang ada tiangnja. Boekan 
kah fabriek karet dan beberapa 
fabriek bier disini ada tjoekoep 
dapat perlindoengan dan mere 
ka tahoe betoel, bagaimana na 
sibnja dan apa jg patoet diper 
boeatnja, bilamana teraga mem 
beli dalam negeri ini toeroen da 
ri sekarang. 

Sesoeatoe concern, sebagai Le 

ver Bros., meskipoen kelak per 

kara djocal-beli dinegeri ini ti 

dak tjotjok dengan kedeedoekan 
nja, akar bisa toetoep keroegian 

nja disini dengan keoentoengan 
dari lain negeri. 

Tetapi kalau kita menolehke 
arah textiel-industrie jg moelai 

toemboeh dinegeri ini, nampak 
lah, bahwa baik terhadap jg be 

laga industrie besar, seperti jg 

di-Pekalongan dan Garoet, ma 
Oepoen terhadap industrie ketjil 

kepoenjaan Indonesier (disekitar 

Bandoeng), sama-sekali tidak 
ada kedjadian barang sesoeatoe 
jang boleh dikatakan menoeroet 
rentjana jg tentoe. 

Aideeling Nijverheid tjoba se 

dapat2nja dibawah pimpinan jg 

baik dan bersemangat dari Van 
Mook dan Sitsen oentoek menda 
pat satoe dasar jang menoeroet 
rentjana jg tentoe boecat membe 
sarkan dan memperbaiki produc 
tie akan goena kebaikan garis2 
toedjoean jg kita seboetkan dia 
tas: memperkokoh kekoeatan ra' 
jat, atau dengan lain perkataan 
menaikkan penghasilan ra'jat jg 
menjebabkan poela tambahnja 
tenaga membeli seoemoemnja. 

Sabtoe 20 Mei 

Westerafdeeling van Borneo. 
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Lowongan Dr. Mr. Soebroto. 

Boeat lowongan Dr. Mr. Soe 
broto didalam gemeenteraad Bata 
via telah diberikan 1333 soeara. 

Candidaattdari Parindra, toean 
Koesoema Soeian Pamoentjak, 
ada dapat terima dari itoe 759 
soeara. 

Dr.R. Henfiarmin (dari Pasoen 
dan) dapat 374 soeara. 

Djadi toean K.S. Pamoentjak 
dinjatakan terpilih. 

TP —— 

Wakil Bosehwezen Malaka 

ke dadonsaia. 

. Oentoek mengoen 

: djoengi Houtvesters 

congres. 

Pada tanggal 15 sampai 17 
boelan ini dalam kota Bandoeng 
diadakan congres dari Houtves 
ters dari tanah Hindia Belanda. 

Lebih djadeh S. P. dapat de 
ngat, bahwa selama congres 

itoe dilangsoengkan djoega ke 

datangan tetamoe dari tanah Ma 

laka, jalah Mr. Mead bersama 

njonjanja, toean mana kabarnja 

mengoendjoengi congres sebagai 

wakil tanah Malaka. 

Kedatangannja di-Bandoeng 
pada tanggal 14 boelan ini. di 

mana itoe kedoea tetamoe mengi 

nap dalam Grand Hotel Preanger. 
— —— 

Parindra Djawa Barat akan 

keloearkan dagblad ? 

S.P. dengar kabar, bahwa di 

antara beberapa orang Parindra 

di Djawa Barat soedah terdapat 

satoe ketjotjokan boeat mener 

bitkan soerat kabar baroe. 

Sampai sebegitoe djaoeh orang 

beloem bisa pastikan dikota ma 

na itoe soerat kabar akan diter 

bitkan, jg sekarang sedang men 

djadi rentjana. 

Didoega, bahwa toean2 Sjam 

soedin dan Pamoentjak jang di 

serahkan oentoek menjelesaikan 

rentjana terseboet dan diharap 

dalam ini tahoen djoega soerat 

kabar jg diloear partij Parindra 

tadi soedah bisa diterbitkan. 

Kalau betoel kabar ini, maka 

boleh djaai dalam kalangan ka 
oem Parindra di Djawa Barat 

akan mempcenjai contact lebih 

baik diantara bagian2nja, saling 

tahoe mengetahoei tentang ma 

sing2 tempatnja dan sebagainja 

jang djoega bersifat berita oem 

pamanja. 

Thabib specialist. 

Tidak lama lagi akan di 
angkat satoe commissie, 

Bond van Geneeskundige in 
Indie tidak lama poelaakanang 

kat satoe commissie tentang so 

al specialist. 

Orang tahoe, dari berbagai2 

artikel, didalam orgaan dariitoe 

Bond, J.B. dan lain2, bahwa ini 
soal ada dapat perhatian besar 

didalam kalangan thabib. Djoega 

kepala dari D.V.G. ada berang 

gapan satoe peratoeran tentang 

ini ada sangat perloe,   

Tahoen ke aa NN 

  

Minjak 

OBARAT 
Terbit hari Selasi Chamis dan Saibtoe di-Pontianak 

R. R. PAATH. 

Girorekening: Nederl. Ind. Handelsbank. 

—— 

Tarief advertentie: Satoe baris f 0.25 

sekali moeat, sedikitnja f 2.50 

contract lebih » cerah 

Pentjetak: Drvi. Annashar & (o. Pontissek 

  

ikan Scott's Emulsion 
ada mendjadi toean poenja so- 
bat beberapa poeloeh taoen 

Terdjoeal di setoe- 
roeh roemah obat 

TJAP TOEKANG 

PANT/ING 

  

  
lamanja, orang' lelaki dan pram- 
poean, 
manja taroeh kapertjajaain dan 
senang makan ini minjak ikan, 
karena 
dan mengandoeng banjak dzat? 
jang memperkoeat badan: 
ada lain minjak ikan dapat 
membandingkannja. Minjak itoe 
merk 
sangat terkenal dan sesoeatoe 
orang .iape ini .merk-ada.berar- 
ti melindoengkan kasehatoan 

toea dan moeda, sela- 

sampoerna bahannja 

tida 

»Scotts Emulsion” djadi 

IMPORT: JACOBERG. 
  

Itoe commissie teroetama akan 

moesti timbang oekoeran apa 

moesti diadakan boeat tetapkan 
permintaan2 akan boleh seboet 

diri djadi specialist. 

Spaarkas Indonesier pertama 

diS.W.K. 

Dari Padang Aneta kabarkan, 
telah diteeken akte-pendirian da 
ri N. V. Bouw-crediet en Spaar 

kas Minang, ialah peroesahaan 
Spaarkas pertama di-S.W.K. jg 
dipimpin oleh orang-orang Indo 
nesier, 

Bahaja-api di-Padang Pan 
djang. 

Lima roemah moesnah. 

Menoeroet warta Aneta dari 
Padang tg. 11 Mei jl. di- Padang 
Pandjang 5 roemah telah djadi 
korban ajam djago merah. 

Keroegian ditaksir f 10.000 —. 
Tidak ada ketjilakaan manoe 

sia. 

Ontslag zelfbestuurder 

Landschap Bolaang Mo 
ngondou. 

Zelfbestuurder dari Landschap 

Bolaang Mongondou (Celebes 

Oetara), ada oeroes begitoe dje 

lek keadaan oeangnja, hingga 

bestuur soedah pernah kasi an 

djoeran satoe kali padanja akan 

membikin sehat iapoenja kedoe 

doekan oeang 

Beloem berselang lama telah 

ternjata, bahwa ia kembali bera 

da didalam kesoekaran, dan te 

lah mendapatkan oeang bebera 
pa riboe roepiah dengan tjarajg 
tidak diperkenankan. Maka ia 
akan dipetjat sebagai Zelibestuur 
der. 

Di ini sa'at tidak ada bibit boe 
at iapoenja pekerdjaan: candi 
daa: jang paling banjak poenja 
kans, satoe anggota dari familie 
zelfbestuurder Manopo, masih 
ada terlaloe moeda bagi itoe dja 
batan. 

Djadi sambil menoenggoekan 
ia ini soedah sampai pada oe 
moer jang tjotjok, moesti diang 
kat satoe orang lain bocat wakil 

  

kan itoe kedoedoekan zelfbe 

Stuut., 
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PELANGIE BISCUITS 

»MARTIE" 
DAISY 
WAFELS 

  

  

BARANG SIAPA ' SOEDAH MEN- 
TJOBA INI TIGA ROEPA BIS- 
CUITS, TENTOE SELAMANJA 

BILANG: 

.BEDANJA TIDA DJAOEH DE- 

.NGAN BIKINAN EUROPA atau 
AUSTRALIA, SEDANGKAN: 
HARGANJA MOERAH     
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(Samboengan moeka 1). 

@soedahnja satoe spreker diberi 

kan peringatan dan 2 sprekeria 

in tidak dikasi bitjara teroeska 

rena perkataan-perkataan jang 

meroegikan pemerintahan, sete 

lah mana vergadering bbebar de 

ngan tidak ada kedjadian inci 

dent apa2. 

Koningin Wilhelmina akan 

mengoendjoengi Brussel. 

Selama koendjoengan dari H. 

M. Koningin Wilhelmina ke-asta 

na Brussel, pada tg. 23-26 Mei 

i-a.d. ini, maka tentera Belgia 

akan mengadakaneeredienst. 

Sesampai kereta apidistation 
Esschen, angkatan barisan terdi 
ri atas 4 detachement, dengan 

vaandel dan muziek hoornbla 

zers akan menghormati tetamoe 
Agoeng itoe. 

Begitoe poela bila sampai di 
Brusse! Oetara, (pada djam 4.30 
tg. 23 Mei), ditambah dengan tem 
bakan penghormatan 51 kali. Di 
depan station disediakan pendja 

gaan penghormatan berpakaian 

kebesaran, terdiri atas 4 peloton. 

Kemoedian tetamoe Agoeng 
itoe menoedjoe keastana radja 

Belgia, sedang disepandjang dja 
lan diadakan poela pendjagaan 

tentera. 

  

  

— TENN1S— 

dan 
BADMINTON 
SPECIALIST 

Bisa besnaar dan 
reperatie segala ma- 
tjam racket dengan 

garantie, 

Ada sedia matjam2 

tennis dan badmin- 

tenrackets 

serta perkakasnja. 

  

KERNAL 

SPORTS 
Voorstraat No. 52 

Pontianak. 

  

  

  

  

  

  

OBAT POESAKA BORNEO 

. Minjak KAJOELAWANG (Sin 
tokolie) obatmemboeangangin 

loeka, gatal, terbakar, moen 

tah-berak. 

. BORNEOSCHE CRUSH MEN 

TEMOE LAWAK, obat minoe 

man goena membersihkan da 

rah. 

.MADJOEN MENTEMOE LA 

WAK (CASENTOGENTE MOE 

LAWAK) membersihkan dan 

mengoeatkan darah. 

.DJAMOE  MENTEMOELA- 
WAK membersihkan darah 

dan mengoesir MALARIA. 

5. MINJAK SERAI boeat gosok, 
oesir njamoek. 

—
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w
 

P
 

Boleh dapat beli pada: 

G..M, -Haidlir OEPOE ke-6. 

TAJAN West-BORNEO. 

erna aa aa   
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MENOELOENG BENGAN TJEPAT DAN 
SAMPOERNA SEKALI 

“ Doktor? dan djoeroe? rawat prampoean 

poedjikan ,,Aspro”, sebab ia taoe bahoea ,,Aspro” ada satoe obat kasemboehan 

jang toelen dan boleh di pertjaja. ,,Aspro” boleh di pertjaja karena kabersihannja. 
Ia memenoehkan atoeran? jang di tetapkan didalam "British Pharmacopocia” 
(boekoe peladjaran oentoek menetapkan obat? kasemboehan), dan menjem- 
boehkan dengan tjepat penjakit? kepala dan kebingoengan. ,,Aspro” mengoesir 
penjakit? pilek dan demam panas, menoeloeng toean dari penjakit tida bisa tidoer 

dan mengasih dengan tjepat dan betoel karinganan kepada orang? jang menang- 
goeng penjakit pinggang, ischias dan entjok. ,,Aspro” adalah obat roemah tangga 

jang paling banjak terpakai didalam doenia dan banjak meringankan ongkos 
dan waktoe karena pakerdjainnja jang tjepat itoe jang menjegah toemboehnja 

beberapa banjak penjakit?. 

“ 

  
TELANLAH ASPRO TERBOENGKOES. 

TERHADAP: Lee GAMPANG. 

Sakit kepala Aspro ada terboeng- 

  
Entjok koes didalam ,,sani- 
Tida bisa tidoer tape” strook jang di 
Sekit gigi patent, boengkoesan 

Neuralgi mana ada mendjaga 
Beban Saba tiap? tablet sendiri? 
Ischias Toean tida perloe 
-.3g pegang ia dengan ta- 
Oekop ngan. Lain dari itoe 

toean bisa taroeh be- 

Bakit tenggorokan berapa tablet di kan- 

Sakit asabat tong didalam boeng- 

Sakit waktoe datang boeiin koesannja jang aseli. 

Demam $ hari 

  

                          | UNI LIL 
  

  

Bisa dapat di segala roemah obat, toko-toko 
dan waroeng-waroeng 

Import: JACOBERG, Pharmaceutische Afdeeling 

Menoveroet pbetoesannjajDienst dar Volksgezondheid, Aspro dimana-mana boleh 

di djoeal didalam semoea toko2 dan waroeng2 dengan tida memakai licentie. 

 



  

  

MIMBAR OEMOEM 

Kemadjoean Kaoem Iboe 
Pontianak. 

Loekisan tenang Keimagjutak 

kaoem iboe Ponuanak Jg ulusu 

tangkan dalam s$.K. di MULUT j6 
telan jaioe, Kiranja IN EN VESafKali 

hau bagi kavem 1006 uan pasa 

Poetri #ontianak, serta SelUSI UCI 

Borneo-barat vemueilinja, sc vav 

dalam masa perlombaal Segala 

bangsa, ungkalan dan goluNgal 

mengedjar kemagjotan, Iiclcka 

kaoem iboe disini tiaaK tinggal 

doer, melainkan 10€10et beigelak 

Beberapa bueah perkuempoucian 

telah erdiri, oempamanja: » £cI 

koempoeian Kaoem 1v0€ Islam 

Pontianak“, ,Perkoempoelan is 

teri Indonesia Pontianak” gali 

»Persatoean Kaoem iboe Kam 

poeng Bangka”, seria adanja pcr 

gerakan kaoem perempucan Ui 

kampoeng2 seoiahz mengienga 

ki perobahan adatiama 

ig tidak sesoeai lagi dengan ke 

adaan zaman sekarang, sem6cea 

nja itoe menoendjoekkan aganja 

kemadjoean didalam kaiangan ka 

oem isteri disini. 

Dilihat dari locar, memang ke 

adaan itoe mengadakan SOtaloc 

tjahaja dan sinar jg terang-ben 
derang dan gilang-goemilang ba 

gi kaoem iboe atau para pociri 
disini choesoesnja. Akan ietapi 

apabila disejidiki lecin Ojaocl, 

akan ternjata bawa jg Dergerak 

mMenoeroet kemagjocan j8 ss Aja 

lan dengan alirau zaman Seka 

rang, ialah kaoem 1006 pen 

doedoek Poniianak, Gari 

hcoekan para pveiti nc 

geri Pontianak Aalau Pa 
rapoetri bornto-ba'lal, 

Dalam perkocinpusiass Is WK 

lah aga, jg mempoucnjal LOL UJEC 

an akan Mengucsanakali PASI 

djaan Jg Derpacgan bagi Ddilyda, 

jalan pada Glaniala KaUsil 4056 

jg ber-asal dari jali KepPOsA Hall 

di-Indonesia: buekai kav€ni ID OE 

atau para pogiri kelanifali Kun 

anak atau Borneo-saiat asli. 

Perkoempoeian kaocem iboe Gl 

Sini jg ierdiri dari sesamanja Pa 

Ta pogiri Borneo-barat asli, Kt 

banjakan toeujocanuja teivsiara 

mempeladjari uan 

Zikir mauloeg, hagiranh 

dan paling tinggi mem oiasakan 

berdjalan Gdicoegara lerbutka — 

ditempa: oemoem — dengan Lgi 

pakaian indahz dan meniroeZ Ia 

gak-lagoe kavem iboe IngoneSi 

jg terpeladjar, serta berlomba: 

beladjar menoenggang spc 4a. 

melazillkan 

. Pergerakan ini memang ada Da 
iknja, tetapi boekanlah toe S4 
dja jang dinamakan kemagjoeal 

dan boekan poela ilog jg 
tama dalam oesaha mengedgjat K 
madjoean serta keadaan ito€ 844 

menocendjoekkan kekelirocan, Sd 
lah langkah atau sal" 

raba. Karena ilmoe kepanda' 

jig begitoe tidak dapat diperg“€ 
nakan oentoek alat menjtjari n? 

kah, Kepandaian jg demikian ha 

roes ditoentcet sesoedah ada bf 

kal jg lain, jaitoe ilmoe kepa! 

daian jg berpaedah, teroetama il 
moe kepandaian ig boleh digoe 

nakan dalam perdjoangan hidoep 

Setjara zaman sekarang, zaman 

18 telah djaoeh perbedaannja da 

"1 Masa berpoeloeh tahoenlaloe, 
dalam Segala2nja. 

Oesaha jg teroetama dan alat 
O€Entoek mentjapai kemadjoean, 
lalah »Pelad jaran (pergoe 

rocan) jaitoe pergoeroean 

Oemoem“ ja'ni ilmoe kepan 
daian menoelis, membatja, ber 
hitoeng dll. jg membawa ketijer 
dasan diri, kemoedian bertoe 

roet2 ilmoe kepadaian jg lain, 

Jang lebih tinggi dan lebih ber 
paedah.Ilmoe kepandaian tangan 
keradjinan bagi kaoem isteri, mi 
salnja soelam-menjoelam, anjam 
menganjam, pemeliharaan ro€ 
Mah tangga, masak2an, pendidi 
kan anak2 dil. 
Adalah pokok dan asal kema 

djoean bcemipoetra, baik di-Ero 
pah dan Amerika, biar ditanahJa 
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Toean bisa kasih datang kerontjong jang terbaik 

diroemah toean. Ia akan mempermainkan lagoe' 

merdoe dan soearanja terang. Dari mana ia datang? 

Datangnja dari oedara. Toean bersedialah terima 

ini soeara dengan toestel Philips' Victoria type 282 A 

toestel jang semata-mata terbikin oentoek men: 

dengarkan pengiriman ka Timoeran 

Toestel Philips” Victoria ada super-heterodyne 
& lampoe dengan peti tjantik dan moengil dari Philite 

pemakaian stroom irit: keloearan soearanja muziek 

ka Timoeran terang dan bersih, hingga soeara 

gong dan lain! perkakas muziek terdengarnja 

toelen, seperti toean ada hadlir sendiri ditempat 

jang dipermainkamnja lagoe itoe. 

TN 

Jang memasoekkan satoe-satoenja boeat Hindia Belanda: 
  N. V. REVIMY 

  

pan dan Tiongkok dil.,ialah il 
moe kepandaian. 

Tidaklah bagi kepandaian itoe 
loerah jg dalam danta' ada goe 
noeng jg tinggi, laoet dan darat 
sama rata olehnja. 

Soepaja orang memperoleh ke 
imadjocan dan ilmoe kepandaian 
jg bergoena, haroeslah orang be 
ladjar dengan tetap hati danra 

djin, dan ambillah tceladan atau 
tjontoh dari pada bangsa jg te 

lah madjoe Serta tambahkanpa 
da adat lembaga kita jg lama, 
dan masoekkan dia kedalam atoe 
ran kita jg baik. Tetapi dalam 
hal itoe sekali2 djanganlah kita 
memboeang adat kebiasaan kita 
ig pantas, serta djangan meloe 

pakan Agama kita jg moelia.   | A.A.   

  

  
  

  

SOEDAH TERBIT ! 
  

BUITENGEWONE ALGEMEENE VERGADERING Pa Sa app OETA 
dari Naamlooze Vemnootschap Handel Maatschappij , JONG 

AN“, terdiri di-Ketapang, jang akam diadakan pada hari 

Sabtoe, 10 Juni 1939, poekoel 4 sore, dikantoornja N.V. 

Handel Maatschappij v/h HENG HAK di-Pasar Oeloe 
Pontianak. 

Jang akan dibitjarakan: 

Liguidatie dari N.V. Handel Maatschappij JONG AN ter 

seboet dan apa jang tersangkoet dengan ini 

Sangat bergoena sekali oentoek 
siap INGIN PANDAI 

MEMBATJA dan MENOELIS 

dengan hoeroef Belanda. 

Soedah tammat boekoe ini lan- 

tas bisa batja boekoe-boekoe 

l dan kabar. 

as 

ain soerat-soerat 

Harga satoe boekoe f 0.20 

Beli pada penerbitnja 

A.M. SAID 

Sipanweg 21, Pontianak. 
      
  

  

   



  

  

    
Sikatlah tiap dan sore kan 

Mm 1 Ane neha nga sn 

L Pembersih terliti 
moeloet dan Sia : 3 

2. Semoeasisa makanan, biar 
poen jang dilobang-lobang 

paling kefjil antara gigi akan 
ang. sedang keroesakan 

gigidan napasbacebosecak 
terjegah 

3. Napas jang bersih 
dap debbnega dan 

rasa penermen dad 

COLGATE 
adalah lebih hemat : Kau 

hanja perloe memakai separonja 

Dalam tube dari 15 dan 30 cent 
PA an Nan 

  

KABAR KOTA 

Hilangnja Hoofdmachinist 
s.s. “Khoen Hoa". 

Berita tentang hal tsb. dalam 
S.k. ini pada hari Sabtoe jbl.per 
loe diperbaiki seperti berikoet : 

Kapal ,Khoen Hoa“ kepoenja 
an N. V. Handel Maarschappij 
»Thong Ek“ di-Pontianak serta 
mempoenjai directeur Kwee Li 
ang Tjiap jg djoega mendjadi 
dir. dari N.V. Handel Mij. v/h 
»Hemmes & Co.“ di-Pontianak. 
Kapal ini seminggoe sekali 
pergi-datang dari Pontianak ke 
Singapore dan mempoenjai tiga 
pezawai Eropah jaitoe Kapitein, 
Stuurman I dan Hoofdmachinist 
terseboet. 

Kabaran sebagaimana itoe ki 
ta moeatkan dalari S.K. ini hari 
Sabtoe adalah ,,lezingnja“ dari 
the men on the Street, 
tetapi kini kita mendapat kabar 

dari orang jg lajak mengetahoei 
hal tsb. bahwa ada sangka2an 
ig toean O. jg hilang itoe, boleh 
djadi soedah kena ratjoen dan ke 
moediarnja 'iboeang dilaoet se 
beloem tiba di-Pontianak pada 
malam Djoemahat tg.11/12 boe 
lan ini. 

Penjelidikan justitie dalam hal 
IM masih berdjalanteroes dan se 
bab toean tsb. mempoenjai tem 
pat tinggal di-Singapore maka 
tentoe sadja wakil negeri Belan 
da, Consul-Generaal disana akan 
djoega mendapat bahagian da 
lam pemeriksaan tentang myste 
rie (roesia) laoet ini. 

Toean tsb. meninggalkan seo 
rang isteri jg berada di-Eropah 
pada masa ini. 

Penempatan bus soerat2. 

Kepala kantorpos disini kabar 
kan bahwa di-Voorstraat, sebe 
rang gedong bioscoop »Victo 

ria“ (Victoria Hall) telah diada 
kan satoe bus soerat2 sebagai 

pertjobaan. Bus itoe diangkat ti 
ap2 hari pada djam 7.45 pagi 
dan 2.30 petang. 

Pada hari2 berangkatnja kapal 

kapal ke-Djawa dan Singapore, 

bus itse diangkat (pengangkatar 

loear biasa) 1'/, djam dimoeka 

waktoe berangkatnja kapal2 itoe, 

  

  

  

KABAR DOENIA 

Pembentrokan antara bangsa 

Djerman dan Polonia di 

Danzig. 

(Reuter) Diterangkan bahwa 

antara bangsa Djerman dan bang 

sa Polonia di Danzig telah ben 

trokan. 

Katja2 djendela dari restoran 

bangsa Polonia dan kaija2 djen 

dela dari toko2 dan roemah2 

partikoelir di Danzig di lempari 

dengan batoe, pada malam hari. 

Pers Polonia melakoekan tja 

tjian pada senaat Danzig dan 

mengatakan bahwa sikap badan 

perwakilan itoe amat mengha 

soet, 

Pers itoe mengatakan seteroes 

nja bahwa senaat tidak bisa me 

lakoekan kekoeasaannja pada ke 

adaan2 dalam negeri itoe. 

S. k. “Gazetta Poolska" menoe 

lis bahwa pendapatan oemoem 

di Polonia melihat sikap senaat 

itoe seperti ada maksoed jang 

pembesar2 Danzig maoe melakoe 

kan perboeatan jang djahat dan 

dengan demikian bisa terdjadi 

lagi pembentrokan antara bang 

sa Djerman Danzig dan bangsa 

Polonia. 

Pada tg. 28 Mei diadakan 

pemoengoetan soeara di 

Danzig. 

Dari Warsaw dikabarkan oleh 
Aneta bahwa correspondent “Te 

legraaf“ mengabarkan bahwa ber 

hoeboeng dengan kabar2 tentang 

diadakan pemoengoetan soeara 

rakjat di Danzig pada tg. 28 Mei 
nanti, pemerintah Polonia mem 
beri tahoekan bahwa menoeroet 
hoekoem bangsa2 tidak akan da 
pat diterima demikian sadja akan 
hasilnja pemoengoetan soeara 
itoe. 

Warsaw berpendapatan bahwa 
dibawah pemerintahan kacem na 
sional sosialis tidak moengkin 
ada pemoengoetan soeara dengan 
bersifat merdeka memberikan 
soearanja, karena politie nasional 
sosialis jang bekerdja bersama2 
dengan pasoekan S.A. dan S.S. 
tidak memberikan kesempatan 
akan adanja kemerdekaan mem 
berikan soeara dan menjatakan 
pikiran itoe, sehingga menoeroet 

pengalaman maka dapat dikata 
kan bahwa pemoengoetan soeara 
rakjat itoe menjesatkan. 

Insiden2 diperbatasan. 

Dari Paris dikabarkan bahw 

pada perbatasan Polonia dan Djer 

man telah terdjadi insiden. De 

kat Novy-Dmirza telah terdjadi 

perkelahian antara pendjaga ba 

tas Djerman dan Polonia. Sehing 

ga terbit perkelahian dengan 

mempergoenakan sendjata bedil. 
Dikedoea pihak diperoleh keka 
lahan, Pers Polonia menganggap 
kedjadian itoe tidak ada artinja. 

Djoega insiden di Balkan. 

Pada perbatasan Boelgaria-Joe 
nani (Griek) telah terdjadi djoe 
g Satoe insiden, karena bangsa 
oelgaria telah masoek menje 

rang pendjaga batas Joenani, se 
hingga karena itoe tiga orang 

Joenani mati dan lima orang 
loeka. 

Bangsa Joenani melakoekan pe 
njerangan poeia, sehingga kare 
na itoe sembilan orang Boelga 

ia mati dan beberapa orang 
loeka,   
  

Dilingkoengan perdjandjian 
Inggeris—Sovjet. 

(Transocean). Menoeroet S.k. 

»Le Journal“ pemerintah Inggeris 

telah bermaksoed boeat mengoen 

dang minister Sovjet Roesia boe 

at ocroesan loecar negeri, Molo 

toff ke Londonboeat melakoekan 

pembitjaraan tentang perdjandji 
an London — Moskou itoe. 

Menoeroet s.k. itoe beloem da 

pat lagi ditentoekan apakah per 
koendjoengan itoe berlakoe se 
beloemnja atau sesoedahnja per 
sidangan Volkenbond di Geneve, 

me IN 

Pakt militer. 

Apa sebabnja Djepang 
tidak maoe toeroet. 

(Havas). Dari soember jg bo 
leh dipertjaja benar2 diperoleh 
kabar bahwa sebab2nja Djepang 
menolak tawaran Italia - Djer 
man oentoek serta dalam perse 
rikatan militer ialah karena : 

a. kepentingan jg teroetama 
sekali bagi Djepang terletak di 
Timoer Djaoeh, dan 

b. Djepang tidak mempoenjai 
sebab oentoek memoesoehi nege 
ri2 demokrasi, sedang 

c. Djepang mempoenjaisebab 
sebab jg mengenai oeroesan eko 
nomi berhoeboeng dengan ada 
nja kepentingan2 perdagangan 
Djepang dalam negeri2 jg demok 
ratis. 

Timoer Djaoeh. 

Bakar goedang alat perang 
moesoeh di Tehchow. 

(Central News Agency). Dalam 
serangan mendadak pada laskar 

Japan tentera Tionghoa dengan 

tjepat liwatkan garisan moesoeh 

dan masoek di Tehchow, satoe 

kota penting di Shantung Oetara 
didjalanan kereta api Tientsin- 
Pukow dan ditepinja soengai Yun 
ho sesoedahnja mana ia orang 

bakar moesoeh poenja goedang 
alat perang, fabriek2 dan kan 

toor2 dari pemerentah boneka. 
Beberapa djam kemoedian ten 

tera Tionghoa moendoer, berhoe 

boeng dengan datangnja bala-ban 

toean Japan, tapi terlebih doeloe 
ia orang bikin roesak djalanan 

kereta api dan station Tehchow. 

Kemenangamnja tentera 
Tionghoa. 

(Central! News Agency). Tente 
ra Tionghoaberoleh kemenangan 

dalam hampir 50 peperangan be 

sar dan ketjil di Kiangsi Tengah, 

Hupeh Selatan dan Hunan Oeta 

ra dalam tempo beberapaming 
goe paling belakang ini. Obser 
militair oendjoek, bahwa offen 
sief Tionghoa bikin pasoekan ke 
pala dari laskarJapan tidak bisa 
digerakkan boeat serang Chang 
sha, sedang dalam sesoeatoe per 

tempoerantentera Tionghoa bisa 

reboet kemenangan dengan ke 

roesakan ketjil sadja, dalam tem 
po sepoeloeh hari paling bela 

kang ini keroesakan dari laskar 

Japan ada doea kali lipat lebih 

besar dari keroesakannja tentera 

Tionghoa. 

Saban2 initiatief dipegangoleh 

tentera Tionghoa, jg lakoekan 
serangan pada tempat2 penting, 

labrak moesoeh dan antjam gari 
san moesoeh. 

Pekerdjaan sama2 antara ten 

tera biasa dan tentera guerilla 

soedah teratoer lebih baik. Be 

toel boeat sekarang tentera Ti 

onghoa tidak bermaksoed doe 

doekkan beberapa kota dan ga 

risan, tapi djika perloe ia orang 

akan pegang tegoeh kota2 dan 

garisan2 jg soedah direboet poe 

lang. W.H.   

uu   

  

jang pertama sekali 

    internaat disediakan. 

BORNEO-BARAT 

Normalist ke Volksschodol. 

Dari seorang pembatija: 

Dari orang jang boleh diper 
tjaja, kita dapat tahoe bahwa se 
orang normalist ditempatkan me 

ngadjar diseboeah Volksschool 
didesa hoeloe bagian Landak. 

Lebih djaoeh kita dengar poe 

la normalist ini didjadikan goe 

roe bantoe poela, djadi boekan 

sebagai hoofd walaupoen di- 

Volksschool. 
Dipandang dari katja-mata 

penghidoepan, entah hal ini zleh 

dorongan hidoep, kita tidak da 

pat tahoe benar. 

Jang amat njata dari katja-ma 

ta oemoem teroetama normalisten 
adalah hal ini amat menjedihkan 

bila soeka membandingkan de 

radjat, poen salaris. 

Hal ini baik djoega kiranja 

djadi perhatian Schoolopziener 

ressortnja atau pemerintah jang 

berwadijib. 

Dengan perhatian demikian 
barangkali goeroe terseboet da 

pat diperbaiki nasibnja dengan 

mempertoekarkan tempatnja me 

ngadjar kesoeatoe pergoeroean 

jang patoet. 

Sambas. 

Pertoendjoekan boeah peker 
djaan soelam-menjoelam. 

Baroe2 ini Roomsch-Katholie 
ke School disini mengadakan 

pertcendjoekan barang2 soelam- 

menjoelam, ialah bocah tangan 

moerid2nja perempoean, diroe 

angan paviljoen dari Zusters, 

Tiada sedikit orang2: Eropah» 
Boemipoetra dan Tionghoa, jg 
memerloekan datang melihat2 
pertoendjoekan itoe. Sekalipoen 
kita boekan perempoean jang 
tahoe tentang bagoes-tidaknja 
sesoeatoe barang soelaman dsb. 
akan tetapi kita mengakoe, bah ' 
wa apa jang kita lihat disana 
itoe, adalah sangat menjoeroeh 

kita akan berbisik kekoeping sen 

diri, akan mengatakan: bagoes. 

Pikiran orang2 lainnja njata de 
mikian djoega, karena ta' ada 

seorang diantaranja jang tidak 

membeli sesoeatoenja, Sekali 

poen maksoednja semoela hanja 

oentoek mendjengoek sadja. 

Dan tentang mahalnja barang2 

itoe, memang berpadanan de 

ngan keadaannja, malah banjak 

jang lebih moerah, djika diban 
dingkan dengan pekerdjaan dan 

tjantiknja. Soeatoe reclame jang 
amat baik ventoek anak2 perem 
poean |   

II. V. E. V. O. 
GOENOENG SAHARI 84, 

TEL. WL. 909 — BATAVIA-C. 

Sekolah bagian ELECTRO dan RADIO- 

TECHNISCH jang baik sempoerna dan 

diakoei 

DIDIKAN BOEAT DJADI 

ELECTROMONTEUR-RADIOMONTEUR 
PERMOELAAN CURSUS BAROE, 1 AUGUSTUS. 

Oedjian penghabisan berlakoe dibawah penilikan goeroe-goeroe 

tinggi dari sekolah-sekolah Gouvernement. 

Sebagian besar dari moerid-moerid jang loeloes, dipekerdjakan 

kepada peroesahaan-peroesahaan jang besar dengan gadjijang 

baik. Soerat-soerat keterangan boleh diperiksa. 

Prospectus dikirim dengan gratis, djika diminta. 

Sjarat oentoek mendjadi moerid: Diplo.na kl. VI sekolah rendah. 

Wang sekolah F. 15.— seboelan boeat satoe bagian. 

dengan Besluit Pemerintah. 

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

IL. 

(Samboengan pidato tn. M. Basioen 

Imram). 

Nabi kita Moehammad s.a.w. 

memanggil kepada iman pertja 

ja dengan hari jg kemoedian dan 

segala machloek itoe jg soedah 
mati dihidoepkan kembali dan di 

sana akan dibalas segala 'amal 

perboeatan mereka didalam doe 

nia ini, djika baik amalnja maka 

dibalas dengan baik jaitoe dima 

soekkan akan dia kedalam sjoer 

ga. Dan djika djahat maka diba 

las akan dia dengan kedjahatan 

jaitoe disiksa dimasoekkan keda 

lam neraka jang demikian ialah 

asal2 sekalian agama jang ditoe 

roenkan Allah Ta'ala kepada se 

kalian nabi2. 

Maka kita orang2 Moe'minin 

pertjaja dan beriman dengan ha 

ri jg kemoedian dan pertjaja de 

ngan ada sjoerga dan neraka. 

Kaiau kita bandingkan iman kita 

dan kepertjajaan kita orang Moe' 

minin dengan keadaan hari achi 

rat ialah seperti kita pertjaja se 

karang dengan adanja negeri Mek 
kah dan ada padanja Ka'bah (Bai 

toeilah) dan ada padanja Radja 

ig koeasa memerintah padanja 

ialah jg bernama Abd. Aziz, dan 

dinegeri Belanda jg djadi Radja 
ialah jg Maha Moelia Ratoe Wil 

helmina. 

Adakah seseorang dari pada 

manoesia jang tidak pertjaja de 

ngan jg demikian? Tidak! Seri 

boe kali tidak! Entahlah kalauia 

gila, maka orang jg gila itoe ti 

dak diberati oleh sjara' dan oen 

dang2 doenia. 

Soenggoehpoen demikian te 

tangnja kepada kita tetapi senan 

tiasa ada dari pada segala ma 

noesia orang jang me-ingkarkan 

dan tidak pertjaja dengan ini 

asal dan tidak pertjaja dengan 

barang jg gaib. Hanja kata mere 

ka: ta" ada hidoep lain dari pada 

hidcep doenia ini sadja. Kita ta" 

heran kalau orang jg bodoh dan 

ta" ada “agal dan pikiran jg dja 

oeh, berkata demikian. 

Tetapi, kita sangat heran seka 

li dengar orang2 jg terpeladjar 

dan sekolah tinggi jg tidak per 

tjaja dengan barang jg gaib itoe, 

ialah seperti hari @iamat, ada 

sjzerga, neraka dan lainnja. Ma 

ka seolah2ia tidak tahoe dengan 

sesoeatoe melainkan kalau ia soe 

dah lihat dengan matanja dan 

dengar dengan telinganja barce   ke ia pertjaja. 

et
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