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apport entjer 

dari Hart-commissie. 

(Penoetoep). 

Tetapi tjita2 dari doea tiga 

ang jg sematjam itoe kena ham 

it boekan sedikit oleh paham2 

perti jg terdapat dalam rapport 

kita bitjarakan ini jg meroen 

ngkan ,concurreerend prijsni 

au“. Disini kita tidak ingat 
can nijverheid ketjil atau perte 

yahan, sebagai jg diperboeat 

eh rapporteuis itoe, tetapi ke 

ada oepah jang sangat rendah 

»eat barang2 kehasilan oentoek 
xport. 

Disinilah dia salahnja dan ke 
lahan ini akan terasa teroes 

impai kebagian productie jg di 

sroleh dengan bersoesah pajah, 

erkat oesahanja afdeeling nijver 

eid, sehingga, kalau kita tidak 

hilaf, productie dibagian nijver 

eid ketjil dari 15 djoeta bisa 

aik sampai 80 djoeta harganja 

alau soenggoeh benar apajang 

ita dengar, tambahan productie 

ng sebegitoe sadja ditengah2 

endoedoek jg 70 djoeta jg men 

jadi consumenten itve, soedah 

isa menimboelkan kesoekaran 

deat mendjoealnja dinegeri ini. 

Sebab itoe comrrissie itoe ta" 
esahlah koeatir, kalau2 hasil2 

donesia nanti tidak bisa ber 

lingan dengan hasil2 Europa. 

ita disini sebenarnja kerdja di 

awah oekoeran Asia. Boekan 

ah sebetoelnja Indznesia ini 

engan tenaga2nja jg mahal dari 

uropa itoe soedah boleh diban 

ingkan dengan Japan, Tiongkok 

an Britsch-Indie. 

Berkat pimpinan jg baik dan 

rganisatie jg sempoerna di-ja 

an orang banjak mendapat ting 

atan hidobep jg sedikitnjaada 3 
ali jang di-Indonesia, biarpoen 

arga pembikinan soedah begi 

de rendahnja. Itoelah sebabnja 

laka Japan tidak soekar boeat 

lendjbeal hasilnja, baik didalam 

laoepoen diloear negeri Indone 

ia djoega tidak mendapat kesoe 

aran oentoek mendjoeal barang2 

xportnja, sebab disana harga 

lahal, tetapi jang mendjadikan 

oekar ialah disebabkan tenaga 

kembeli dipasar2 Europa dan 

imerika dan lain2 negeri semakin 

nerosot, begitoe djoega di-Ti 

noer-Djaoeh. 

Disebabkan tenaga loearan ini 

oedah semakin merosot sadja, 

oedah barang tentoe jg sebaik2 

ja tinggal: ,pasar Indonesia ha 

oes diatoer“. Sebagai djoega 
talia di-Abesiny dan Japan di 

Manchukuo tidak dapat mentja 
ai jg demikian, kalau tidak ada 

apitaal dan kaoem ondernemer 

g djempotan..... begitoe djoega 

li-Indonesia ta“ akan tertjapai 

g demikian, bilamana modal jg 

erpendam, seperti barang mati, 

jalam perbendaharaan Neder 

andsche Bank itoe tidak digoe 

akan. 

Sajang soedah boeat kesekian 
calinja terboekti dalam sedjarah: 

hersenen-zonder-kapitaal en ka   
  

  

BORNE 
Soerat kabar oemoem centoek keresidenan: Westerafdeeling van B 

Directeur - Hoofdredacteur $ "R. R. PAATH. 

, Handelsbank. Girorekening: Nederl. I 

     
Bneo. 1 Terbit hari Sssw'as ham:s dan 

  

pitaal-zonder-hersenen kunnen 

het met elkaar niet eens worden” 

(otak zonder kapitaal tidak sepa 

ham dengan kapitaal zonder 

otak). Ditengah2 itoe orang tjoba 

dengan berlakoe tjerdik mentja 

ri djalan sama tengah, soepaja 

ada tempo boeat menarik napas 

lebih lega, bagi berbagai2 pemim 

pin jg toedjoeannja berdjaoehan 
itoe. 

Kita sangsi, apa socarajg soe 

dah sedjak bertahoen dan berha 

ri diperdengarkan disini dan di 

Nederland, bahwa ,,bantoean oe 

ang Nederland ada perioe seka 

li“ tidak poela sama nasibnja 

dengan mengetok pintoe orang 

toeli. Hart c.s. rasanja tidak bo 

leh djadi tidak tahoe, bahwa ka 

oem renteniers di-Nederlani sa 

ma sekali tidak perdoeli danter 
ingat akan pengharapan2 jg bisa 
didapat disini dikalangan peroe 
Sahaan landbouw atau tambang. 

Tjoekoeplah kita peringatkan 

sadja disini djatoehnja fabriek 
minjak insulinde jg meroegi sam 

pai 40 djoeta roepiah itoe, dise 

babkan oleh copra dan vrachten 

politiek, kalau tidak maoe dika 

ta memang dikehendaki, setidak 

nja dipertjepat mendjatoehkan 

nja. Boleh poela diperingatkan 

bauxiet-industrie jg bisa meng 

hasilkan djoetaan toepiah: se 
dang dasarnja ada: bauxiet Indo 

nesia terkenal paling baik. 

Sampai sekarang fabriek mi 

njak teroes2an bekerdja dengan 

enaknja di-Djerman dan Peran 

tjis dengan copra kita jg moerah 

dibelinja, sementara itoe peroe 

sahaan minjak dinegeri kita sen 

diri jg telah beriboe tahoen oe 

mouernja ta' bisa bergerak lagi. 

Japan tidak segan mengeloear 

kan djoetaan Yen oentoek meng 

hidoepkan industrie aluminium 

dengan bauxiet kitajg superieur. 

Dengan tjontoh2 ini didepan ma 

ta kita teranglah nampak betapa 

besarnja perhatian orang di-Ne 

derland boegat industrie ketjil di 

Sini, jg menveroet tjonto Japan 

diatas hatoes dihoeboergkan pa 

da industrie pertengahan jg le 

bih tinggi deradjatnja baik setja 

ra intellectueel maoepoen ten 

tang organisatie. 

Boeat sementara doea tiga im 

porteurs besar akan menaroeh 

perhatian boeat hasil2 industrie 

ketjil Indonesia, oempamanja di 

atas dasar jang sangat hati2, dja 

di setjara consignatie, soepaja, 

djika disebabkan rendahnja tena 

ga membeli dan djaoehnja poe 

la nanti terlaloe banjak ongkos 
dan ta" dapat keoentoengan (ka 
lau ta" roegi), semoea hasil in 

dustrie ini diserahkan kembali 
kepada afdeeling nijverheid. 

Di-Nederland memang orang 
tidak melihat keperloean kema 
djocan itoe disini, jaitoe kema 

djoean jg bisa didapat tidak de 
ngan oeang sadja, tetapi haroes 
bersama organisatie orang2 dine 

geri ini. 

(Samboengan lihat moeka 4).   

Timor ditimpa malapetaka. 

Menoeroet beritaB jg datang 
dari Timor poelau ihi Rere sa 

dja telah ditimpa oleh satoe ma 

lapetaka jang mero@pakan angin 

dan hoedjan riboet Yesar dalam 

mana berbanjak2 rogmah2 telah 
tertimboen oleh pasir dan beri 

boe2 binatang telahYmati dalam 

air bah jang menimpa poelau 

itoe. $ 

Banjak orang poela jang telah 

mendjadi korban dalam malape 

taka ini. Beberapa" hari orang 
terpaksa moesti mentjari perlin 

dcengan dirinja diatas2 pohon2 

dengan tiada mempoenjai barang 
makanan atau sebagainja. 

Keroegian berhoeboeng dengan 

kedjadian ini ada ditaksir besar 

nja koerang-lebih 2 djoeta roe 
piah. Bahaja kelaparan mengan 

tjam poelau ini tersebab boeat 

sebahagian terbesar persediaan 

makanannja telah mendjadi moes 
nah dalam malapetaka itoe. 

Maoe melakoekan perboeatan 
jang tidak senonoh. 

Soerat2 kabar di-Bandjermasin 

membitjarakan dengan pandjang 

lebar kedjadian dalam Militair 

Hospitaal di-Bandjermasin, di 

mana seorang serdadoe telah tjo 

ba merampas kehormatan dari 

seorang gadis jang mendjadi ver 

pleegster dalam roemah sakit 
itoe. 

Beroentoeng sadja kata kabar2 

itoe jang dalam maksoednja jg 

doerhaka itoe serdadoe ini da 

pat dipergok oleh seorang Bri 

gade Ziekenverpleger, jg lantas 

memberitahoekan kedjadian ini 
lebih djaoeh. 

Rodi bakal dihapoeskan? 

Menoeroet kabar ada harapar 

besar sekali jang peratoeran ro 

di didaerah2 dimana ini masih 

tetap berlakoe akan dihapoeskan 

dan diganti dengan sematjam 

belasting baroe, jaitoe verkeers 

belasting, jang akan dikenakan 

kepada sekalian pendoedoek jg 

berdiam dalam negeri2 itoe di 

mana rodi itoe masih tetap ber 

lakce. 
8 

Seperti maklbem peratoeran 

mengganti rodi itoe dengan soe 

atoe verkeersbelasting soedah 

lama didjalankan di-Minahasa 

oleh Minahasa-raad dan setahoe 

kita ada memoeaskan, biarpoen 

tentoe masih ada sadja 

golongan2, misalnja golongan 

Eropa dan Tionghoa jang tadi 

nja vrij dari mendjalankan peker 

djaan rodi, lsbih soeka sekira 

nja verkeersbelasting itoe diha 
poeskan lagi dan didjalankan 

kembali heerendienst (Red. B.B.) 
——— 

Kembali di-Bandjermasin. 

Seperti makloem padaboelan 

jang lampau Goebernor kita, tn. 

Dr. Haga beserta njonja telah 

datang ketanah Djawa dengan 

verlof. Kini terkabar, bahasa be 

liau telah kembali di- Bandjerma 

sin pada permoelaan boelan ini. 

Waktoe beli perloe 
perhatikan ini.tjap 

toekang pantjing 
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BARAT 
sahtoe di-Pontianak 

Tariet advertentie: Satoe baris f 0.25 

sekali moeat, sedikitnja £ 2.50 

Pentjetak: Druk. Annasbar & Co. Peniiasak 

  

SCOTT'S EMULSION :xxn 
.Scott's” sekarang soedah mendjadi satoe per- 
katagn jang tersiar sangat loeas, soedah sepoe- 
loeh taoen orang mengenalinja sebab ..Scott's” 
memang bisa memperkoegt badan, oleh karena 
mana ia dapat kapertjajaan penoeh dari orang? 
jang memakannja. Maka itoe tidalah heiran 
waktoe beli minjak ikan kebanjakan orang hanja 
minta ..Scott's” 
bikin poeas hati. 

TERDJOEAL DI SELOEROEH ROEMAH OBAT   Emulsion, sebab ini merk mem- 

IMPORT: JACOBERG. 
  

TJAP 
ba 

ae ang emboss sekacmoeng-kar 

    
  

  

  

— TENN1S— 

dan 
BADMINTON 

SPECIALIST 

Bisa besnaar dan 

reperatie segala ma- 

jam racket dengan 

garantie. 

Ada sedia matjam2 

tennis dan badmin- 

tenrackets 

serta perkakasnja. 

KERNAL 

SPORTS 
Voorstraat No. 52 

Pontianak. 

  

    
  

  

PELANGIE BISCUITS 
  

»MMARIE" 
DAIS Y 
WAFELS 

BARANG SIAPA SOEDAH MEN- 

TJOBA INI TIGA ROEPA BIS- 
CUITS, TENTOE SELAMANJA 

BILANG 

»BEDANJA TIDA DJAOEH DE- 
.NGAN BIKINAN EUROPA atau 

AUSTRALIA, SEDANGKAN 
s6HARGANJA MOERA H"       
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k Itoe tjat roemah dengen tenaga 

  

— menempel sanget besar —— 
Eltosis adalah tjap mengkilap jang kwaliteitnja 

dioetaraken dalem iapoenja teraga man cmpel 

Itoclah ada tenaga manempel sanget besar 

jang bikin ELTOSIN mendjadi moerah 
Warna jang mentereng Minta kaait warna2 

dan pamili-warna. 

LINDETEVES PIETER SCHOEN & Zn. 
FABRIEK TJAT DI BATAVIA     
  

  

  

  
  

  

  

  

  

        

  

    
  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

   

    

   
   

  

   

  

    

  

   

   
        

  

  

Sana Onoerunae Levenverzekeringa Mu. | STANDARD OpricaL Co T ma ,BOEMI POETERA” -— S O 
.21 OBAT BEESAKA BORNEO 1 Ii Ubotdkantoor: DJOCJAKARTA Bijkantoor: MEDAN Bk Tae | K 

n BESCHERMHEER Z.H.K.G.P.A.A. MANGKOENEGORO VII. - PONTIANAK - Oo 
. Minjak K ELAWANG (Si s : , 

| ANANDA Mao bomta senja Kekajaan pada tahoen 1937 lebih dari F 1.400.000 K 
loeka, gatal, terbakar, moen | | Oewang tanggoengan........ lebih........ F 8.406.850 A 
tah-berak. Ambillah satoe Polis Asoeransi (Tabvengan) dari T 

O. L. Mij. ,BOEMI POETERA" Djocjakarta jang 
2. BORNEOSCHE CRUSH MEN besar artinja bagi Toean sendiri, waris, familie, noesa J TEMOE LAWAK, obat minoe dan bangsa. A 

man goena membersihkan da Keterangan boleh dapat dengan gratis. rah. Boeat Pontianak dan sekitarnja pada 
M 

ABDULRACHMAN Adjunct Inspecteur di-Pontianak. A 3. MADJOEN MENTEMOE LA 

WAK (CASENTOGENTEMOE T 
LAWAK) membersihkan dan | | A 
mengoeatkan darah. KABAR PERNIAGAAN |SETAH RABA per 100 Kg 

Blanket , B“ f 13.— Banjak terang. 
4. DJAMOE MENTEMOELA - Passar Pontianak 2 go » 12.50 

WAK membersihkan darah Ds 11.50 
i LARIA. Pan ro dan mengoesir MALAR Harga Barkcrepe | 6.50 

5.MINJAK SERAI boeat gosok, | BERAS per 100 K.G. | Smoked Sheets f 13.25 TENNIS DAN BADMINTON 
oesir njamoek. Siam: No.1 f 10.50 Slabs 80pCt kering ,, 7.50 SPECIALIST No.2 » 9.50 | Air dried Sheets . 12.50 Bisa besnaar dan reparatie segala matjam Boleh dapat beli pada: No.3 » 8.80 Ongeir. Sheets 50pC1 , 6.25 racket dengan garantie. 

G. M. Haidlir OEPOE ke-b. Patah No. 1 » 6.60 Coupon » 37.— Ada sedia matjam - matjam tennis dan 
No. 2 » 6.50 badmi : TAJAN West-BORNEO. Ps admintonracket serta perkakasnja. Ag Djawa (beras boeloe) ,, 10.— COPRA p 100 bg 

LADA p.100 Kg. | Ob: nug. f. 6.25 sSKERNAL-SPORTS" Sa €€ERERrRMm II Poectih f 18.50 ek. » 5.40 Voorstraat No. 52 — Pontianak. 
Hitam         
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ialah dibikin dari soesce sapi jang koeat dan    

  

Selain    sehat, serta didjaga kebersihannja. 

dari itoe ada mengandoeng zat-zat jang men- 

ILKMaip BRAND gocatkan toeboeh jang baik sekali oentoek Ny, 

    

SWEETENED 

PL.    makanan baji serta gampang dipentjernahkan. 

    

Kepada : 

N. V. Borneo Sumatra Handel Maatschappij 

    

    
Oleh sebab itoe kebanjakan iboe-iboe jang ta'   

   

. . z ai ” 2 . 
# ta Gamaintan 

dap at menjoesoe! seamanja membe: 1 anaknja Minta dikirim pada saja Boekoe boeat perdjagaan dan 
makanan anak-anak SOESOE ,, TJAP NONNA.” 
Saja berikoetkan franco 10 cent.       

    

    makan Soesoe Manis ,, Tjap Nonna”. 

    

Nama 

    

Alamat... 

Il.
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Lebih djaoch kita mendengar 

kabar, bahwa sipemoekoel itoe, 

ialah Tj. T. M. tauke di Bengk: 

jang jg ada mendjoeal barang2 

dari Djepang, lah see 

rang dari orang jg didemdamnja 

itoe dipoekoelnja. 

dimana s: 

Esoknja Magistraat telah men 

djatoehkan hoekoeman denda 

pendjara, alias pasang badan 
. — ma 

Sambas. 

Perajaan maulid Nabi Moe 

hammad s.a.w. di-Sambas. 

IV. 

(Samboengan pidato tn. M, Basioeni 

Imram). 

Maka manakah akalnja dan pi 
kirannja jang tinggi itoe? Tidak 
kah goena akal dan pikiran oen 
toek mendapatkan barang jang 
beloem pernah dilihat oleh ma 
ta dan beloem didengar olehte 
linga? Orang tidak pertjaja de 
ngan wahi jg ditoeroenkan Allah 
kepada Nabi Moehammad s.a.w. 
dan kepada Nabi2 jg lain. Me 
ngapa mereka pertjaja dengan 
wahi Radio dan wahi chabarka 
wat oedara jg hari2 mereka de 
ngar? Tidakkah itoe soeatoe per 
kara jg adjaib jg melemahkan 
akal dan pikiran? 

@oerin telah datangkan bebe 
rapa keterangan atas iniasal (i'ti 
Gad dengan hari jg kemoedian) 
tidak ditolak oleh akai jg sedjah 
tera. Maka tiap2 hari dan tiap2 
waktoe orang2 lihat akan peker 
djaan ba'as (membangkitkan 
itoe) karena Allah Ta'ala mem 
perlihatkan ajat2nja dan tanda2 
nja kepada kira. 

Maka kita lihat bahwa tanah 
jig kering mati itoe, hidoep apa 
bila ditoeroenkan Aliah diatas 
nja akan hoedjan. Jang demiki 
an mesoendjoekkan bahwa ada 
baginja hidoep sescedah mati 
dan jg menghidoepkan akan dia 
ialah djoea jg menghidoepkan 
segala orang jg mati. 

Demikian bahwa hikmat Ailah 
Ta'ala menoentcet akan ada hi 
doep bagi segala manoesia Iain 
dari pada hidoep doenia ini ia 
lah oentoek mengambil dan me 
njempoernakan keadilan dan ke 
insjafan oleh orang jg terzhalim 
kepada jg menzhalim dan ora: g 
jg lemah kepada jig koeat jg te 
lah mengganggoe akan dia dida 
lam doenia. 

Maka kalau ditinggalkan seka 
lian manoesia dengan ta' ada ba 
'as (bangkit hidoep) dan ta' ada 
noesjoer (dihimpoenkan di-Mah 
sjar) nistjaja adalah ia perboea 
tan jg sia-sia, maka maha soetji 
Allah s.w.t. dari padanja. 

Maka dari pada jg wadjib me 
noeroet hikmat Allah dan keadi 
lannja bahwa ja hidoepkan dan 
koempoelkan segala tocboeh ma 
noesia dari pada koeboer mere 
ka dan dikembalikan akan hi 
doep mereka soepaja mereka te 
rima akan hasil barang jg mere 
ka telah perboeat didalam hi 
doep doenia ini didalam hidoep 
achirat (kemoedian itoe). 

Allah Ta'ala menerangkan hal 
jg demikian 

disoerah 

dengan firmannja 

al-Mijamah, artinja: 

»adakah dikira manoesia 
bahwa ditinggalkan akan dia 
Sia-sia? Ta' adakah ia noethfah 
air jg sedikit, disoelbi laki2 da 
ri pada mani jg ditoempahkan, 

kemoedian ia djadi 'alagah (da 
rah jg bekoe) maka ia djadikan 

oleh 

Go Aan 

a
a
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manvsesia jg sederhana, pandai 

berioetoer, mendengar dan meli 

hat. Maka ia djadikan dari pada 

nja al dosa laki-isteri atau 

40864 djenis laki- 

poctan. 

laki dan perem 

Tidakkah jg memnerboeat de 

mikian itoe koecasa atas menyhi 

doepkan orang2 jg mati? dan fir 

mannja (scebhanahoe wata'ala) 

disoerah al-Hadjdji, artinja: Hei 

sekalian manoesia djika ada ka 

moe didalam sjak (tidak pertja 

ja) dergan ba'as (membangkit 

kan orang2 mati) maka bahwa 

kami telah mendjadikan kamoe 

dari tanah kemoedian dari pada 

ncethfah (air jg sedikit itoe) ke 

moedian dari pada noethfah ke 

pada “alagah (darah jg bekoe) 

kemoedian dari pada noethfah 

kepada moedhgah (daging) jang 

didjadikan manoesia dan jg tia 

da didjadikan (hanja ia goegoer) 

soepaja kami njatakan kepada 

kamoe. 

Dan kami tetapkan didalam se 

gala rahim itoe akan barang jg 

kami kehendaki kepada masa jg 

ditentoekan. Kemoedian kami ke 

losarkan akan kamoe djadi anak. 

Kemoedian soepaja kamose sam 

pai kepada kekoeatankamoe dan 

kepada 'agal jg sempoerna. Dan 

sebahagian dari pada kamoe 

orang jg diwafatkan dan sebaha 

gian orang dikembalikan atau di 

sampaikan kepada oemoer jang 

toca (hingga loepa lapi') soepa 

ja ia tidak ketahoeiakan sesoea 

toe kemoedian dari padaia keta 

hoci dahoeloe kala. Dan engkau 

lihat tanah itoe kering ta' toem 

boeh padanja tanam2an. 

SOEDAH TERBIT! 
  

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.       
  

  

1. Minjak KAJOELAWANG (Sin 

tokolie)J obatmemboeangangin 

loeka, gatal, terbakar, moen 

tah- berak. 

.BORNEOSCHE CRUSH MEN 

TEMOE LAWAK, obat minoe 

man goena membersihkan da 

rah. 

.MADJOEN MENTEMOE LA 

WAK (CASENTOGENTEMOE 

LAWAK) membersihkan dan 

mengoeatkan darah. 

.DJAMOE  MENTEMOELA- 
WAK membersihkan darah 

dan mengoesir MALARIA. 

. MINJAK SERAI boeat gosok, 

oesir njamoek. 

N
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Boleh dapat beli pada: 

G. M. Haidlir OEPOE ke-6. 

TAJAN West-BORNEO. 
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PA MARGARINE TERBIKIN DARI TOEMBOE2? HAN ASELI 

Kirins toean poenja zegel' kepada N. V. Borsumij, Batavia Aid MI 

  
Didalam tiap' kaleng Palmboom dan Palmvita 
ada terdapat satoe garantiezegel, seperti ini 

gambar. aa 

    

  

  

Boeat 10 zegel dari kaleng 1700 gr. 
atau 25 ,, " 2. "680 ,, 
atau 50 ,, v s5 340, 
atau 100 “ ” “ 170 ", 8N 

TEE DAPAT PERTJOEMA 
satoe sendok nasi toelen 1/10 lot dengan pengha- 

jang diperperak dengan ala rapan menarik prijs i 7500,— 

    

   

oekoeran besar, soerbep se- atau lain! prijs dari 

kali dipakai didalam tiap' f 2500,—, f 1500,—, f 500,—, 
daharan. f 100— dsb. 

      

  

(lebih baik aangeteekend) dan itoe sendok nasi atcu I 10 lot dari 

loterij oeang jang tariknjc saban boelan dan di lindoengi oleh Gou- lai pencwaran sekarang der: 
Vernement Ta di kirim kepada toean dengan pertjoema anco. si ia La 

  

e 

  

  

  

  

  

KABAR PERNIAGAAN 

Passar Pontianak STANDARD OpticarL Co 
# 

Harga 

BERAS per 100 K. GS. | PARITDARATWEG No. 21 | 
, . 3 (SEBELAH GOH SIOUW KE) | 

Siam No.1 f 10.50 - PONTIANAK — 

Ns. 2 a 959 

No.3 8.80 . 
Patah No. ! » 6.60 

No.2 » 6.50 

Djawa (beras boeloe) , 10.— 

Goelapasir » 12— 

Kopi bidji » 25.-— 

Tepoeng gendoem  ,, 12.— 

Katiang tanah » 11.15 Banjak terang 

Minjak kelapa 1 botol, 0.10 

Kentang » 13.— 

LADA p.100 Kg. 
Poetih f 18.50 
Hitam 5 io Onoerunae LevenNveRrzereriING Mu. 

GETAH RABA per 100Kg || mm, BOEMI POETERA" 
Blanket ,B“ f 12.50 

Cc” 12— Hoofdkantoor: DJOCJAKARTA Bijkantoor: MEDAN 
” “Ds A— BESCHERMHEER Z.H.K.G.P.A.A. MANGKOENEGORO VII. 

Barkcrepe » 6.— Kekajaan pada tahoen 1937 lebih dari F 1.400.000 
Smoked Sheets f 12.50 Oewang tanggoengan........ lebih........ F 8.406.850 
Slabs 80pCt PN " Ambillah satoe Polis Asoeransi (Tabvengan) dari 
Air dried Sheets : 12.— O. L. Mij. ,BOEMI POETERA" Djocjakarta jang 
Ongedr. Sheets 50pCt , pn besar artinja bagi Toean sendiri, waris, familie, noesa 
Coupon 2 37.75 dan bangsa. 

COPRA p- 100 Kg Keterangan bolek dapat dengan gratis. 
fob. nug. f 615 Boeat Pontianak dan sekiternja pada 
e. k. » 5.30 ABDULRACHMAN Adjunct lnspecteur di-Pentianak 

  

  

  

    

        —..



    

  

ADA COUPON Oka 
  

"MOEGA DIDAAM KALENG 111 F" 

TAN 

  

   

  

  

KABAR DOENIA 
  

Djerman dan Nippon. 

Soal pact-militer. 

(Havas): Ambassadeur Dje 

ang Oshima pada waktoe bela 

kangzn 'ni berkali2 diterima oleh 

minister vjerman boeat oeroesan 

loear negeri, Von Ribbentrop. 

Diperoleh kabar bahwa moeng 
k'n benar pembitjaraan itoe me 

ngenai kemoengkinan oentoek 
merobah perdjandjian anti-ko 

mintern mendjadi perdjandjian 

militer. 

Oshima selamanja menjoekai 

soepaja dilakoekan perserikatan 

militer antara Djepang, Djerman 

dan Italia. Kalangan Djepang di 

Berlin berpendapatan bahwa dji 

ka terdjadi peperangan di Ero 

pali, Djepang tidak bisa berdiri 

netral. Kalangan itoe mengata 

kan bahwa angkatan laoet Dje 

pang dengan adanja “insiden” 

dengan Tiongkok itoe tidak men 

djadi lemah, malahan lebih koeat 

poela lagi. 

Perdjandjian jg beloem djoe 
ga rampoeng. 

(Reuter): Molotoff menje.-i 

kamkepada ambassadeur Inggeris 

di Moskou, Seeds, djawaban 

Roesia Sovjet atau oesoel2 Ing 

geris. Isi djawaban ini beloem 

lagi dapat diketahoei. 

Djawaban itoe telah dikirim 

teroes ke Londen. Seeds mela 

koekan peroendingan dengan 

Molotoff lamanja setengah djam 

dan menoeroec' apa jg aidengar 

adalah pembitjaraan itoe bersifat 
rahasia. 

Setelah djawaban Moskou itoe 

diserahkan kepada ambassadeui 
Inggoris orang mendoega 

bahwa ikatan perdjandjian itoe 

segera akan menjuesoel. 

Didoega bahwa djika sekira 

nja Roesia tetap berpendirian 
bahwa perdjandjian itoe moesti 

bersifat bantoe-membanioe satoe 

dengan lain, Roes terpaksa mem 

berikan perdjandjian2 jang ter 

tentoe pada Inggeris. Banjak ang 

gota kabinet masih tidak setoe 
iioe dengan nenoekar perdjan 

ian itoe mendjadi perserikatan 

(bons 2 "sotschap). 

Ternetama karena diperoleh 

kabar dimana Madrid menerang 

kan bahwa djika Inggeris dan 

Sovjet mengadakan persekoetoe 

an, maka Spanjol akan lebih ba 
njak memperkocatkan hoeboe 

ngannja dengan negeri2 soemboe 

Roma- Berlin. 

Keadaan dengan soal Danzig 
itoe moesti djadi sebab boeat 

Inggeris oentoek menentoekan si 

kapnia. 

Sedang kalangan opisil Ing 
geris bersikap hati-hati de 

ngan isi djawaban Roesia pada 

oesoel Inggeris itoe, orang men 

doega bahwa Roesia tidak begi 

toe poeas dengan voorstel Ing 

geris terseboet, karena oesoel 

itoe koerang loeasnja, dimana 

daerah Sovjet tidak didjaminkan 

dengan langsoeng dan lagi poela 

Polonia dan negeri Fin tidak ter 

masoek dalam oesoel itoe, se 

dang negeri2 itoe termasoek se 

bagai negeri jang mendapat dja 

minan. Oesoel itoe tidak mem 

perhatikan akan kemoengkinan 

penjerangan langsoeng terhadap 

pada Roesia Sovjet dan karena 

itoe didoega bahwa dalam dja 

waban itoe didorongkan soepaja 

diadakan ikatan perdjandjian ban 
toe-membantoe goena dapat mela 

koekan pertahanan dan perlawa 

nan terhadap pada penjerangan 

jang langsoeng, maoepoen jang 

tidak langsoeng. 

Perdjandjian ini tidak sadja 

mengerti daerah2 jang mendapat 

djaminan, akan tetapi djoega 

daerah2 jang termasoek dalam 

perdjandjian itee. 

Perdjandjian baroe antara 

Italia dan Djerman. 

Dari Berlin dikawatkan oleh 

Havas bahwamenoerost kalangan 

jang mengetahoei graaf Ciano, 
minister oeroesan loear negeri 

Italia akan menoedjoe ke Berlin 

pada tg. 25 sampai 27 Mei nanti 

boeat menanda tangani perdjan 

djian Milaan. 

Protes Amerika berhasil....... 

(Reuter): Hull, minister oeroe 

san loear negeri Amerika Serikat 
memberitahoekan bahwa berhoe 

boeng dengan protes Amerika 

atas tindakan Djepang pada wak 

toe jang achir ini, telah mendjan 
djikan akan mengadakan »erha 

tian sedapat moengkin soepaja 

djoeroe2 terbang Djepang moesti 

berhati2 benar centoek mendjaga 

soepaja djangan lagi dilakoekan 

Dari Londen dikawatkan oleh 

Havas bahwa dari kalangan jg 

berkoeasa diperzleh kabar bah 

wa Craigie mendapat periniah 

soepaja memadjoekan protes pa 

da Djepang tentang sikap Dje 

pang ketika melakoekan penda 

ratan di Kulangsu, dimana bang 

sa asing ditangkap dan ditahan 

serta dilakoekan penjelidikan dan 

penggerebekan di roemah2 me 

reka. 

Perselisihan antara poetera 

mahkota Italia dengan peme 
rintah fascist? 

(D.N.B.). Kabar2 angin di s.k. 

Paris dan s.k. Belgia jg menga 

takan bahwa poetera mahkota 
Italia akan menarik diri dari Ita 

lia dan akan berdiam di-Belgia, 

karena ia dinegerinja berselisi 

han paham dengan pemerintah 

fascist, dianggap oleh kalangan 

opisil sebagai soeatoe hal jang 

amat gila sehingga tidak perloe 

dibantah kabar sedemikian itoe-: 

W.H.   
penjerangan pada pendoedoek. 

Protes Inggeris pada Japan. 

  

KABAR KOTA 

Residentie-Secreiaris. 

lean Da disini tocan Mr. H. 

SChuilwerve, Kesidenue-decreta 

Iis kita jgvaharoe. Kepada vvil 

au Klia ueijapkan Selamat De 

kergja. 

  

Dari kalangan P.V.B. 

Menpveruci waria DernoeDueng 
dengan Kegjaaan Gdiam pera 

uingan vOcioal anllata LX.cisiol 
— NN, maka OUlEl DunU Ulpe 

tjal Doeat sementara totan-iOcan: 
Weise Doeal lainanja Z Docian, 
bahaoegin 1 boelan, MOoerim 6 

bvelan (sebab soegah pernah 

djoega dikelocarkan Gari canan 

lapang), Sandilmin Dboecal saiu€ 
pertandingan dan Moh. Noor 1 
boelan. 

Selandjoetaja dipeijat poela 
boegai semeniara, jaiahl peinainZ 

dari M.S5.V. M. Dagang aan A. 
Hamig, taniaran permainannya jg 
kasar dalam pertangingan M.5,V. 

melawan 'lionghua. nedoea pe 
main ini dipeijat boecat seloe 

roeh competie dari padatahoen 
ini, 

Pembagian coupon. 

Pada kita dikabarkan bahwa 
pembahagian coupon boeat kwar 
taal ketiga 1939, akan dimoelai 
kan paaa tanggal 22 Juni jang 
akan datang boeat seloeroehke 

residenan Borneo-Barai. 

Exportpercentage. 

Menoeroet berita kawat jang 

diterima disini oleh pihak opisil, 

maka exportpercentage boeat li 

centie periode 1939 ditetapkan 

pada 55 serta oogstvergunningen 

o€ntoek boelan2 Juli, Augustus. 

dan September 1939 akan teitja 
tat menoeruet dasar dari export 
guotum dari 8.783.252 kilogram 
karet kering. 

—. — —— 

Memperingati tanggal 20 Mei. 

Pada hari Sabtoej.t.I., tanggal 

20 Mei 1939 para Parindristen 

telah memperingati hari kebang 
saan, jaitoe hari kebangoenan 
Bangsa Indonesia dengan lahir 
nja perkoempoelan Boedi Oeto 
mo. 

Pada hari itoe Parindristen 
memperingati hari kebangsaan 
itoe dengan mengibarkan diroe 
mahnja bendera Parindra Hidjau, 
Merah Poetih. 

Malam Sabtoe, tanggal 20/21 
tjabang disini mengadakan perte 
moean bertempat digedoengnja 
di-Gevangenisweg, peitemoean 
mana telah mendapat perhatian 
jig besar sekali. 
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BORNEO-BARAT 
Bengkajang. 

Coupon dan rakjat. 

Dari pembantoe kita : 

Walaupoen soal coupon dan 

rakjat ini soedah kerap kali be 

nar kita dapati dalams.k ini, te 

tapi tidak koerang mendapat per 

hatian ramai, teristimewa bagi 

rakjat jg mempoenjai coupon. 

Dalam hal peri kehidoepan rak 

jat adalah merosot begitoe roe 

pa, hingga disana-siri kita de 

ngar keloeh-kesah. Hal rakjatjg 

menjedihkan ini haroes dapat per 

hatian penoeh dari Pemerintah. 

Barangkali tidak ada salahnja 

kalau kita koetipkan sedikit per 

chabaran dalam s.k. ,Sceara Ka 

limantan“ No. 93 tg. 25 April di 

Hoofdartikel, jang berkenaan de 

ngan soal diatas, dalam garis2 

besarnja kita dapati : 

Kesoekaran ini boekan sadja 

dapat dirasai oleh mereka 

jg tidak mempoenjai hara 

pan dari getahnja, tetapi ma 

lah jg mesti dapat coupon 

setiap kwartaalpoen merasa 

sempit penghidoepannja.Di 

mana rakjat dalam kesempi 

tan dan kesoekaran, maka 

biasanja disitoelah kaoem 

kapitalisten dapat mendja 

lankan roinja dengan gam 

pang mendapat keoentoe 

ngan berlipat ganda. 

Sebagrimana kita scedah me 

ngetahoei, maka soedah per 

nah terdjadi jang orang2 jg 

ada mempoenjai coupon ge 

tahsoedah memindjam oecang 
dengan perdjandjian moe 

loet dan dalam soerat per 

djandjian ini ada terseboet 

bahwa saban 1 kg. koepon 

orang memindjam f 1.— 

Kalau harga koepon 1kg. 

f0.34 dalam satoe kwartaal 

maka berarti buenga oeang 

f0.34, dari oeang jg dipin 

djamnja sebanjak f 1.- Men 

djadi orang membajar boe 

nga dalam setahoen 136 pCt. 

Inilah jg dinamakan ,,Lintah 

Darat". 

Perboeatan jg sematjani itoe 

adalah melanggar atoeran 

ig tsb. dalam oendang2 Lin 

tah Darat (Woekerordonnan 

tie). Siapa2 jg memindjam 

wang dengan menggadaikan 

coupon getahnja oleh kare 

na terdesak lantaran kesoe 

sahan atau jang seperti itoe 

dan memboeat perdjandjian 

seperti tsb. diatas maka me 

reka boleh menghadap Ha 

kim oentoek menetapkan be 

rapa oetang mereka jg sepan 

tasnja, ialah seperti ternja 

ta dalam oendang2 Lintah 

Darat. 

Bagi saudagar-saudagar cou 

    

  pon soenggoeh satoe djalan 

ANE NOTA PARA RR IT AA ME an SR 

jg baik, karena boekan sa 

dja berarti jg mereka akan 

dapat keoentoengan berlipat 

ganda itoe, akan tetapi djoe 

ga mereka tidak chawatir 

akan kekoerangan coupon, 

oleh sebab sendirinja cou 

pon itoe telah djatoeh da 

lam tangannja sebagai boe 

uga pindjaman itoe tentoe 

sadja soedah mendjadi mi 

liknja. Si-poenja coupon sen 

diri tjoema sebagai perkakas 

menerima koepon........ 

Sekianlah perchabaran dalam 

»Soeara Kalimantan” itoe ! 

Hampir precies sadja kedjadi 

an disana dengan disini (Bengka 

jang), tentang bagaimana actief 

nja kaoem oeang bekerdja oen 

toek mendapat coupon. 

Tidak sangsi lagi kalau dima 

na negeri karet, mengeloeh dise 

babkan lantaran terdesaknja peng 

hidcepan rakjat. Memberi voor 

schot terlebih dahoeloe itoe, me 

mang soedah djadi kebiasaan 

kaoem oeang, atau segala kartoe 

hidjau (Identiteitskaart) digadai 

kan dengan harga..... terlaloe 

moerah. Teroetama sekali jg men 

djadi korban dalam hal iniialah 

orang2 jg tidak mengerti sedikit 

djoega dengan hoeroef. 

Kedjadian jg begini ini sangat 

menjedihkan hati, bilamana kita 
tilik jg kebanjakan rakjat mem 

poenjai coupon Zof 30 kg. sadja, 

sedang harganja poen lebih moe 

rah, kalau mengingat hal keada 

an anak negeli. 

Boekan sedikit keboen jg ter 

djoeal karenapeneboes hoctang, 

atau jang seperti itoe. Adapoen 

praktiik ini sebenarnja tidak 

asing lagi di-Bengkajans, dima 

na kita dapat lihat dengan mata 

kepala sendiri sewaktoe pemba 

hagian coupon. Boleh dikata bah 

wa sekalian coupon disini dja 

toeh ketangan kaoem oeang tadi. 

Dipoekoel dari belakang. 

Akibat barang Djepang. 

Pada malam Sabtoetg. 13 dja 

lan 14 boelan ini, kira2 djam 6 

sore, telah terdjadi pemoekoelan 

gelap pada seorang bangsa Ti 

onghoa nama Tj.S.S. jg mana 

pemoekoelnja dengan memper 

goenakan barang keras. Doedoek 

nja hal adalah seperti berikoet 

dibawah : 

Sepoelangnja Tj. S. S. dari kan 

darg auto tiba2 ditempat gelap 

satoe poekoelan melajang menge 

nai belakangnja. Kabarnja be 

lo&gm poeas dengan begitoe sa 

dja,sipemoekoel itoe lantas mem 

boeroe dengan sebilah pisau,oen 

toeng bagi Tj.S.S. dapat melo 

loskan diri ditempat ramai,teta 

pi tidak oeroeng dapat bagian 

mateng biroe dipoendaknja. Se 

mentara itoe djoega sipemoekoel 

ditahan di Politiewacht. 
  

   
   

   

    

»Palmolive membikin koelit 

lehih lemes dan fjanlik.” Up 2 

ROEKIAH .....wi ya» 
film jang tjantik, —i 

  

/ dapatkan keterangannja 

disebabkan ini 

tang. Belilah sekarang djoega | 

disebabkan mempoenjai koelit jane 

#1 Banjak orang prampoean mempoenjai koelit jang berijahja, sehing- 

'Iga kau merasa iri-hati, karena dis 

'$# saboen Palmolive bosat merawat ke 
lalam tiap-tiay 

Dokter' pakai Palmolive boea 
saboen toilet dik 

dan lain-lain minjak tetoomboehan ja 
Palmolive tidak mengandeeng gadjih bina- 

sberapa potong 

dan bergiranglah djoega, karena pc 

ehat dan fjantik. 

PALMOLIVE BOEAT MANDI DAN DJOEGA BOEAT TJOLT/I RAMBOET 

ebabkan mareka itoe goenakan 

tjantikan, dimana kau bisa 
p boengkoesannja. 

ss dan anak baji. 
kin meloeloe dari minjak olijf 

ng bersih. 

t koelit jang he 

          

kai selalo  
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