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Pereconomian kita. 

oleh M. Masserie. 

Djika orang membatja pelba 
gai soerat kabar diIndonesia se 

tiap hari dan memperhatikan apa 

jg telah dioeraikan itoe, sebagai 

orang loear, nistjaja orang mes 

ti berpendapatan, bahwaIndone 

sia ini sekarang ditoeroenkan 

rachmat oleh jg maha koeasa. 

Tidaklah akan ada satoe orang 
poen jg berani berkata, baliwa 

tjahja dari matahari kemakmoe 

ran oentoek bangsa kita, setiap 
hari semangkin lama semangkin 
soeram sinarnja. Begitoe soeram, 

hingga didalam waktoe siang ha 

ri, keadaan hampir mendjadi ge 

lap goelita. 

Dengan ini boekan maksoed 
kita hendak memberi soeatoe pe 

mandangan jg tidak akan mem 
beri soeatoe harapan apa2 bagi 

banysa kita didalam oeroesan 
perekonomiannja. 

Itoe, sama sekali boekan toe 

djoean kita. Akan tetapi, bagi me 

reka jg tidak boeta sembari me 

lek dan tidak toeli sembari men 

dengar, nistjaja bisa mendapat 

boekti2 tjoekoep, bahwa air hoe 

djan jg lebat itoe tidak sam 

pai ditanah, hingga keadaan ta 

nah, diatas mana bangsa kita ber 
diam, masitr-tetap-didatam-kea 

daan jg sangat kering! 

Apakah sebabnja? Marilah ki 
ta tjoba lihat. 

Didalam waktoe jg belakangan 

ini Pemerintah boekan main ke 
rasnja bergiat, hendak memadjoe 

kan perekonomiannja bangsa ki 

ta. Orang bitjarakan hampir se 
tiap hari perihal soeatoe Wel 

vaartsplan. Roepa2 peratoeran di 
adakan, sematjam itoe peratoe 

ran2 contingenteering dan licen 

ticering, jg sangat terkenal dida 

lam doenia perniagaan dan per 

toekangan. 

Semoeanja itoe, katanja hen 
dak mendjadi soeatoe pagar jg 

koeat, boeat melindoengkan per 

oesahaan2 anak negeri dari pa 

da saingannja, hasil2 peroesaha 
an dinegeri asing. Akan tetapi 

apa hasil jg terdapat, sesoedah 

peratoeran2 itoe bertahoen2 Ia 

manja telah berlakoe ? 

Peroesahaan2 anak negeri se 

mangkin mendapat poekoelan jg 

keras! Boekannja poekoelan jg 
datangrja dari sebab masoeknja 

barangz dagangan dari negeri 

loearan itce, akan tetapi: soea 

toe poekoelan jg tidak disangka 

terlebih doeloe, jaitoe: harga2 

barang bahan menoendjoekkan 

arah naik, sedangkan harga2 ba 

rang productienja dari peroesa 

haan kita itoe semangkin lama 

semangkin merosot. Dan jg lebih 

tjilaka lagi, djoemlah pembelisa 
ngat berkoerang ! 

Boeat ini, orang bisa lihat sa 
dja keadaan didalam pelbagai 

peroesahaan anak negeri dibebe 
rapa tempat, seperti didalam doe 

nia peroesahaan batik, baik di 

Djawa Barat, maocepoen di Dja 
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wa Tengah, didalam peroesaha 

an tenoen didaerah Bandoeng, 

Madjalaja, Cheribon, Pekalongan 

dan Soerabaia. Boekannja sadja 

kemoendoeran jg orang akan da 

patkan disitoe, akan tetapi djoe 

ga setelah orang adakan penjeli 

dikan jg teliti, nistjaja orang ber 

pendapatan, bahwa kemerdekaan 

nja si producent bangsa kita ham 

pir sama sekali ialah lenjap. Al 

thans, didalam oeroesan keoe 

angan. Kita rasa, soekar akan 

bisa didapatkan seorang produ 

cent bangsa kitajgtidakterlibet 

didalam oeroesan finantieel ke 

pada toean oeang. Hingga harga 

dari hasil peroesahaannja itoe 

sama sekali tergantoeng daripa 

da mereka jg memberikan kepa 
danja pokok. 

Djoega didalam oeroesan ex 

port doenia perniagaan direct 
dan doenia pertanian indirect te 

lah terkekang oleh roepa2 pera 

toeran. 

Orang ambil sadja itoe pera 
toeran2 licentie dari karet, teh, 

d.II. hasil boemi bangsa kita. 

Apa daja kaoem tani bangsa 

kita dapat melakoekan didalam 
hal oeroesan karet oempamanja, 
djika dipermainkan harga licen 

tienja dan karetnja masing2 ? 

akan tetapi orang boleh pastikan 

jg harga karetnja pastiakan roe 

boeh. Djoemlah harga karet dan 

licentie. jg didapat ulehnja,dja 

ogh dari pada memoeaskan ! 

Didalam oeroesan teh! Nasib 

nja kaoem penanam bangsa kita 

hampir sama sekali tergantoeng 

dari pada kaoem fabrikanten, jg 

sama sekali tidak mempoenjai 

keboen teh. Seperti jg telah ter 

djadi didalain daerah Leuwiliang, 

di Bogor, telah dioesahakan ten 

tang hal karetdan diperlindoeng 

kan oleh organisatie cooperatie, 

agar nasibnja kaoem tani bang 

sa kita dapat diperbaiki, katanja, 

Akan tetapi sajang! Boekti2 jg 

kita telah dapatkan, menoendjoek 

kan kepada kita soeatoe penda 

patan jg sebaliknja. Tentang ini 

hal lebih baik kita oeraikan dila 

in kali sadja. 

Dengan singkat, bolehlah di 

gambarkan keadaan perekoncmi 

an kita pada masa sekarang, boe 

at seoemoemnja demikian. 

1. Dengan adanja itoe peratoe 

ran2 contingenteering dan li 

centieering didalam doenia 

perniagaan, bahagian import 

keadaan peroesahaan2 bang 

sa kita boekan terdjaga,akan 

tetapi sebaliknja of mendja 

di moesnah of dari keada 

anperoesahaan jg merdeka 

mendjadi peroesahaan jg ti 

dak merdeka. 

2. Djoega harga perkuelian 
mendjadi merosot, karena 
djalan jang satoe2nja boeat 
kaoem producent, oentoek 
mendapat sedikit keoentoe 
ngan didalam peroesahaan   (Samboengan lihat moeka 4).   

Boksers dari Singapore. 

Atas oesahanja promotor Jahn 

datangnja bokgers dari Singapore 

ke Betawi sekarang boleh dikata 

seperti bandjir. Hari Minggoe 21 

Mei tiba poela beberapa boksers 

dari sana kemari, diantaranja 

Ventura Margtles, bokser Mexico 
jang baroe2 idi dikalahkan oleh 
Neil Hemchet boeat titel Stiaits, 
tapi sekarang) Ventura Margues 
soedah bisa teboet gelarannja 
kembali. 

Ternjata bahwa perhatian boe 

at bokssport semakin besar roe 

panja, hingga ada dimaksoed oen 

toek mengadakan pertandingan 
besar 2 kali di Deca Park. Per 

tandingan ketjil2 dilakoekan di 
Prinsenpark. 

Gadji bajar doeloean.....! 

Tahoen doeloe oleh Iiid Ge 

menteraad B. D. Abdoellah cs. 

dimadjoekan voorstel soepaja ga 

dji pegawai Gemeente dibajar 
dneloean. Voogstel itoe diterima 

oleh Gemeenteraad, tetapi diba 

talkan oleh College van Gedepu 
teerden van ken Provincialen 

raad van West Java. 

Kemoedian Gemeente Betawi 
hooger beroep. Dan ketika di 

adakan penjetemen sekali lagi 

| Harga-ticentie-tetoel bagoes, Mr. Hadi stetir-tegen dan toean 
Atik Soeardi meninggalkan per 

sidangan hingga acliirnja voor 

stel itoe ditolak denga@ 18-16 

soeara. Tidak lama kemoedian 

tiba masanja pemilihan Gemeen 

teraad baroe. Hal jg diatas ini 

lah jg menggoelingkan Mr. Hadi 

dan Atik Soeardi sampai tidak 

terpilih lagi, karena kebetoeian 
organisatie pegawai Gemeente 

bergandengan dengan Parindra. 

Setelah habis pemilihan toean 

B. Dahlan Abdoellah jg terpilih 

kembali dan sekarang soedah 

mendjadi wethouder poela, ma 

djoekan lagi voorste! doeloe 

dan..... diterima oleh Gemeente 

raad. 

Poetoesan Gemeenteraad Be 

tawi ini dibenarkan poela oleh 

College van Gedeputeerden van 
West Java, sehingga dengan be 

gitoe pegawai Gemeente dibajar 
seperti pegawai Goebernemen. 

Djadi 1 Juni j. a.d. ini mereka 

menerima 2 boelan gadji, jaitoe 

gadji Mei dan Juni. 
— —— 

Decentralisatiecongres. 

Tahoen ini decentralisatiecong 
res dilakoekan di Soerabaja. Ha 

ri Rebo telah berangkat dari Be 

tawi toean2 Id. Burgemeester Jan 
sen, Rovers, Gemeentesecretaris, 

Van Tijn, B. Dahlan Abdoellah 
dan Van Tijn, ketiganja wethou 

ders. 

Lezing tocan L.N. Palar. 

Tanggal 17 jang baroe laloe 

atoerannja toean Palar akan me 

ngadakan lezing boeat Perdi, te 

tapi disebabkan hoedjan I-bat, 

orang tidak berapa jang datang 

sehingga terpaksa dioendoerkan 
sampai tg. 26 boelan ini.   
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   Sie Yap Gwan ada 
mendjabat pakerdjaian 

- tinggi dan mempoenjai 
besar. 

    

  

DIPERTJAJAKAN 

KEPADANJA 
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Tiap hari ia dipertjajakan memegang oeang 
beriboe-riboe roepiah banjaknja. la beloem 
pernah membikin kesalahan. Ia selamanja 
tinggal segar dan goembira. Walaupoen ia 
kadang' moesti kerdja teroes sampai djaoeh 
malam, ia tida mengenal tjape. Dan di roemah 
ia ada mendjadi satoe bapa jang tjermat 
dan soeka sekali bermain-main dengan anak- 
anaknja « Istrinja bangga sekali atas soeaminja 
jang gagah itoe jang mengasih kahidoepan 
beroentoeng kepadanja. Ia taoe apa jang 
orang” lelaki gagah moesti dapat dan kasih 
minoem soeaminja satoe glas Java Bier. 

s sa 

Orang tega 
dan “kode 
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Tangga! 20 Mei djam 7 scre 

toean Palar bikin lezing poeia 

digedong K.S.B. atas cendangan 

Paketvaartbond tentang “Heinu 

van de Vakbeweging” dan sesoe 

dah itoe Mr. A. Sjarifoedin da 

pat geleran berpidato tentang 

“De perspectieven van de vak 

beweging in Nederiandsch In 

die”. 

Toean Tabrani tak djadi 

keloear. 

Meskipoen oleh beliau sendiri 

doeloe telah dioemoemkan da 

lam soerat kabarnja, bahwa be 

liau akan berhenti sebagai lid 

Gemeenteraad disebabkan ba 

njak oeroesan, ternjata sekarang 

bahwa maksoednja itoe tidak di 

teroeskan 

Dihoekoem doea boelan 

Seorang Belanda bernama G. 

H., jang mendjadi opziener ke 

boen kopi didaerah Paree (Dja 

wa Timoer), baroe2 ini oleh po 

litierechter di-Soerabaja didja 

toehkan hoekoeman 2 tb 

pendjara lantaran bersalah telah 

memoekoel seorang koeli perem 

oelan 

poean, sehingga perempoean itoe 

kehilangan mata sebelahnja 

Permintaan O.M. dalam per 

kara ini adalah 1 boelam pen 

jara, tapi hakim merasa jang 

permintaan hoekoeman itoe ada 

terlaloe ringan djika dibanding 

kan dengan kesalahan jang dila 

koexan oleh opziener itoe dan 

karenanja mendjatoehkan pada 

nja hozskseman seperti terseboet 
diatas. 

  

  

PELANGIE BISCUITS 
  

s6MARLE" 

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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Dan dari wakil2 renteniers men 

taliteit Belanda itoe jgsoekaka 

lah sama sekali diatas kartoe in 

dustrie Roes, Djerman dan Ame 

rika, soedah tentoe tidak bisa di 

harapkan initiatief apa2. 

Kaoem ondernemers Belanda 

jg sekarang toenggoe sadja de 

ngan sabar sampai sesoeatoe ne 

geri loearan jg koeat jg sekarang 

soedah paksakan kemaoeannja 

pasal politiek dagang pada nege 

ri ketjil2 poetoeskan direct atau 

indirect, politiek industrie mana 

jg boleh atau tidak didjalankan 

oleh Indonesia. 

Berhoeboeng ini rasanja akan 

lebih djelas sekiranja comissie 
itoe oleh minister dan Kamer di 

koeasakan oentoek menjiarkan 

pertimbangan2 politiek dagang. 

jg mendjadi dasar bagi rapport 

jg seperti dalam bentoek jg se 

karang ini betoel2 “entjer“, dan 

tidak mengandoeng isi jg adaar 

tinja. Dan akan lebih terang poe 
la kepada kita, bahwa ditengah2 

keadaan Seperti sekarang Neder 

land akan membiarkan sadja dja 

lannja politiek itoe diatas djalan 

mercantiel jg soedah lama dan 
terkenal kokohnja itoe dan teroe 

tama sekali akan didjaganja, soe 

paja djangan didjalankan nijver 

heidspolitiek jg mahal, karena jg 
demikian tentoe mesti tidak bisa 
berdiri atas kaki sendiri, kalau 

ta” ada imbangannja (meninggi 
kan oekoeran oepah, lebih2 jg 
diperoesahaan cultures oentoek 

export). 

Sebenarnja rapport itoe soe 

dah dibikin waktoe membelai pe 
kerdjaan itoe. Kita mendapat pera 

saan,bahwa perdjalanan Hart c.s. 

kemafti itoe, oentoek beroending 

katanja, hanja satoe kemewaan 

jg semata2 ta” ada perloenja. Sa 
toe doea jg dikemoekakan dalam 

rapport itce, jaitoe perkara oe 

moem, jang soedah diketahoei 

orang sedjak dari doeloe, dalam 

satoe soerat sadja soedah bisa 

diselesaikan. Apa perloenja bela 

ga — ini bisa diliat dari saban ba 

ris-dalam rapport itoe — kalau 

memang boekan setoeloesnja dan 

poela memang ta' ada kesanggoe 
pan oentoek mengadakan tiang 
ig kokoh jg sangat perloe bagi 

tenaga ra'jat jg semangkin me 

rosot itoe. 
“Kalau departementen disini 

oleh minister dan Kamer dengan 

teroes terang soedah dikoeasa 

kan mendjalankan politiek econo 

mie jg specifiek oentoek Indone 

sia, baroelah moengkin dimoelai 

membentoek dasar sociaal-eco 

misch boeat Indonesia ini dan 

hanjalah diatas dasar jg satoe 

ini moengkin terdapat kerdja ber 

sama dalam pereconomian anta 

ra Nederiand dan Indonesia. 

! KABAR LELANG. 
Tanggal 30 Mei '39 pada jang 

terhcrmat, 

Mevr, de Weduwe 
H. Berkenfeid 

Noeraliweg Pontianak. 

  

Tanggal 5 Juni “39 pada jang 
terhormat, Toean 

v. Hutten 

Adm. P.R.V. 

Muntingheweg No. 2 

Pontianak. 
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Perselakan meliliat programma 
jang disiarkan. 

Toekang Lelang 
A,E. FOX. 
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SEMOESTADJABANNJA 

'ASPRO! 
Ada dihadapan mala 

    

    
  

          

    

  

  
andar jika orang verniat perhambakan dirinja 

la bers oentoek kemanoesiain dan hendak 
em. menoeloeng, dan kerdjakan teroes ini pa- 

4 us kao kerdjain dengan tida perdoelikan rintangan 
d apa sadja, maka niatan itoe tentoe akan 

BEN ARAN tertjapai djoega. Kabeneran itoe membawa   kaberkahan. ,,Aspro” memboektikan itoe 

dengan pasti. ,,Aspro” ada ternjata satoe 

penjokong oentoek peri kemanoesiain — ia 

meringankan sakit kepala dan sakit asabat — orang 

jang tida bisa tidoer ia bikin djadi bisa tidoer enak — ia mengoesir penja- 

kit pilek dan serangan influenza didalam satoe malam sadja dan semboehkan 

penjakit? entjok — menoeloeng orang? jang tida tahan hawa terlaloe panas. 

Maka itoe ,,Aspro” ada satoe kebadjikan oentoek semoea orang. Didalam beberapa 

taoen sadja pakerdjainnja jang adjaib itoe telah termasjhoer di koeliling doenia. 

»Aspro” memperkenalkan dirinja sendiri. Sedia selamanja ,,Aspro” didalam roemah. 

Sewaktoe-waktoe ia bisa bergoena. 

3 NN: “ 

Pa ad 8 
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Obat roemah langya jang berfaedah sekali ! 

  
    

  

sASPRO" TIDA SALAH LAGI SAJA POENJA D o 
MNENGOESIR SAKIT KEPALA | 1 an 

Ruadle Street, Adelaide S. A. Naaah Tua 
Toean', s 152 Glen Usmond Road. 

Fullartoo Esiate $. A. 21-3-'37. 

Toean?, 
Beloem selang beberapa taoen saja 

banjak menanggoeng serangan? 
» berat dari sakit kepala, tetapi se- Saja poenja doktor soeroeh saja 

bab saja dengan tentoe memakan makan ,,Aspro"', dan saja makan 

"7 maka penjakit itoe | ia terhadap roepa' penjakit,tetapi 
berkoerang dan penghabisannja teroetamasekaliterhadap Entjok. 
hilang sama sekali. Tida ragoe' 
pocla bahoea pakerdjsinnja 
"Aspro'" itoe baik sekali dan 

deagao aman sgja bisa poedjikan 
ia oentoek sekalian orang. 

(tanda tangan) F. W. WALTON. 

Walaupoen saja banjak soesah 

dari penjakit Entjok itoe. tetapi 

»Aspro"' selaloe mengasih keri- 
nganan, 

Ganda tangan) Njonia H. WORTHLEY.     

  

, ASPRO” »ASPRO" 

tida membahajakan tida '” mendjadikan 

djantoeng apa' didalam peroet                       
Bisa dapat di segala roemah obat, toko-toko 

dan waroeng-waroeng 
Import: JACOBERG, Pharmaceutische Afdeeling 

Menoeroet poetoesannja Dienst dear Volksgezondheid, Aspro dimana-mana boleh 

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



    

  

Satoe tjat jang soenggoe djempol 

dengan tenaga manempel sangetb»- 
sar. Minta Kita poenja angka2 tentan - 
iapoenja manempel dan kaart warna2 
ELTOSIN moerah, lantaran ia- 
poenja tenaga manempel jans 
sanget besar. 56 warna 

LINDETEVES PIETER SCHOEN & Zn. 
FABRIEK TJAT DI BATAVIA 

  

  

BORNEO-BARAT 
Sambas. 

Vereeniging , ALBARKAT 
SAMBAS“ terkoeboer? 

Seorang pembatja. menoelis: 

Pada pertengahan th. 1938, 

maka ada terniat oleh salah seo 

rang pemoeka dari bangsa Da 

rah-Radja di-Sambas, satoe nia 

tan oentoek mempersatoekan da 

ri segala bangsa darah-radja di 

bahagian kota Sambas. Niat jg 

mana boekan niat sadja, melain 

kan dengan segera dikerdjakan 

serta diterangkan woedjoednja, 

jaitoe mempertegoehkan pertali 

an, mempersatoekan, dan tolong 

menolong sesama bangsanja da 

ri hal kematian dan perkawinan. 

Sesoedahnja diadakan permoe 

sjawaratan jg dikoendjoengi oleh 

kira2 40 orang Bangsawan2 di- 

Sambas, maka dengan tiada men 

dapat bantahan dari mereka2, 

maka vereeniging itoe dibentoek 

lah dengan diberi nama , ALBAR 
KAT“. Dihari itoe djoega diper 

bintjangkan dan dioeraikan ten 

tang statuten dan Huishoudelijk 

reglementnja dari perkoempoe 

lan itoe dan dengan soeara boe 

lat maka peratoeran2 itoe dite 

tapkan. Masing2 mereka dari 

bangsa darah radja disitoemem 

berikan namanja soepaja dimga 

tet sebagai anggauta, dan dihari 

itoe djoega Bestuur dan pemban 

toenja (soesoenan Bestuur) diben 

toeklah, dan sehingga dalam tem 

po satoe boelan vereeniging ter 

sehoet telah mempoenjai koerang 

lebih seratoes anggauta. 

Tetapi alangkah ketjiwanja, 

bahwa perkoempoelan itoe jang 

bersifat baik, tjoema tiga boelan 

sadja oemoernja, dan penarikan 

oeang ioerannja tjoema berdja 

lan 2 boelan sadja, dan sampai 

pada penghabisan boelan jg keti 

ga soearanja jg merdoe soedah 

hampir hilang, serta pembajaran 

ioeran dan pangkal dari anggau 

ta2 poen soedah tiada berboenji 

lagi. Sampai pada ini hari soea 

ra perkoempoelan itoe, jg tadi 

nja hampir hilang, maka hilang 

lenjaplah semoeanja, sebagaiba 

toe didjatoehkan diair, tiada tim 

boel lagi. 

Tetapi alangkah baiknja, dji 

ka Bestuur2 dari perkcempoe 

lan ,ALBARKAT“ itoe soeka 

membentoek dan mengingatkan 
sekali lagi akan nasib perkoem 
poelannja jang telah terkoeboer 
itoe? 

Saja jg sebagai anggautanja 
djoega, sampai sekarang de 
ngan napas kembang-kempis me 
noenggoe2 dengan tiada sabar 
lagi akan soearanja dari poetjoek 
pemimpinnja, soepaja Bestuur 
dari vereeniging itoe Soeka be 
kerdja dan bergiat oentoek meng 
gerakkan sekali lagi perkoempoe 
lannja jg bersifat baik itoe,jang 

mana soedah lama berkoeboer 
itoe. 

Moedah2anlah, menoenggoe 
dengan tangan menengadah ke 
langit dan berdo'a   

Perajaan maulid Nabi Moe 

hammad S.a.w. di-Sambas. 

V. 

(Samboengan pidato tn. M. Basioeni 

Imram). 

Maka apabila kami toeroenkan 

diatasnja hoedjan lantas ia ber 
gerak dan soeboer dan ia toem 

boehkan dari pada tiap2 pasa 

ngan atau djenis jg bagoes. Ber 

moela jang demikian dari moela 

merdjadikan kamoe seperti hal2 

ig terseboet -bahwa sanja Allah 

ialah hak (jang sebenarnja) dan 

bahwa ia akan menghidoepkan 

orang2 jg mati dan bahwaiasa 

ngat koeasaatas tiap2 sesoeatos. 

Dan bahwa sanja kiamat itoe ta" 

sjak lagi padanja dan bahwa Al 

lah akan membangkitkan orang2 

jg didalam kseboer“. 

Inilah sebahagian dari pada 

@oerin jang menerangkan ba'as 

dan djaza" (membangkitkan dan 

balasan) pada hari kemoedian 

maka ialah roekoen Iman jg ke 

doea didalam sekalian Agama. 

Maka manoesia jang koefoer dan 

tidak pertjaja dengan roekoen 

itoe tiadalah djoea ia pertjaja 

dengan hikmat toehannja dan ke 

adilannja pada segala machlisek 

nja, dan njatalah kedjahilannja 

dan kebodohannja dengan hik 

mat Allah pada mendjadikannja 

sedia bagi barang jg ta' adaba 

ginja batas dan kehinggaan dari 

pada “ilmose pengetahoean jg me 

noendjoekkan bahwa ia telah di 

djadikan bagi hidoep jg ta' ada 

baginja had atau batas dan ta" 

ada kehinggaan bagi woedjoed. 

Dan dari pada koefoernja dan 

djahilnja jaitoe ia menghinakan 

dirinja dengan i'tigadnja atau ke 

pertjajaannja bahwa didjadikan 

dengan sia2 bzekan karena hik 

mat jang tinggi dan bahwa woe 

djoednja atau adanja diboemi 

ini hanja didalam waktoe jg di 
bataskan dengan oemoer jgpen 

dek ini jg bertjampoer dengan 

segala doekatjita dan bermatjam2 

bala“ dan kezhaliman dan gang 

goean dan segala dosa. Dan bah 
wa ia ditinggalkan dan dibiar 

kan sia2, tiada dibalas orang jg 

zhalim atas kezhalimannja dan 

orang jg adil atas keadilannja. 

Apabila balasan itoe tiada sem 

poerna didalam doenia ini bagi 
tiap2 orang tentoelah bahwa ada 
balasan achirat itoe menzhahir 

kan dan menjatakan bagi keadi 

lan jang 'aam firman Allah Ta 

ala, artinja: ,dan hanja disem 

poernakan akan pahla2 dangan 

djaran2 kamoe pada hari kiamat". 

@oeran menjatakan i'tigad ba 
“as dan djaza' atau balasan itoe 
bahwa manoesia didalam hidoep 
achirat adalah ia manoesia seper 
ti ada ia didalam doenia, melain 
kan orang2 jg mempoenjai nafs 
atau diri jg soetji dan roehjang 
tinggi djadilah mereka terlebih 
Sempoerna pada segala roeh dan 
djasad dari pada keadaan mere 
ka dengan membersihkan diri2 
mereka didalam doenia. Dan   

aa Na 

PEMBERIAN - TAHOE. 

Distributieplan 11111939. 

Hari2 jang soedah ditetapkan 

oentoek membahagikan Oogstver 

gunningen kwartaal 11!/1939 dan 

berikoet djcega Restant Oogst 

vergunningen kwartaal 11/1939, 

seperti jg tertcelis dibawah ini : 
  

Te Distribueeren Datum | Distributiepla ats complex (en). 

12 Juni '39 Kantoor Demang 
yan Siantan 

XXI, XXII en 

XXI. 
13 » » » XXVenXXVI. 
4,» » XXIV. 

15 Juni'39 Per , Rokan“ naar 

Koeboe. 

16 Juni'39 Kantoor Zelfbe 
Stuurder van Koe 

boe. 
XXVII en 

XXVIII. 

17 Juni '39 Per ,Rokan" terug 
naar Pontianak. 

Kantoor Ass. De 
mang van Soengai 
Kakap. 

XV, XVl en 

XVII. 

XVII, XIX 

en XX. 

Kantoor Demang 

yan Ptk. 

lenii. 

22 5 “ » lil. 

23 2 w » IV. 

24 , » » VI. 

19 Juni '39 

20,» » 

26 , »  »  VIILIXenXIV 

27 » » a XenXI. 

28 , » sa NVenVII. 

30 , » » XI, XI en 

Cplx. XXVIII 

Brig. 3 en 4. 

Pontianak, den 23 Mei '39. 

De Distributieambtenaar. 

  

na MANIA AT 

aa enam 

KEROESAKAN. 

Mesin-toelis, mesin-hitoeng 

mesin-mendjait, gramophone, 

senzpang-angin, harmonika, har 

monium, lampoe pompa minjak 

tanah atawa gasoline, lontjeng 

(djam) dinding, dijnamo boeat 

auto atawa boeat speda, Kipas- 

angin electrisch, klaxon dan spee 

dometer Auto, magneet boecat Mo 

tor, dan banjak lagi lain2 matjam 

barang, djikalau bikin betoel 

tjarilah pada Kwee Sie Long 

(ZEN) Baliweg No. 60 sebab 

ia ada satoe toekang jg banjak 

pengalaman tentang membetoel 

kan barang2. 

orang2 jg djahat dan empoenja 

roeh jg rendah djadilah mereka 

terlebih boesoek dan djahat da 

ri pada keadaan mereka dengan 

sebab mereka mengotori akan di 

ri2 mereka didalam doenia.   

  

Jocangkan sadja 
Ur “ya ndidih! 

ae 

     

   
  

  

Oa 
Lain tida, oentoek membikin kaldoe daging dari Maggi's 

bouillonblokjes jang sangat ledzat rasanja — enak 
am 

sekali rasanja oentoek di boeat 

kaldoe minoem dan digoenakan 

oentoek sop, apa poela djika 

dipakai oentoek menjampoeri 

segala hidangan. Kaldoe 

MAGGI tiga mengandoeng 

daging babi 

MAGCI: BOUILLONBLOKJES 

  

  

  

TENNIS DAN BADMINTON 

SPECIALIST 

Bisa besnaar dan reparatie segala matjam 

racket dengan garantie. 

Ada sedia matjam - matjam tennis dan 

badmintonracket ta perkakasnja. 

sSKERNAL-SPORTS" 
Voorstraat No. 52 — 

  

    Pontianak. 
  

  

  

  | KABAR LELANG. 

Tanggal 30 Mei 

terhcrmat, 

  

  

Boekoe PEMERANGI BOETA 

— HOEROEF! sa Mevr. de Weduwe 

H. Berkenfeld 

Noeraliweg Pontianak. 
Sangat bergoena sekali oentoek 

siapa INGIN PANDAI 
MEMBATJA dan MENOELIS 

dengan hoeroef Belanda Tanggal 5 Juni '39 psda jang 
| terhormat, Toean 

Soedah tammat boekoe ini lan- 

tas bisa batja boekoe-boekoe A.G. v. Hutten 

lain dan soerat-soerat kabar. Adm. PRV 

Harga satoe boekoe f 0.20 Muntingheweg No. 4 
Pontianak 

Beli pada penerbitnja » 

A. M. SAID Perselakan melihat programma 

Sipanweg 21, Pontianak. jang disiarkan.     Toekang Lelang 

AE. FOX. 

  

   



    

gisi 

  

  
KABAR DOENIA 

Djerman tetap menoentoet 

djadjahannja. 

Dalam 1 atau 10 tahoen 

mesti kembali ! 

(Reuter). Ritter von Epp, pe 

mimpin dari Serikat Djadjahan 

Djerman menerangkan dalam pe 

datonja didepan persidangan Se 

rikat Djadjat .n Djerman itoe, 

bahwa Hitler tidak bersikap ti 

dak mer'sekai pada Inggeris, 

akan tetapi ia menghendaki soe 
paja toentoetannja tentang djadja 
han itoe mesti diperkenankan. 
Vin Epp mengatakan lagi: Dja 

djahan Djerman jang dahoeloe 
mesti dipoclangkan kembali, 

moengkin dalam tempo setahoen 

ini dan moengkin dalam tempoh 
10 tahoen lagi“. 

  

Inggeris protes. 

(Transocean). S.k. , Daily Ma 

jl“ katakan dalam satoe artikel 

bahwa menoeroet perdjandjian 

jang telah diperboeat daerah di 

mana bangsa Spanjol mengada 

kan parit-parit perang itoe mes 

tilah tinggal netral. 

Pembesar-pembesar Inggeris 

memprotes teniang hal ini dan 

menoeroet soerat kabar itoe in 

siden itoe telah dapat diselesai 

| kan--setelah diadakan conferen 

tie antara opsir-opsir Ingociis 

dan Spanjol. 

Siegfried-linie didoedoeki 
serdadoe2 Djerman. 

(Havas). Correspondent soe 

rat kabar ,Soir“, Verviers me 

ngabarkan bahwa tentera Djer 

man mendoedoski sepala ben 

teng-benteng digarisan S.»gliied 

berhoeboeng dengan poetoesan 

Hitler setelah mengoendjoengi 
daerah Aken pada tanggal 14 
Mei j.l. 

Tentera Djerman hiboek pada 

hari itoe, teroetama barisan-ba 

risan dari pasoekan jang beiken 

deraan dar: berdjalan kaki. Gera 

kan tentera jang penting itoe 

ialah maksoednja bosat menga 

dakan persediaan mendoedoeki 

garisan perbentengan itoe. 

Gerakan ientera djoega dapat 

dilihat didalam daerah Aken de 

ngan toedjoean ke Luxembourgh. 

Wakil Djepang di-Eropah. 
(Domei). S.k. ,Mijako Shim 

dan wengi dari pasta gigi COLGA i 
psetih mengkilap zonder meroesak itoe glazuur gigi dan 

singkir-en masa sisa barang makanan jang biasanja..«# 

menjangkoet di itoe lobang-lobang antara gigi dan 
jang seringkali membikin roesak pada gigi. Dan lagi 
asia gigi COLGATE membikin kau poenja napas// 
aroem seljara menjenangken. 

COLGATE 

  

dioega kau bisa dapetken. Sikat kau poenja gigi dengan 
tontoe paling anik Sooa kali sama itoe boesa jang keras 

Ia membikin kau poenja : 3 rh 

bun“ kabarkan bahwa berhoe 

boeng dengan keadaan politik di 

Eropah pemeriksaan Djepang ber 

maksoed menoetoep legatienja 

di- Tsjecho Slowakia. 

Seteroesnja ambassadeur Dje 

pang di-Roma jang sekali goes 

merangkap djabatan wakil Dje 

pang di-Albania akan dilepaskan 

dari djabatan jang achir itoe dan 

segera akan dibenoem wakil2 

Djepang di-Roemenia dan Ho 

ngaria. 

Denemark menerima tawaran 
Djerman. 

Menoeroet kabar akan diserahkan 

pada pemerintah Djerman djawa 

ban empat negeri di-Eropah Oe 

tara itoe atas tawaran Djerman 

boeat mengadakan perdjandjiam 

tidak serang-meajerang. 

Menoeroet kabar jg lajak di 

pertjajai Denemark menerima ta 

waran Djerman dengan disetoe 

djoei oleh tiga negeri Eropah 

Oetara jang lain, karena mereka 

mengakoei akan kedoedoekan 

Denemark jg spesial itoe. 

Zweed, Negeri Noor dan Fin 

land akan menolak tawaran itoe 

dengan perkataan jang hampir 

seroepa dan menjatakan peng 

harapannja jg setoeloesnja bah 

wa mereka ingin mempertahan 

kan kenetralannja sehingga per 

djandjian ig sedemikian tidak 

lah ada goenanja. 

Hasil penjerangan Djepang 

pada Chungking. 

(Reuter). Pemboman Djepang 

pada Chungking jang dilakoe 

kannja pada tanggal 3, 4dan 12 

jang laloe berkesoedahan dengan 

10.000 korban, demikian dikata 

kan oleh djoeroe bitjara comite 

boeat membantbe orang kesoe 

sahan. Djoeroe bitjara itoe me 

ngatakan lagi: » Bombardement 

itoe tidak akan melemahkan ke 

tetapan bangsa Tionghoa oen 

toek melakoekan perlawanan,dan 

djoega bangsa Tionghoa tidak 

akan dapat disoeroeh menjerah 

kan diri dengan mentjoba mem 

pertakoetkan mereka. 

Laskar Japan dilabrak di 
Yinchiatien 

(Central News Agency). Tente 

ra Tionghoa beroleh kemenangan 

tactisch di Yinchiatien, disebelah 

Timoer dari kota Kaocheng, jg 

terletak 170 K. M. disebelah Oeta 

ra-Barat dari Hankow, ketika sa 

toe regiment Japan didjebak. 

Dengan tjepat laskar Japan di 

koeroeng dan lebih dari 1.000 

laskar moesoeh dibikin binasa. 

W.H, 

  

Oewang tanggoengan........ 

  

Onoerunae Levenverzerering Mu. 

s.BOEMI POETERA” 

  

Hoofdkantoor: DJOCJAKARTA 
BESCHERMHEER Z.H.K.G.P.A.A. MANGKOENEGORO VII. 

Kekajaan pada tahoen 1937 lebih dari 

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 
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COLG.ATE 

adalah lebih hemat. 

Kau hanja perloe 
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KABAR KOTA 

Bakal pergi dari sini. 

Dari soember jg boleh diper 

tjaja kita mendapat kabar, bahwa 

tidak sekian lama lagi Assistent 

Resident kita, toean Haak akan 

pergi dari sini, demikian djoega 

dengan toean Kliiger, kepala da 
ri kantor V. en W. disini. 

Penetapan tjabang V.V.L.D. 

Dengan bertempat disocieteit 

»Medan Sepakat“ sebentar ma 
lam akan ditetapkan pendirian 

nja dari tjabang V.V.L.D. Pon 
tianak. 

Seperti makloem beloem se 
lang beberapa boelan disini dian 
tara pegawai2 Landschap telah 

diperdirikan soeatoe perserika 
tan, jaitoe P.P.L.B.B. (Perserika 
tan Pegawai2 Landschap Borneo 
Barat), tapi sebab mengingat oen 
toek baiknja kedoedoekan pega 
wai2 Landschap soepaja hanja 

satoe perserikatan jg terdapat 

disini diantara mereka, maka di 

ambil ketetapan oentoek memati 
kan P.P.L.B.B. itoe dan persatve 
kan diri sadja dalam V.V.L.D. 

Dalam perhimpoenan jg bakal 
diadakan sebentar malam itoe 

akan dipilih djoega bestuur dari 
tjabang baroe ini. 

  

Perhimpoeaan V.V.L.D. di- 
Singkawang. 

Menoeroet kabar, maka nanti 

pada tanggal 28 boelan isi di- 

Singkawang akan diadakan soea 
toe perhimpoenan oleh V.V.L.D. 
oentoek memperbintjangkan be 

berapa soal penting mengenai se 

pak terdjangnja dari perserikatan 
terseboet. 

Kabarnja ada doedoek dalam 
maksoed pemimpin2 perserika 

tan V.V.L.D. oentoek meminta 
dari pihak jg berwadjib rechts 

persuon goena perserikatannja 

dan makanja itoe dalam perhim 

poenan jg bakal diadakan itoe 

akan dikemoekakan dalam per 

himpoenan penetapannja darista 

tuten dan huishoudelijke regle 

ment dari V.V.L.D., jg kini telah 

dirantjangkan oleh pemimpin- 
pemimpinnja. 

Poela kabarnja dalam perhim 

poenan itoe akan ditimbang di 

mana bakal ditempatkan kedoe 

doekan dari Hoofdbestuur, di- 

Singkawangkah atau di-Pontia 
nak. Ini hal mendjadi perpikiran 

pemimpin2 V.V.L.D., sebab be 

toel Pontianak mendjadi iboe 

kota keresidenan Borneo Barat, 

akan tetapi djoemlah kebanjakan 
pegawai2 Landschap terbanjak 

djoega kedapatan di-Landschap 
Sambas. 

Uitslag pertandingan 
M.S.V.—Tionghoa, 

Pertandingan voetbal antara 
M.S.V. dan Tionghoa II, jg di 

mainkan kemarin ditanah Ia 

ang Keboen Sajoer, telah ber 

achir dengan kemenangan Tiong 

hoa 3—1. 
Dimoeka halftime stand ada   

  

1 —1, Kekoeatan darikedoea par 

tij boleh dikata ada sama, tapi 

lantaran 2 orang speler dari M. 

S.V. oleh refree telah dikeloear 

kan dari veld, maka ini agaknja 

telah melemahkan pasangan M. 

S.V., sehingga terpaksa dikalah 

kan dengan kekalahan sepeiti 

terseboet diatas. 

. Lagi moentjoel perkoempoe 
lan baroe. 

Pada kita dikabarkan, bahasa 

nanti pada hari Minggoe jang 

akan datang tg. 28 boelan ini, 

akan diadakan soeatoe perte 

moean, terdiri dari pendoedoek 

Bornew-Barat atau bagi meieka 

jang merasa Borneo-Barat djadi 

tanah airnja, bertempat diroemah 

sekolah Melajoe dikampoeng Me 

lajoe, sbermaksoed akan mendiri 

kan seboeah perhimpoenan se 

mata2 ditoedjoekan akan menge 

djaroentoek kebaikan masjarakat 

poetra Borneo, seperti dalam 

oeroesan sociaal, ekonomi, cnder 

wijs dll.nja didaerah Borneo- 

Barat. 

Boeat sementara jg mendjadi 

voorloopig bestuurs comite pen 

dirian perkoempoelan itoe, ja 

itoe ternampak nama toean2: R, 

M. Nalaprana, Ismail Oesman 

dan G. M. Poetra. 

Perkoempoelan itoe akan di 

beri nama Persatoean Anak Bor 

neo atau ringkasnja P. A. B. 

Moga2 akan berhasil, sehingga 

akan kesampaian segala apa2jg 
ditjita2kan. 

Lebih banjak perkoempoelan 

di-Pontianak atau di - Boraeo- 

Barat, ada lebih baik, jg mana 
berarti banjak faham dikadji dan 
pikiran jang diarahkan pada ke 

adaan Borneo-Barat ini. 

Memperingati hari kebangoe 

nan bangsa Indonesia. 

Seperti kita felah wartakan, 
Parindra Pontianak telah mem 

peringati hari Kebangocnan tang 
gal 20 Mei, ialah hari keba 

ngoenan bangsa Indonesia de 
ngan lahirnja perkoempoelan Boe 

di Oetomo. 

Djam 8 percies pertemoean di 

moelai dengan oepatjara menaik 

kan bendera dan menjanjikan Ia 

goe Indonesia Raja, dibawah com 

mando toean Moh. Sidik. Sesoe 

dah oepatjara ini ketoea rapat 

mempersilahkan toean Ahmad 
Nino Hadjarati, Daerah Commis 

saris Parindra Kalimantan Barat, 

mengoeraikan sedjarah kebang 
saan Indonesia. Pembitjara men 

tjeritakan sedjatah Indonesia dari 
djaman poerbakala melaloei dja 

man Hindoe, kedatangan Islam 

dan bangsa Europa sampai ke 

pada kebangoenan bangsa Indo 

nesia jaitoe pada sa'at lahirnja 

perkoempoelan kebangsaan jang 

pertama Boedi Oetomo pada 20 
Mei 1909. Laloe diterangkan oleh 

pembitjara sedikit riwajatnja arti 

jang kemoedian berobah mendja 

di artikel 165 ketika dalam ta 

hoen 1927 Regeeringsreglement 

diobah mendjadi Indische Staats 

regeling. Artikel inilah dalam ta 

hoen 1903 memberikan hak ke 

pada pendoedoek Indonesia ber 

politiek. 

Sedjak lahirnja Boedi Oetomo 

pergerakan kebangsaan menga 

lami bermatjam ragam rintangan, 

Perkoempoelan2 mati timboel. 

Hak bersidang dan berkoempoel 

beberapa kali dipersempit. Oleh   sebab kaoem nasionalis insjaf 

kel111 dari Regeeringsreglement.   

MA NN PENERANGAN TAN ANDKRANAA ARI TAN SPN AP MERK BNN 
aa aa aan aan 

akan kewadjibannja selakoe anak 

dari sesoeatoe negeri, maka de 

ngan adanja pengalaman2 jang 

koerang mengenakkan itoe ber 

tambah teballah kejakinan mere 

ka akan tibanja hasil jg ditjita2 

kan itoe jaitoe kemoeliaan dan 

kesempoernaan  penghidoepan 

bangsa. Indonesia dan kerajaan 

tanah air mereka Indonesia. Pro 

vincialistische tijdperk berobah 

mendjadi Indonesisch Nationa 

listisch tijdperk. Djaman keba 

ngoenan bertoekar dengan dja 

man agitatie dan djaman agitatie 

bertoekar dengan djaman organj 

satie, 

Kesoedahannja pembitjara me 

ngadakan balans timbangan oen 

toeng roegi dari pergerakan Ke 

bangsaan Indonesia selama 31 

tahoen. Balans tadi teroetama 

menoenijoekan Pergerakan Indo 

nesia, walaupoen dengan rinta 

ngan2 jang hebat sekali, soeatoe 

hal jang menoendjoekan kepada 

kita bahwa perdjoangan kita ini 

adalah semata2 takdir Toehan 

Jang Maha Koeasa. Pembitjaraan 

ditoetoep dengan seroean hidoep 

jang disamboet oleh hadirin de 

ngan sercean hidoep dengan ge 

moeroeh. Pembitjaraan ini ada 

memakan waktoe koerang lebih 

2 djam. 

Ketoca rapat toean Koempoel 

menjerahkan pimpinan kepada 

toean Daeng Tatar, oleh karena 

beliau akan menerangkan riwa 

jat Bapa Pergerakan Indonesia 

almarhoem tocan Dokter Raden 

Soetomo. Pembitjara moelai pi 

datonja dengan memberitahockan 

kepoetoesan Parindra oentoek 

memperingati hari wafatnja pen 
dekar Indonesia itoe pada tg. 20 
Mei djoega oleh sebab hari itoe 

djatoeh pada tg. 1 boelan Mau 

loed jaitoe hari wafatnja Pa Tom. 

Oleh sebab Dokter Soetomo 

seorang Islam, maka hari wafat 

nja diperingati menoeroet hitoe 

ngan Islam. Dioeraikan oleh pem 

bitjara riwajat penghidoepan Ba 

pa Pergerakan kita itoe. Hidoep 

nja sebagai manoesia jg loehoer 

boedinja, sebagai pentjinta Is 
lam dan bangsanja, sebagai se 

orang dermawan, jang mendjalan 

kan kedermawanannjamenoeroet 

hoekoem kebadjikan, sebagai ke 

pala keloearga jang setia pada 
keloearganja. Hadirin diminta 
berdiri diam sebentar oentoek 
memperingati Almarhoem Toean 
Raden Dokter Soetomo. 

Kira2 djam setengah 12 rapat di 
toetoep dengan seroean hidoep. 

  

OBAT POESAKA BORNEO 

I.Minjak KAJOELAWANG ISin 
tokolie| obatmemboeangangin 

loeka, gatal, terbakar, moen 

tah-berak. 

2.BORNEOSCHE CRUSH MEN 

TEMOE LAWAK, obat minoe 

man goena membersihkan da 

rah. 

3.MADJOEN MENTEMOE LA 

WAK (CASENTOGENTEMOE 

LAWAK) membersihkan dan 

mengoeatkan darah. 

.DJAMOE  MENTEMOELA- 

WAK membersihkan darah 

dan mengoesir MALARIA. 

. MINJAK SERAI boeat gosok, 
oesir njamoek. 

  

ta
 

IS
A 

Boleh dapat beli pada: 

G. M, Haidlir OEPOE ke-6: 
TAJAN West-BORNEO. 
La Aa Sea BEAN Maa 

aa an aa anna ERA 
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