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Rapat pendirian konsentrasi 
Nasional. 

1. 

Saat baik itoe “psychologisch 
juiste moment“ jaitoe memang 

pada waktoe ini, melihat keadaan 

tajat kita seoemoemnja jang se 

mangkin hari semangkin soesah 

dan pajah dan melihat kekeroe 

han oedara internasidnal jang 
bisa membangoenkan segala ke 

djadian2 jang berpengaroeh boe 
at rajat dan bangsa Indonesia 

seoemoemnja. 

Tidak bisa disangkal lagi jg 
niatan Parindra oentoek mengada 

kan Nasional Concentrasi telah 
disamboet oleh seloeroeh masja 

rakat Indonesia dengan gembira. 

Sekalian soerat2 kabar Indonesia 

menjamboet niatan itoe dengan 
senang dan dengan pemanda 

ngan2 jg menoendjang dan mem 

bantoe dan kanan kiritelah kita 

mendengar doa2 oentoek djadi 

nja badan permoefakatan jang 

akan didirikan. 

Oentoek mendjaoehkan salah 
faham baik sekiranja saja toetoer 

.kan sedikit maksoed dari sesoe 

atoe badan permoefakatan atau 

Nasional Consentrasi ini. 

Badan jang demikian djoega 

dipandang seperti badan pengoe 

roes oentoek segala hal dari se 
kalian partij jang telah masoek 

mendjadi anggota. 

Keadaan partij2 tetap sebagai 

mana biasa, kekoeasaan pengoe 

roesnja djoega tidak terganggoe, 

activiteitnja oentoek melebarkan 

sajapnja partij djoega tidak be 
robah. 

Diwaktoe berdirinja P.P.P.K.I. 

saja sering saksikan salah faham 

nja beberapa anggota. Oleh me 

reka P.P.P.K.I. dipandang seba 

gai soeatoe Pengoeroes Besar 
dari sekalian partij sehingga par 

tj jang mendjadi lid dari P. P. 
P.K.I. tidak perloe mendjalankan 
activiteit oentoek partijnja sen 

diri, akan tetapi menoenggoe pe 

rintah dari P. P. P.K.I. 

Soedah tentoe faham ini salah, 

Setiap badan permoekatan se 
perti Nasional Concentrasi hanja 

bermaksoed oentoek mempersa 

toekan aksi dalam beberapa hal 

jang telah disetoedjoei oleh se 

kalian atau kebanjakan anggota 

nja. Disamping aksi bersama 

itoe, haroes tiap2 partij mendja 

laakan kewadjibannja seperti bia 

sa sadja. 

Perselisihan antara partij2 ten 

toe akan teroes ada, begitoe 

djoega pendapatan lain tentang 

beberapa hal, biarpoen adanja 

badan penoentoen atau permoe 

fakatan. Akan tetapi soedah ten 

toe perselisihan dan perbedaan 

faham akan lebih moedah dise 

lesaikan djika ada tempat dan 

kesempatan oentoek memberes 

kannja dan inilah faedahnja ba 

dan concentrasi jang dimaksoed. 

Sjarat2 jang teroetama dalam 

bekerdja bersama jaitoe bahwa 

masing2 bersedia oenioek meng 

hargakan pemandangan dari se   

sama anggota. Djadi kita beker 

dja bersama ada waktoe2 jang 
seseorang atau sesepartij mesti 

mengalah aan tidak boleh kedja 

dian jg sesoeatoe partij hendak 

menggagah kepada jang lain. Ki 

ta haroes mentjari pertengahan 

jang bisa mendekatkan sekalian 

anggota kita soepaja bekerdja 

bersama itoe bisa mendjelma. 

Comite persiapan National Con 
centrasi jang terdiri dari Dr. 

Ratulangie, Mr. Sjamsoedin dan 

saja dengan rantjangannja telah 

mentjoba tjara pertengahan itoe 

dan boeah pekerdjaarnja kami 
orang telah sadjikan kepada toe 
an-toean sekalian. 

Kami orang harap toean2 teri 

ma ichtiar kita dengan hati jg 

soetji dan dengan niatan oentoek 

mentjapai bocah dalam perte 

moean ini. Poetoesan2 jang akan 

djatoeh, penting bueat masjara 

kat Indonesia seoemoemnja. Be 

berapa perhimpoenan2 menoeng 

goe poetoesan2 jg akan diambil 

dalam pertemoean ini. Sekalian 

pers Indonesia telah memperingat 

kan kepada pembatjanja betapa 

pentingnja tanggal 21 Mei dalam 

sedjarah pergerakan Indonesia 

berhoeboeng dengan pertemoean 

.kita dihari ini.Pers dan publiek 

telah menoenggoe dan berharap 

akan ini. 

Moedah2an pertemoean ini 

akan mengambil poetoesan2 jg 

sesoeai dengan pengharapan dan 

tjita2 masjarakat kita seoemoem 

nja dan moedah2an oentoek me 

ngambil poetoesan2 itoe kita se 

kalian mendapat koernia darijg 

Maha Koeasa soepaja poetoesan2 

kita disertai ketenangan dan ke 

soetjian. 

Rapat ini kami boeka. 

Setelah selesai dengan pedatu 

pemboekaannja, kemoedian Ke 

toea menerangkan, bahwa dari 

Perkoempoelan Kristen Indone 

sia diterima permintaan, soepaja 

perkoempoelan itoe dioendang. 

Akan tetapi karena jg meminta 
itoe tjabang Djakarta, maka te 

lah dibalas soepaja permintaan 

itoe haroes keloear dari Pengoe 

roes Besar. Tapi sampaihariini 

Comite Persiapan beloem mene 
rima permintaan itoe dari P.B. 

Perkoempoelan Kristen Indone 

sia. 

Kemoedian Ketoea memberi 

kesempatan kepada rapat oen 

toek mengadakan pemandangan 

cemoem tentang maksoed oen 

toek pendirian Badan Pergaboe 

ngan. 

Wakil Partai Islam In 

donesia menjatakan setoedjoe 

dengan maksoed akan mendiri 

kan Badan itoe, tjoema sadja be 

loem bisa menjetoedjoei rantja 

ngan sekarang ini. Dikemoeka 

kan soepaja dengan selekas2nja 

diadakan Congres Indonesia Ra 

ja, misalnja oentoek membitjara 

kan sikap, berhoeboeng dengan 

keadaan loear negeri, tentang me 

ngadakan militieplicht bagi ra'   

jat Indonesia, dan lain2nja. 

Wakil Pasoendan mere 
rangkan, bahwa Congresnja di 
Tjiandjoer, Pasoendan telah me 
moetoeskan, baliwa perkoempoe 
lan itoe akan tetap menjokong 
semoea oesaha 'jg bermaksoed 
akan membangaenkan persatoe 
an. Diharapkan, soepaja persa 
toean itoe djangan diatas sadja, 
artinja djangan tjoema antara 
pengoeroes2 sadja, akan tetapi 
persatoean itoe mesti ada dari 
atasteroessampaike bawah, 
karena persatoean dibawah itoe 
adalah fundament dari pada per 
satoean kita. Kalau tidak begi 
toe, nanti fundament persatoean 
hilang. 

Gerindo menjatakan, bah 
wa partai itoc sekarang tjoekoep 
koeat organisasinja oentoek me 
njokong semoea oesaha jg me 
noedjoe kepada persatoean ide 
Oologie dan kebangsaan, meski 
poen ig mengenai beberapa hai 
jg tertentoe, Getindo beloem ten 
toe menjetuedjoei 100 pCt. 

Wakil Perserikatan Mi 
nahasa menerangkan setoe 
djoenja dengan rantjangan apa 
poela wakilnja poen telah doe 
doek dalam Comite Persiapan. 

.. Wakil P.S.hJ. mengemueka 
kan. bahwa tempo hari telah di 

dirikan Bapeppi, akan tetapi ti 

dak teroes hidoep, oleh karena 

Gerindo, jg tadinja toeroet rem 
bitjarakan badan itoe, kemoedi 

an telah mengoendoerkan diri 

nja. Spr. memandang tidak per 

loe didirikan b:dan barce,mela 

inkan tjoekoep Bapeppi sadja, 

karena nama ini asalnja dari Ge 
rindc, sedang rantjangannja ada 
lah hasil dari permoesjawaratan 

antara P.S.LI., Gerindo, Parindra 

dan lain2nja. Tapi roepanja soe 
dah demikian tabiat manoesia. 

Roemah soedah didirikan, tani ti 

dak ditempati. Lebih djaoeh spr. 

menjatakan, bahwa P.S. LI ti 
dak bisa menerima beginsel-prog 
ram jg dimoeat dalam rantjangan 
sekarang ini. 

Wakil Parindra menjata 

kan tidak akan membikin peman 

dangan oermoem, karena Parindra 

adalah ontwerper, jaitoe toean 

Ketoea sendiri. Hanja spr. me 

nocdjoekan pembitjaraannja ke 

pada wakil2 jg telah berbitjara 

dan menjatakan kegirangan hati 
nja, bahwa Gerindo soeka me 
njokong oesaha jg menoegjoe 
persatoean Ideologre dan kebang 
saan (jaitoe Kemerdekaan Indo 
nesia), jg djoega mendjadi tve 
djoean partainja. 

Setelah wakil2selesai berbitja 

la dalam eerste termijn, 
kemoedian Ketoea menarik ke 
simpoelan, bahwa dari pada pe 
mandangan2 jg dikemoekakan, 
terboekti, bahwa semoeanja se 
toedjoe dengan mendirikan ba 
dan permoefakatan, hanja ten 
tang beberapa hal perloe lagi di 
roendingkan. 

Kemoedianspr.membalaspem 
bitjaraan waki!l2 jg mengenai so 
al2 jg dimoeat dalam rantjangan, 

seperti tentang nama dan dasar.   

  
  

BORNEO-BARAT 
Sambas. 

Openlucht Vergadering 

Parindra 

Tjabang Sambas. 

Diwaktoe jg achir2 ini keliha 

tan betoel dengan njata oleh ki 

ta akan actienja ra'jat Sambas, 

baikpoen dalam soal apa, terie 

bih2 dalam pergerakannja. Ma 

sih terdengar oleh kita lagi se 

pak terdjangnja tn. Soegjono, 

masih teringat lagi Kartini avond 

nja oleh I.P.O.S. dan P.P.P.T.T, 

beloem dapat diloepakan pera 

jaan Mauloed jg bersemangat, 

dan poela baroe2 ini rapat ta 

hoenannja Tarbiatoel Islam, se 

karang telah tiba poela, hari jg 

terpenting dari segala kepenti 

ngan, jaitoe hari kelahirannja 

Pergerakan Indonesia. 

Tanggal 20 Mei. Tanggai jg 

patoet ditjatet dengan tinta mas 

oleh segala pendoedoek Indone 

sia. Didorong oleh keadaan ter 

seboet Parindra Tjabang Sambas 

ta” maoe berketinggalan boeat 

merajakan hari itoe. Pada sore 

nja hari Sabtoe segala anggota 

Soeria Wirawan meadakan op 

tocht besar, berangkat dari kp. 

Lorong, kp. Djawa, Seboek, kp. 

Angoes dan teroes ke Clubhuis 

nja disamping panggoeng Kini 

baloe. Pada malamnja Soeria Wi 

rawan meadakan pertoendjoekan 

toneel jg dapat succes djoega. 

Pada keesokan harinja, Ming 

goe tg. 21 Mei, Parindra meada 

kan openlucht vergadering ber 

tempat dipadang V.O.S. Pasar 

Melajoe. Jang hadir memoeaskan. 

Sebeloem vergadering dimoelai, 

lebih dahoeloe Sueria Wirawan 

meadakan parade dimoeka pu 

bliek. 

Poekoel 8.20 menit, rapat di 

boeka- oleh ketoea Osman, de 

ngan drdahoeloei permintaan agar 

anak2 atau orang2 jg beroemoer 

koerang dari 18 tahoen akan me 

ninggalkan tempat tsb. 

Riwajatnja Pergerakkan Indo 

nesia dibitjarakan oleh sdr. Soe 

rosoegondo. Sebeloem pemibiija 

ra moelai, beliau meminta kepa 

da segala jg hadir akan berdiri 

sebentar oentoek memperingati 

almarhoem Dr. Soetomo, dan W 

R. Soepratman, serta diiringi oleh 

lagoe Indonesia-Raja. 

Abad jg ke-20 zaman keinsja 

fan bagi ra'jat Indonesia. Keba 

ngoenan bangsa kita artinja ke 

sadaran akan nasibnja, keinsja 

fan kepada haknja sebagai soea 

toe bangsa dan disinari oleh ke 

jakinan. Seloeroeh Indonesia ber 

gerak, dari Sabang sampai ke- 

Merauke, terdengar keloehannja, 

terdengar soearanja, meneriak 

kan agar segala ra'jat bersatoe 

menoedjoe kemoeliaan bangsa 

dan noesa. Insjafnja bangsa kita 

teroes beryanioeng kepada ke 
kocatan kebangsaan, dan kebang 
saan ini moesti beroerat berakar 

dalam tanah persatoean 

  

  

  
Pada waktoe bermain sport Bedak 
Purol membekin toean tinggal segar. 
Menecalikan toean berpeloeh ter- 
laloe banjak, kaki bertjelah dan pedih. 

Berlempah” kekoeatan menjemboehkan. 
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    PELANGIE BISCUITS 
  

»MARILE" 
DAISY 
WAFELS 

BARANG SIAPA SOEDAH MEN- 

TJoBA INI TIGA ROEPA BIS- 

CUVITS, TENTOE SELAMANJA 

BILANG 

s BEDANJA TIDA DJAOEH DE- 
»NGAN BIKINAN EUROPA atau 
sSAUSTRALIA, SEDANGKAN 
#HARGANJA MOERAH"     
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(Samboengan moeka 1). Gerindo tidak akan mengambil Tg : AA 

bagian. | 
      oleh karena dari pihak P.S.LI. 

dalam tahoer 1938 telah datang Dalam keadaan ini dan terde 

andjoeran oentoek membangcen | sak dengan kekeroehan oedara in 

kan lagi badan persatoean de | ternasional, maka Paiindra da 

ngan permoefakatan dan dalam | jam boelan Maart 1939 telah me 

boelan April 1938 P.S.LI. telah ngambil poetoesan oentoek me 

membikin satoe rantjangan O€n | ngambil initiatief boeat mendjel 

toek Bapeppi (Badan Perantara | akan apa jg sebenarnjateroes 

an Partai-partai politik Indone | terkandoeng dalam sanoebariki 

sia) jang diterima baik oleh Pa | «3 sekalian, jaitoe oentoek men 

soendan, Gerindo, P.S.LIL, Par | gjelmakan badan permoefakatan 

indra. dengan djalan Nasional Concen 

trasi. 

   
   

    

   

                  

     

TJAPE DAN LESOE? 

Apakah toean memoelai toean poe- 

nja pakerdjaan saban hari itoe, de- 

ngan ogah-ogahan? Apakah toean 

tida ada pengharapan oentoek 

waktoe jang akan datang? Madjoe- 

lah dengan tegakkan kepala! 

Djoega Bier Itam tjap Ajam itoe 

dibikin oentoek diminoem oleh 

toean — bier jang mengasih tenaga 

dan enak rasanja, jang membikin 

toean tjepat mendjadi poela orang 

gagah dan koeat, jang dapat poela 

merasakan kanikmatan hidoep 

sapenoeh-penoehnja dengan tida 

lekas lelah. 

Rantjangan Bapeppi itoe jang 

telah diterima baik oleh 4 per 

himpvenan tadi boeat sebagian 

besar mendjadi pedoman dan da 

sar dari rantjangan jg telah saja 

kirimkan kepada toean2. 

Dengan mengambil initiatief 

ini soedah tentoe Parindra tidak 

mengandoeng niatan centoek 

mendapat nama atau meminta 

kehormatan boeat initiatief itoe, 

oleh karena djaoeh padanja ala 

san2 jg demikian. Begitoe djoe 

ga dalam kalangan Parindra ti 

dak ada petsangkaan jg djelek 

kepada siapapoen jang telah me 

ngambil initiatief mendirikan ba 

dan permoefakatan, oempama 

nja terhadap P.S.LI. jg lebih doe 

loe telah mengandjoerkan Bapep 

pi atau terhadap P.N.I. jg telah 

mengandjoerkan P.P.P.K.I. 

Soenggoeh peratoeran Bapep 

pi telah diterima baik oleh 4per 

himpoenan tadi, maksoed mendi 

rikan badan itoe kandas, olehka | 

rena satue perhimpoenan dari 4 

itoe, jaitoe Gerindo dalam cong 
resnja ditahoen 1938 telah me 

ngambil poetoesan tidak akan 

mengambil bagian dalam Bapep 

pi oleh karena mereka berkehen 

dak mengoeatkan organisasinja 

bertani San OeOe, Parindra telah mengambil ini KABAR LELANG. 

tiatief karena olehnja dirasa se ma TENNIS DAN BADMINTON —— 

mangkin hari semangkin perloe n Ng Ka ti SPECIALIST Tanggal 30 Mei '39 pada jang 

mengadakan badan permoefaka terhormat, 

tan antara peihimpoenan2 Indo 

nesia dan olehnja hanja ditoeng 
sr 3 Aa 

goe sa'at jg baik oentoek mema 
, , 

djoekan andjoeran jg sebenarnja 
Noeraliweg Pontianak. 

dikandoeng oleh sekalian perhim 

  

  

  

Oleh karena maksoed jg perta 

ma jaitoe mengadakan badan pe 

rantaraan antara 4 perhimpoenan 

tadi tidak terdjadi, disebabkan 

oleh pendiriannja Gerindo, ma 

ka perhimpoenan jg tiga jaitoe 

P.S.L.I., Pasoendan dan Parindra 

berpendapatan bahwasoekar men 

Bisa besnaar dan reparatie segala matjam 

racket dengan garantie. 

Ada sedia matjam - maijam tennis dan 

badmintonracket serta perkakasnja. . 
Perselakan meliliat programma 

    

  

  

      dirikan Bapeppi, djika sesocatoe poenan2 Indonesia. sBKERNAL-SPORTS” jang disiarkan. 

organisatie jg penting sebagai ——— Voorstraat No. 52 — Pontianak. oekang Lelang 
A.E. FOX.   

  

  

   

      

Soesoe manis. IJAP NONNA 
Iboe jang tjinta pada anaknja tentoe akan memberi 

# . 

ia Soesoe Manis ,,Tjap Nonna” sebab gampang 

, 

dipentjernahkan serta memberi kepastian jang 

   
anaknja akan sehat dan goembira. 

( SU TS 
  

N. V. Borneo Sumatra Handel Maatschappij 

Minta dikirim pada saja Boekoe boeat perdjagaan dan 

makanan anak-anak SOESOE ,, TJAP NONNA." 

Saja berikoetkan franco 10 cent. 
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Itoe tjat boeat pakerdjaan 
lebih baek. 

Mengkilap bagoes, warn -warna 
indah, 
56 warna. Minta kaart 
warna dan pamilih warna. 

tenaga manempei besar 
warna- 

LINDETEVES PIETER SCHOEN & Zn 
FABRIEK TJAT DI BATAVIA 

  

DOENIA 
Pemandangan 

Kalau kita perhatikan banjak 

lah sekarang soerat-soerat kabar 

dan madjallah oentoek kita ka 

oem Iboe. 

Didalam itoe isinja karangan, 

tidak sadja dari kaoem lelaki, te 

tapi banjaklah poela Iboe-iboe 
kita jg maoe menoelis, apa jang 

perloe rasanja olehnja diketahoei 

saudaranja jg lain. Hal jang be 

gini tentoe menggirangkan hati 

kita. Sebab itoelah maksoed sa 

ja dengan karangan ini, lain ti 
dak dari akan mengoeraikan boe 

ah pikiran saja, perkara hal jg 

tentoe sering djoega soedahter 

pikir oleh jang lain-lain. Moe 

dah-moedahan banjaklah orang 

jang setoedjoe dengan pendapa 

tan saja ini, walaupoen letak dan 

soesoen perkataan saja beloem 
lah begitoe teratoer. 

Waktoe sekarang ini, soeatoe 
jg djaoeh berlain dari dahoeloe, 
sering menerbitkan keinginan sa 
ja, akan memperbandingkan kea 
daan dahoeloe dengan sekarang, 
dan akan mentjahari, apakah jg 

baik kita toedjoe, dan bagaima 
nakah jg baik djalan mentjapai 
maksoed itoe. 

Kalau saja perbandingkan anak 
anak gadis doea poeloeh tahoen 

jg laloe dengan anak2 sekarang 
boleh dikatakan beroentoeng me 
reka sekarang mendjalani djalan 

jg soedah diratakan oleh sanak 
saudaranja jg terdahoeloe. Teri 
ngat oleh saja seroean Almar 
hoem R.A. Kartini pada kaoem 

perempoean, dan teringat poela 
oleh saja soesah-pajah Ibbe dan 
Bapa jg sepakat denganpikiran 
perempoean jg moelai ini. 

Banjaklah perkataan jg dide 
ngar orangtoea kita Waktoe itoe, 
jg menjedihkan hatinja danjang 
memerahkan moeka dan telinga 
nja, sebab aib seorang bapa 
dan iboe maoe melepaskan anak 
gadisnja. Waktoe itoe lain tidak 
jg diminta si-gadis: 

Sekolahkanlah saja iboe dan 
bapa, boleh bertambah kepandai 
an saja, bertambah djoega, dari 
jg saja peladjari disekolah ren 
dah. Ternamalah anak2 jg sang 
goep melaloei sekolah Mulo dan 
sekolah goeroe. 

Beloem lima belas tahoen se 
Soedah itoe mengertilah segala 
iboe dan bapa, bahasa perloe 
dan patoet anak2 perempoean di   

ISTERI 
atau tjermin. 

beri poela peladjaran. Bidji jang 
ditanamnja soedah mendjadi po 
hon dan moelai berboeah. Banjak 
lah anak2 jg soedah tammat se 
kolah mendapat pekerdjaan, dan 
selaloe mereka ini berichtiar 
akan membalas goena iboe dan 
bapanja. 

Sekarang ini djalan akan ma 
Soek sekolah tidaklah ssesah Ia 
8! oentoek gadis2 kita. Iboe ba 
panja tidak berpikir pandjang Ia 
gi, apa boleh anaknja dipersalah 
kannja kalau tidak disekolahkan 
nja. Ia soedah insjaf akan kewa 
djibannja, menjoeroeh anaknja 
beladjar. Dengan segala daja-oe 
paja dan akal ia mentjari djalan 
boleh anaknja mendapat kepan 
daian, boleh sanggoep dia me 
njoeroeh anaknja beladjar dan 
mendjaga dirinja, kalau orang 
toeanja tidak berkekoeatan lagi. 

Lain poela kesoesahan jg di 
tanggoeng anak2 sekarang. Ada 
djoega gadis jg soedah mentja 
pai sekolah jg dinamai ,Mid 
delbare schoo |“. Dahoeloe 
tjoekoeplah rasanja kepandaian 
sebegitoe. 

Tetapi sekarang lebih tinggi 
jg akan dikedjar, dan lebih ba 
njaklah harapan jg toea2 kepa 
dajg moeda. 

Seboleh-boleh digenggami ta 
ngan gadis-gadis, sekarang oen 
toeng kita kaoem perempoean. 
lalah jg akan menjelidiki keper 
loean kita, dan ialah akan mem 
perbaiki tegak saudaranja. 

Kalau kita pikir benar2 berat 
beban jg akan dipikoel anak2 
sekarang. 

Saudaranja jg terdahoeloe tjoe 
ma berdaja-oepaja akan mem 

boeat djalan oentoek kawannja 
ig dibelakang. 

Orang inilah jg akan meneroes 
kan langkah, oentoek mentjapai 
jg dimaksoed tadi. 

Soenggoehpoen begitoe beloem 
lah habis tanggoengan kita jang 

tertoea. Pandai-pandai kita hen 
daknja memimpin anak kita, da 

lam pergaoelan jg semakin lama 
semakin szesah ini. Toeroetlah 
ia dalam zaman kemadjoean ini, 
sambil djangan meloepakan apa 
apa jang soedah kita rasai. 

Pendapatan kita selama inilah 
jang boleh mendjadi seboeah pe 
doman bagi kita, mentjari djalan 
jang rata akan mengedjar jang 
ditjita2. 

“mBb' Sadikem. 

  

  

Onoeruinge Levenverzerering Mu. 
sBOEMI POETERA" 

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

Kekajaan pada tahoen 1937 lebih dari 
Oewang tanggoengan........ 

    

lebih........ 

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

dan bangsa. 

Keterangan boleh dapat dengan gratis. 
Boeat Pontianak dan sekitarnja pada 

ABDULRACHMAN Adjunct Inspecteur di-Pontianak. 

Bijkantoor: MEDAN 

F 1.400.000 
F 8.406.850     

KABAR PERNIAGAAN 

Passar Pontianak 

  

  

Harga 

BERAS per 100 K.G. 

Siam No.1 f 10.50 

Ng. 2 s 350 

No.3 » 8.80 

Patah No. 1 » 6.60 

No.2 » 6.50 

Djawa (beras boeloe)| , 10.— 

Goelapasir » 12.— 

Kopi bidji » 25.— 

Tepoeng gendoem » 12— 

Katiang tanah » 11.15 

Minjak kelapa 1 botol, 0.10 

Kentang » 13.— 

» (ho eng) » —— 

» Ipek tjanj 2 —— 
»  Ilolosanj » —.— 

LADA p.100 Kg. 
Poetih f 18.50 

Hitam » 6.— 

GETAH RABA per 100 Kg 

3lanket ,B“ f 13.— 

“ ni » 12.50 

2 »D“ » 11.50 

Barkcrepe » 6.50 

Smoked Sheets JI 13.3 

Slabs 80pCt kering , 7.52 

Air dried Sheets e 12.25 

Ongedr. Sheets 50pCt, 6.-- 

Coupon » 38.25 

cOPRA p. 100 Kg 

fob. nug. f 6.30 
e. k. a 9:50 

  

KABAR LELANG. 

Tanggal 5 Juni “39 pada jang 

terhormat, Toean 

A.G. v. Hutten 

Adm. P.R.V. 

Muntingheweg No. 4 

Pontianak. 

Tanggal 7 Juni '39 pada jang 

terhormat Toean 

R. Beyen 

Sergt. Infant. 

Steursweg Ptk. 

Keterangan lebih djelas, lihat 

programma. 

Toekang Lelang 
A.E. FOX. 

  

Advertentie. 

Het Hoofd van Plaatselijk 
Bestuur te Singkawang 
roept gegadigden op voor 
de betrekking van Markt- 
meester bij het Pasarbedrijf 
te Pemangkat-Salaris f 100.- 
per maand plus 20 pCt. 
duurtetoelage. Zich aan te 
melden bij het Hoofd van 
Plaatselijk Bestuur te Sing- 
kawang voor 15 Juni 1939 
schrifteliik of in -persoon. 

Het Hoofd van Plaatselijk 
Bestuur vd.     
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Dengan bangga Han 
Gwan 

kepada anak-anaknja, 
bahoea ia tadinja ha: 

FABRIEK BERAS 

SENDIRI 

. 
tjeritakan 

nja mendjadi toekang ikan biasa sadja di 
pasar e Dari pagi' sampai djaoeh malam ia 
berdagang teroes dengan tida merasa tjape. 
la beloem pernah sakit. Sesoedahnja ber- 

taoen-taoen bakerdja keras, maka sekarang 
ia mendjadi eigenaar sendiri dari satoe fabriek 
beras besar. Djika toean tanja kepadanja 
tentang resiahnja dari ia poenja kemoedjoe- 

ran itoe, maka ia akan kasihkan djawaban 
kepada toean: Toentoet kasehatan hidoep 
dan minoem dengan tentoe satoe glas Java 
Bier jang menambahkan kemaoean bakerdja. 
Semoea orang' gagah meminoem Java Bier. 

Orang tega 
dan 1 eat       
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TENNIS DAN BADMINTON 

SPECIALIST 

  

Bisa besnaar dan reparatie segala matjam 

racket dengan garantie. 

Ada sedia matjam - matjam tennis dan 

badmintonracket serta perkakasnja. 

sKERNAL-SPORTS”" 
Voorstraat No. 52 — Pontianak. 

  

  

KABAR KOTA 

Aspro dimana2 boleh 
didjoeal. 

Menoeroet poetoesannja Dienst 

der Volksgezondheid, Aspro di 

mana2 boleh didjosal didalam 

semoea toko2 dan waroeng2 de 

ngan tidak memakai licentie. 

Diambil dengan masin 
terbang. 

Pada hari Minggoe petang te 
lah datang kesini satoe masin 
terbang dari Soerabaia atas per 
mintaan kawat dari toean Dr. van 

der Werf, Gewestelijk Arts di 

sini, oentoek mengambil toean 

v.d. Bosch, Chef dari Aniem jg 
lagi sakit keras dan menoeroet 

pendapatan toean dokter terse 

boet haroes dengan segera moes 

ti di operatie, soepaja dapatlah 

kiranja tertolong djiwanja dari 

beliau. 

  

Hasilnja prijsvraag 
Lux Zeep. 

Lever's Zeepfabrieken N. V. 

Batavia-Centrum memberi-tahoe 
kan bahwa menoeroet kepoetoe 

san jury, adalah kiriman gambar 
berwarna jang terindah, jang di 

terima pada tg.22 Meij.I., jalah 

dari toean Liauw Djong Sen, Pa 

rit-Pekong K.B. 33 Pontianak, 
pada siapa prijs jang telah di 

djandjikan, oecang sedjoemlah 

f 25.— lantas dikirimkan. 

Persatoean Anak Borneo. 

Dengan dil:adiri oleh 123 orang 
dan bertempat diroemah Sekolah 

Pontianak II dikampoeng Mela 
joe, pada hari Minggoe j.b.I., oleh 

Comite pendirian ,Persatoe 
an Anak Borneo" telah di 
adakan pertemoean. 

Sebeloem pemboekaan, tn.R, 
M.Nalaprana, Demang Pontianak 

anggota Voorloopig Bestuurteri 

ma soerat dari ,Persatoean 

Boeroeh Pabean" (P.B.P.) 

tjabang Pontianak, jang berisi 

oetjapan selamatatas ber 

dirinja perhimpoenan ,,P. A. B.“ 

Pada djam 9 tn. R. M. Nala 

prana memboeka rapat itoe de 

ngan mengoetjapkan terima ka 

sih atas perhatian sekalian jang 

hadir jg telah soedi menceroeti 

oendangan itoe. Teroetama oetja 

pan terima kasih dan hormat ke 

pada toean Hoofd van Plaatselijk 
Bestuur disini jg telah memberi 

kan keloeasan dan kepada toean 

M. Saleh Kepala Sekolah Pontia 

nak II (beliau tidak hadir, karena 

berhalangan) atas kemoerahan 

telah memberikan tempat rapat 

itoe diadakan diroemah sekolah 

terseboet. 

Kemoedian, beliau menerang 

kan akan maksoednja pertemoe 

an itoe diadakar dan seterces 

nia tentang kegsenaan soeatoe 

perserikatan diantara anak Bor 

ngo sesamanja, karena melihat 

keadaan sekarang memang soe 

dah sangat perloe anak Borneo   

bergerak dan berdaja-oepaja ben 

toek membela kepentingan diri, 
tidak dapat dipertjajakan dan di 

serahkan sadja kepada nasib (per 

oentoengan), sehingga keadaan 

anak Borneo sekarang masih ter 

kebelakang dalam hal segala2 
nja. 

Tjita-tjita ini memang soedah 

ada dari.dahoeloe, jaitoe dalam 

tahoen 1931 atas oesaha bebera 

pa toean2 poetra Borneo dianta 
ranja tn. Nalaprana sendiri dan 
tn. Sjarif Mohamad Alhindoean, 
Secretaris S.p.j. m. m. tocankoe 
Sulthan Pontianak, satoe perseri 

katan Studiefonds telah didiri 
kan. Tetapi karena masa itoe hal 

ig begitoe beloem djadiperhati 

an poetra-poetri disini, tamba 

han poela tn. Sj. Mohamadterse 

boet jg djadi pengandjoer jg 

teroetama ta” antara lama dari 

pendirian itoe beliau meninggal 

doenia, maka oesaha itoe ta” 

dapat diteroeskan. 

Sekarang keinginan poetra- 
poetri Borneo telah kelihatan dan 
zaman telah mendesak oesaha 

itoe patoet kita langsoengkan 

sampai berhasil. 

Setelah itoe, beliau menjerah 

kan kepada toean Ismail Osman 

meneroeskan pembitjaraan, me 

nerangkan lebih djelas segala hal 

itoe. 

Toean Ismail Osman menerang 
kan bahwasekarang njatalah soe 

dah berapa djaoehnja negeri dan 

poetra-poetri Borneo, teroetama 

Borneo-Barat ini, ketinggalan di 

belakang dalam segala2nja. Ber 

hoeboeng dengan beberapa hal 

jg mendesak, dikehendaki oleh 

masa, bertambah berkobarlah ke 

inginan anak Borneo akan meli 

hat perobahan ditanah-airnja jai 

toe adanja kemadjoean. 

Anak Borneo haroes ingat dan 

insjaf bahasa kemoendoeran ta” 

perloe disesalkan lagi, karena 

kesalahan sendiri jg mendjadikan 

djaoeh tertjetjer kebelakang. Te 

tapi hal itoe djangan dibiarkan 

seteroesnja seperti jg soedah2 

dan hendaklah keadaan itoe di 

perbaiki, oesaha jg mana tidak 

dapat kita harap atau serahkan 

sadja kepada mereka jg boekan 

menoenggoe sadja ,takdir 

Ilahi". 

Haroes ada keinsjafan bersa 

ma dari poetra Borneo sendiri, 

mempetloeaskan didikan anak 

negeri dalam hal onderwijs, per 

tanian, pertoekangan dan perni 

agaan, mempeladjari serta moe 

lai berboeat menoedjoe economie 

sendiri, andjoeran serta dikepa 

Jai oleh anak Borneo sendiri, 

Sekarang sampailah masanja 
dan patoetlah anak Borneo, ter 

oetama anak Borneo-Barat jang 

mentjintai kemadjoear mendiri 

kah satoe perhimpoenan jg akan 

mengoesahakan mengadakan ser 

ta memelihara atau membantoe 

pendirian roemah2 sekolah ter 

oetama oentoek poetra-poeiri 

Borneo, mengadakan serta mendi 

rikan ,Studiefonds" bagi 
poetra-poetri Borneo jg dipan 

dang tjakap, tetapi tidak ada ke 

mampoean bocat meneroeskan 

pengadjarannja lebih lan djoet 

mengadakan serta memelihara 

roemah pertemoean anggota2 per 

himpoenan anak Borneo, me 

ngoempoelkan boekoe2 dan ba 

tjaan2 (Taman Pembatjaan) jg 
tiada terlarang dan beroesaha 

dengan soenggseh2 didalam se 

gala hal oentoek kemadjoean ne 

geri dan poetra-poetri Borneo, 

jang tidak bertentangan dengan 

oendang2 negeri. 

Dan djoega soepaja perhim 

poenan dapat bekerdja dengan 

leloeasa dan sempoerna pendiri 

an perhimpoenan jg dimaksoed 

kan itoe, djika perhimpoenan ini 

terdiri, akan dimintakan , Rechts 

persoon“ (kebenaran Negeri). 

Sekianlah, kata beliau, tjita2 

Comite sekarang dan beberapa 

diantara poetra2 Bornec. 

Lantas beliau memperselakan 

kepada jg hadir mengeloearkan 

bocah pikiran masing2, apakah 

setoedjoe diadakan perhimpoe 

nan seperli jg dimaksoed dan di 

seboetkan itoe. Sekaliannja me 

njatakan setoedjoe serta sekali 

an jg datang itoe dengan soeka 

hati mendjadi anggota perhim 

poenan. Mereka semoea anak 

Borneo. 

Toean Ismailpoen memakloem 

kan, bahwa oleh persetuedjoean 

jang hadir, maka ditetapkan 

perhimpoenan berdiri. 

Sesoedah ifoe dilakoekanlah 

pemilihan Bestuur (Hoofdbes 

tuur) jg merdeka, tidak dipenga 

roehi, jaitoe tidak memadjoekan 

kandidat2, jang berkescedahan 

terpilihlah toean2 sebagai beri 
koet : 

Voorzitter : R. Moeslimoen Na 
laprana, Demang Pontianak. 

Vice Voorz: Ismail Osman, 

Pontianak. 

SecretarisI: G. M. Poetra, Pon 
tianak. 

Secretaris II: O. M. Saleh Klerk 

B.B. Pontianak. 

PenningmeesterI: AmboPasir. 

3 Il: Hadji Bada 
roedin. 

Commissaris2 : Sjarif Salim. 

Boesri. 

Mohd. Tahir 

Arif. 

Abdul-Rahim 

Ahmad. 

R. Sjahdan- 

Sjahkobat. 

H. Djapar. 

Ja Abdoellah. 

H, Abd. Razak 
Joesoef. 

H.Tahabin H. 

Tamin. 

Bestuur mana lantas meneri 
ma djabatannja dan mengambil 
kedoedoekan masing2. 

Oleh karena hari telah djam 

2.30, maka rapat diberhentikan 

sementara, masing2 poelang ke 

roemahnja dan pada djam 3 ang 

gota2 bestuur datang berhimpoen 

boeat mempeladjari rentjana sta 
tutin danhuishoudelijk reglement 

jang telah dirantjangkan, sedang   anggota2 lainnja datang kembali   

ketempat rapat pada djam 4pe 

tang. 

Pembitjaraan berikoet jalah 

tentang anggaran dasar (statutin) 
dari pada perhimpoenan. 

Oleh Vice Voorz., statutin dan 

huishoudelijk reglement dibatja 

kan dan tiap2 fasal disampaikan 

pertanjaan kepada anggota2 ber 

hoeboeng dengan rentjana itoe, 

Selainnja dari keberatan ke 

tjil2 sadja, sekaliannja menjetoe 

djoei akan boenjinja, sebab itoe 

dinjatakan bahwa rentjana2 

itoe disahkan. 

Adapoen oeang contributie, 

tiap2 seorang anggota ditetapkan 
serendah2nja f0.25 seboelan, di 

bajar tiap2 boelan, sedang oe 

ang entree serendah2nja f1. di 

bajar sekali goes. 

Soenggoehpoen demikian, ber 
hoeboeng dengan banjaknja fa 

sal2 dalam statutin dan huishou 

delijk reglement itoe, pada djam 
9 malam pembitjaraan baroe se 

lesai dan tapat ditoetoep oleh 

Voorz. dengan menjatakan me 
rasa poeas dan mengoelangi oe 

tjapan terima kasih sekali lagi 

atas kedatangan mereka jg ber 

hadir dan atas perhatian dan 

oesaha mereka jang telah ditoen 

djoekkan kepada perhimpoenan. 

Sebagai penoetoep, orang ba 
tja fatihah dan do-a selamat, se 

soedahnja itoe rapat poen boe 

bar. 

Leden vergadering Persatoe 
an Boeroeh Pabean (P.B.P.) 

tjabang Pontianak. 

Pada hari Minggoe 28 Mei 
1939 P.B.P. tjabang Pontianak 
telah mengadakan rapat angg:ta 

beitempat di gedong Parindra 

Gevangenisweg Ptk. dengan di 
hadiri koerang lebih 40 orang 
anggota, serta dikoendjoengitn. 

C.F.H. Jorrens dan tn. W.H. 

Bruin sebagai dienstleiding, wa 
kil politie tidak poela ketingga 

lan dikepalai oleh mantri-poli 

tie R. Mangoen diiringi dengan 
4 orang temannja. 

Persidangan dipimpin oleh ke 
toea toean Sarindo Ritonga. 

Djam 9 rapat diboeka oleh ke 

toea, setelah beliau mengoetjap 

kan kegoembiraan dan terima 

kasih atas koendjoengan jang 
toean2 C.F.H. Jorrens dan W. 

H. Bruin sebagai bapa bagi kami, 

oentoek mempersaksikan keloeh 

kesahnja dan nasibnja douane- 

personeel dengan keadaan gadji 

jang sekarang ini dengan tidak 

memoeaskan. 

Begitoe poela beliau tidak loe 

pa mengoetjapkan terima kasih 

pada saudara2 jang hadirin serta 

pengoeroes gedong jg memberi 

izin oentoek mengadakan rapat 

tsb. 

1.) Penjamboetan ini disam 

boeng poela oleh toean Aim se 

bagai secretaris perkoempoelan 

terseboet, dengan singkat beliau 

mengoetjapkan jang oedjoednja 

memberi selamat datang dan ba 

hagia serta toeroet djoega goem 

bira menjamboet kedatangan ke 

doea toean terseboet sebagai ba 

pa mendengar ratap tangis anak 

nja, disamping itoe mengharap 

poela akan pertolongan beliau 

permintaan P.B.P. terkaboel hen 

daknja, dan dilandjoetkan poela 

oleh toean Amril jg maksoednja 

bersamaan dengan itoe djoega. 

2.) Permintaan tentang gadjiter   

hadap Pemerintah. Dalam agenda 
ini moentjoellah pembitjaraan 

dari toean2 Sarindo Ritonga, 

Saaman, Kemis, Amril jang ber 

cedjoed permintaan, maka rapat 

mendapat kepoetoesan sebagai 

berikoet: 

a.) Mohon pada Pemerintah min 
ta tambah gadiji. 

Mohon minta tambah 4 stel 
pakaian. 

Mohon maandlooner dika 

langan Douane minta diha 

pveskan didjadikan satoe 

corps atau mendjadi actie 

vendienst. 

Pegawai rendahan jang ber 

gadji maximum dinaikkan 

pangkat atau pegawai jang 

bergadji f40.— dibenoemd 

djadi mantri, pekerdjaan kas 

sier soepaja dikerdjakan 

oleh kassier menoeroet B.B. 

L., segala permintaan ten 

tang ini tjabang Pontianak 

akan menjerahkan kepada 

Hoofd Bestuur Djakarta, 

agar oleh oesahanja Hoofd 

Bestuur hal ini boleh dibi 

tjarakan wakilnja di Volks 

raad toean2 Otto Iskandar 

Dinata dan Mr. Moh. Yamin. 

3.) Sparen dan amalfonds di 

bitjarakan oleh toean2 Aim, Ibra 

him dan Ketoea, rapat menjetoe 

djoei, tiap2 anggota membajar 

f 0,02 tiap2 boelan oentoek amal 

fonds, f 0,10 wang simpanan sen 

diri tidak boleh diambil sebe 

loem doea tahoen. 

4.) Persatoean voetbal dikala 

ngan bangsa kita Indonesia, di 

bitjarakan oleh toean2 Satindo 

dan Moerad, kemoedian rapat me 

njetosdjoci, bahwa P.B.P. ha 

roes beroesaha mengadakan per 

moesjawaratan sama Bestuur 

voetbal bond atau setidak2nja 

menoenggoe oendangan dari 

bond2 jang terseboet. 

5.) Oesoel dienstleiding doua 

ne. 

Tampak berbitjara Toean2 

Ngadio, Boedjang, Paimo, Moe 

rad, Amril, Soenjonz, Ibrahim 

dan Jatil. 

Tentang voorstel oentoek me 

njampoernakan, P.B.P. akan ber 

ichtiar menjembahkan permin 

taan agar soepaja peroebahan 

diensi itoe memoeaskan. 

Sesoedah habis berbitjara se 

bagai penoetoep djoega menoen 

djoekkan kegirangannja maka sa 

lah satoe jang hadir toean Sa 

rindo menjanjikan sendiri, boleh 

djadi njanjian dibawanja dari 

Djakarta, maksoed beliau soe 

paja anggota P.B.P. insjaf ter 

hadap perkoempoelannja. 

Karena tidak ada lagi akan 

dibitjarakan, djam menoendjoek 

kan poekoel 11.40 vergadering 

ditoetoep oleh ketoea dengan se 

lamat. 

b.) 

c.) 

d.) 

  

OENTOEK  MENDJADI 

PERINGATAN! 

  

  

Soedahkah toecan mem 

bajar wang langganan 

sBBORNEO-BARAT“ ? 
Sedikit boeat toean, tapi 

besar artinja bagi kami. 

Zonder bantoean toean 

soekar djoega s.k. kita 

madjoe. 
  

.
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