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Baik di Barat maoepoen diTi 

moer nampak dengan djelas ke 

gertingan semakin bertam bahsa 

dja. Inggeris tidak moengkin Ie 

bih lama lagi bisa main silat dan 

soedah dekat masanja ia mesti 

mengambil sikap jg pasti dan 

memperlihatkan belangnja. Rce 

panja orang soedah salah taksir 

dengan langkah di Munchen 

itoe. Ternjata bahwa tidaklah 

roepanja semoea begitoe gam 

pang. Kalaupoen ada hasil jang 

boleh diseboet, boleh dikata ha 

nja semoea oentoek kaoem tota 

litaire staten sadja dan atas ke 

roegian Inggeris. 

Sedjak pedatonja Stalin dalam 

boelan Maart baroe2 ini jg di 

toedjoekan melawan democratie 

berhoeboeng dengan politieknja 

terhadap Duitschland, sehingga 

Tsjecho Slowakije tinggal terka 

toeng2 sendirian, sebenarnja be 

loemlah banjak perobahan. Dari 

satoe hari kesehari selaloe diba 

jangkan kepada kita akan datang 

nja perdjandjian tiga negeri an 

tara Inggeris, Perantjis dan Rus 

land. Dari semoea omongan jg 
dikawatkan kemari pasal peristi 

wa jg penting bagi politiek Ing 

geris ini dengan terang bisa di 

«saring, bahwa boeat sa, 

tor penting dan akan memberi 

poetoesan dalam politiek doenia 

Stalinpoen insjaf betoel, bah 

wa Inggeris dan Perantjis ta' akan 

berdaja soeatoe apa kalau Rus 

land tidak ikoet. Demikian di Ba 

rat, negitoe djoega di Timoer. 

Korban besar jg diminta oleh 

Rusland sekarang, roepa2nja ti 
dak bisa dibawa oleh negeri2 jg 

berdjadjahan itce. Pemerintah2 

Inggeris dan Perantjis pada ma 

sa ini lebih darijg soedali2 mes 

ti tergantoeng dari kesoekaan ra” 

jat jg sedang mendjalar2 kian 
kemari. 

Itoelah sebabnja maka orang 

tidak berani dengan begitoe Sa 
dja teroes menempoeh djalan jg 

dilaloei selama ini oleh modal 

doenia jg berkepentingan. 

Dengan ini kami maksoedkan 

bahwa baik orang Inggeris, mace 

poen orang Perantjis jang meme 

gang kekoeasaan tidak maoe 

menggoenakan tenaga militair 

jg ada pada mereka boeat men 

djaga keselamatan modal jg ter 

tanam itoe. Makanja sampai ada 

poetoesan begini adalah djoega 

disebabkan kedoedoekan modal 
doenia jang semakin gojang te 
roes-teroesan. 

Beberapa poeloeh tahoenjg si 

lam masih ada lagi harapan orang 

oentoek membawa modal jgberi 

boe djoeta itoe kedjalan lama, 

jaitoe djalan jg membawa keoen 

toengan berlipat ganda, tetapi se 

karang telah ternjata dengan te 

gas dari beberapa statistiek pa 

sal perpindahan, kesoeboeran 

modal itoe, bahwa orang roepa 

nja soedahtiba didjalan jg 

       

  

  

boentoe sama sekali. Dalam 

doea poeloeh tahoen jg helaka 

ngan ini Inggeris-tidak bisalagi 

mengeloearkan modal. Perang 

wadja dan mas jg memberi ke 

oentoengan boekan boeatan bagi 

segolongan jg berkepentingan di 

masa sebeloem perang, ssedah 

itoe perlombaan persendjataan 

jg digoenakan akan merdjaga 

keselamatan hak milik negeriloe 

ATA sosaarn we imperieele politiek 

ini tidak lagi mengoentoengkan. 

Orang terpaksa soeroet kebe 

lakang, setelah semoea negeri 

jg bersemangat imperialistische 

achirnja terpaksa mesti menga 

koei, bahwa ,perdagangan pe 

tang“ (handel in oorlog) tidak 

ada lagi labanja. 

,Handel in oorlog“ .......ig 

moela2nja digoenakan oleh ka 

oem sociaal-democraten sebagai 

sembojan politiek dan kemoedi 

an ditioep2 lagi oleh kaoem ko 

moenis, sebenarnja kalau ditilik 

dari djoeroesan historisch- mate 

rialistisch memang dapat dite 

rangkan ........ tetapi sebetoel 

nja bcekan dengan sengadja di 

kehendaki cleh barang seorang 

djoeapoen. Ketika 70 tahoen Ui 

masa abad jang silam keoentoe 

ngan perdagangan internasional 

.boleh dikata semakin berkem 

berkat pexbaikan 
niek dan pengangkoetan, diada 

kan ditengah poesat2 doenia,ter 

oetama sekali di Londen dan Pa 

rijs, milliarden-beleggingsporte 

feuilles. 

Negeri? djadjahan dan negeri2 

debiteuren (Amerika Oetara dan 

Selatan, Rusland, Britsch Indie 

dan Tiongkok), jg disebabkan 

rendahnja harga basil 'negerinja 

tidak mampoe membajar hasil 

industri jang mahal dari negeri 

crediteuren, makin lama makin 

tertimboen dibawah rente pindja 

man jg semakin berioempoek2. 

Inilah akibatnja dagang jgtidak 

setimbang itoe. 

Kalau poela tiba oeroesan mi 

litair, sebagai jg terdjadi oempa 

manja dengan Egypte dan diwak 

toe jg belakangan ini dengan Pa 
lestina, terpaksalah pemerintah2 

negeri Crediteuren tadi (teroeta 

ma sekali Inggeris dan Perantjis), 

kadang2 dengan tidak diingini 

nja, oentoek memelihara lasjkar 

jg boekan poeela sedikit makan 

ongkos. 

Disatoe pihak terpaksalah te 

naga ra'jat digoenakan panggoel 

senapan.....dilain pihak tidaklah 

orang bisa beroesaha lebih pe 

sat oentoek mengichtiarkan, s0e 

paja pendoedoek jg beratoes djoe 

ta dinegeri djadjahar dengan oe 

pahnja jang sangat rendah itoe 

bisa djadi consumenten jang ma 

soek hitoengan. Di-Indonesia ini 

poen nampak gambaran diatas 

setjara ketjil dengan jang meme 

gang kendali dinegeri Belanda. 

Boekankah sekiranja tingkatan 

oepah disini. dinaikkan, djadi ke 

centoengan modal jang 4 milli 

ard jg tertanam disiniakan diba 

wa kedalam bahaja. teri € djoe 

ga beban tetap, sebagai rente 

dan angsoeran hoetang negeri 

dan pensioenan jang mengalir se 

djoemlah 50 djveta saban tahoen 

keloear negeri, achirnja djadi se 

perti emboen tengah hari 

Apa jg terdjadi ditanah djadja 

han ini setjara ketjil2an, jg me 

njebabkan sampai tingkatan oe 

pah bagi pendoedoek jg 70 djoe 

ta, seperti kataYn. Meyer Ranneft 
tempo hari, tidak moengkin di 

naikkan bersama2....... Gambaran 
ini mengenai Gjoega akan pen 

doedoek jg beratoes djoeta, ter 

oetama di-Timoer Djaoeh dan 

neyeri2 Asia. 

Tetapi golongan gemoek jang 

tahoe menggoenting coupon itoe 

semakin ketjil sadja teroes2an 

ditengah2 oeffoeran penghidoe 

pan doenia sekarang (sebetoel 

nja lebih baik! dikatakan: oekoe 
ran kemiskinan). 

Sedjalan dengan tjepatnja go 
longan toekang goenting coupon 

itoe toeroen,sdemikian djoega 
tjepatnja diwaktoe jang belaka 

ngan ini madjoenja perdaga 
ngan boeat alat perang. Sementa 

ra ini perdagangan biasa jg dise 

boet orang Belanda ,, bonafide 
ruilhandel“ berangsoer2 semakin 

@s0t..Lentee sadja tidak meng 
herankan, bilamana kedengaran, 

bahwa bagi golongan jg terten 

toe hanjalah ,handel in oorlos,“ 

ig bisa membawa keoentoengan. 

Pertanjaan 1. Thamrin terki 
rim pada 7 Maart 1938. 

Menoeroet berita dalam soe 

rat berkala , Penerangan“ No. 5 

tanggal 25 Februari 1958 maka 

kepada sedjoemiah 120 orang 

pendoedoek dari Bambaira (dis 

trik Lariang, Selebes) diperintah 

kan dengan berganti-ganti, seti 

ap kali 20 orang, mengerdjakan 

rodi heerendienst-arbe'd) oen 

toek memperbaiki seboscah djem 

batan, terletak di-Laihala, kira2 

250 K.M. dari tempat kediaman 

mereka jg diperintahkan itoe. 

Sekiranja benar berita ini, sa 

ngatlah soeka penoeiis mende 

ngar: 

a. sampai dimanakah rodi itoe 

didjalankar jang dapat ditjotjok 

kan pada peratoeran2 jg beria 

koe boeat itoe. 

b. tindakan2 apakah jg akan 

diambil oleh Pemerintah terha 

dap orang2 jg bertanggoeng dja 

wab itoe, bila pekerdjaan todi 

terseboet didjalankan tidak pa 

da haknja. 

C. tindakan apakah jang akan 

didjalankan atas kedjadian seper 

ti dalam sub b oentoek mendja 

ga djangan sampai hal itve ke 
djadian lagi. 

Keterangan. 

Berhoeboeng. dengan perintah 

jang tsb. diatas maka pada per 

moelaan boelan Februari 1938 

doea poeloeh orang berangkat 

ke Lailaha akan tinggal disitoe   kira2 30 hari oentoek mendjalan   

kan pekerdjaan rodi jgtelahian 

djoet. Menoeroet kabar jg diper 

oleh sembilan orak dari mere 

ka karena sakit atau kepajahan 

haroes dirawat diroemah saki!- 

Mamoedjoe. 

Dari Bambaira tjoema dapat 

dengan perahoe pergi ke-Lailaha 

—jaitoe berlajar 3 hari ke-Mamoe 

djze dan seteroesnja 3 hari pbela 

berdjalan kaki ke-Lailaha. 

Pendjawaban Pemerin- 

tah terkirim pada tang 

gal 20 Mei 1938. 

Tentang berita dalam madjal 

lah Penerangan No. 5 tg. 25 Febr. 

'38 jang mengatakan soal peker 

djaan dari mereka jg berkewadji 

ban rodi adalah warta itoe benar 

terketjoeali ta' ada kerdjaan rodi 

di-Lailaha akan tetapi di-Mamoe 

djoe. 

Diibce kota onderafdeelingini 

haroes perloe diadakan perbai 

kan djalan2 dan karena tempat 

itoe tidak mempoenja: pendoe 

doek jg berkewadjiban melakoe 

kan heerendienst hingga menjoe 

koepi, maka mereka jg berkewa 

djiban melakoekan heerendienst 

jg berdiam 270 k.m. djaoehnja 

dari tempat tsb, ialah dikp. Bam 

baira dikerdjakan di-Mamoedjoe. 

Perdjalanan dari Bambaira ke 

Mamoedjoe lamanja doea hari, 

mereka menggoenakan dengan 

'perahoe. Sewa perahoe danbea" 
makanan dipikoel slehlandschap, 

waktoe perdjalanan poelangper 

gi terhitoeng waktoe bekerdia. 

Berhoeboeng dengan mendja 

lankan rodi jg amat djaoeh ini, 

maka djoecmlah waktoe mendja 

lankan rodi itoe jg paling lama, 

ialah 30 hari bisa didjalankan 

dengan sekali goes. Djadi tidak 

bertentangan dengan peratoeran 

rodi dari zelfbestuurder ig telah 

ada jang menjimpang dari pera 

toeran Negeri. 

Pengadoean dari mereka jang 

berkewadjiban mendjalankan ro 

di ta' ada baik jg mengenai dja 

oehnja maoepoen pekerdjaan di 

djalankan dengan berganti2. 

Tetapi sekarang telah dipoe 

toeskan, bahasa merekajg berke 

wadjiban mendjalankan rodi da 

ri distrik Lariang, tergolong djoe 

ga Bambaira dan Karossa, tidak 
akan dikerdjakan lagi di-Mamoe 

djoe. Selandjoeinja dalam oe 

moemnja menjjalankan rodi de 
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BARANG SIAPA SOEDAH MEN- 
TJOBA INI TIGA ROEPA BIS- 

CUITS, TENTOE SELAMANJA 
BILANG: 

SBEDANJA TIDA DJAOEH DE- 
»NGAN BIKINAN EUROPA atau 
sSMUSTRALIA, SEDANGKAN 
sSHARGANJA MOERAH"     
    

ngan diperintahkan berganti sa 

ban boelan tidak boleh lebih da 

ri 8 hari. 

Selandjoetnja perobahan pera 

toeranroji bagi zelfbestuurende 

landschappen dikeresidenan Sele 

bes dau  Daerahnja akan diambil, 

Dalam hal melakuekan itoe djoe 

ga akar, Gditjotjokkan dengan per 

atoeran Negeri, teristimewa ten 

tang mendjalankan rodi. 

Sekeliling soal drukkerij Indo 

nesia jang didjoeal kepada 

Djepang. 

Toean2 Saeroen dan 
Sasmita akan ditoen 
toet. 

Perkara penggeledahan kepa 

a ,Warta Harian", roemah t.t. 

Saeroen dan Kubo serta penang 

kapan atas diri t, Saeroen soe 

dah tjoekoep menggemparkan pu 

bliek. Toean Saeroen jg selama 
ini terpandang sebagai seorang 

“Sahabat” masjarakat Ticnghoa, 

tiba2 terdjatceh dan dalampers 

soedah njata2 ditcedceh mendja 

di perkakas Djepang. Kedja 

dian-kedjadian ketjil doeloe jg di 
waktoe itoe dipandang tidak ada 

arti sama sekali. sekarang didja 

lani dan dihimpoenkan mendja 

di keterangan jang membenarkan 

serta mengoecatkan anggapan bah 

wa benarlah t. Saeroen itoe men 

djadi perkakas Djepang.“ Warta 

Harian“ meskipoen dengan ke 

ras menjangkal tidak dapat me 

nolak toedoehan bahwa dibela 

kangnja soedah berdiri poela 

modal Djepang. Sehingga per 

hatian publiek teroetama tertoe 

djoe kepada soal “penetrasi” 

Djepang! Tentang : 

Affaire — Saeroen 

sendiri adalah perkara biasa 

sadja jang saban hari dapat di 

saksikan didepan persidangan 

landraad ataupoen landgerecht. 

Jaitoe S. ditoedoeh menggetap 
kan oeang pembelian drukkerij 

jang seharvesnja diserahkan ke 
pada toean Sasmita jang seper 

ti dikabarkan haroes menerima 

6.100.— lagi. 

Menoeroet pemeriksaan polisi 

dalan beberapa hari ini, penga 

kogan t. Sasmita jg mengatakan 

t. Saeroen beloem memberikan 

otang jang f 6.100.— itoe,akan 

tetapi roepanja t. Saeroen me 

njangkal keras dan berkata bah 
wa Oeang itoe scedah lama se 

kali diserahkan kepada jg ber 

hak menerimanja (1. Sasmita). 

Perkara ini dalam beberapa 

hari lagi selesai diperiksa dan 

harapan besar akan dimadjoekan 

kemeka Landraad. Akan tetapi 
disamping itbe ada poela per 

kara jang kedo»ea, sebagai 

boentoet dari kedjadian ini, ja 
itoe : 

Perkara pengoveran 

licentie. 

Dari pemeriksaan pihak polisi 

roepanja ternjata poela, bahwa 

pendjocai - belian (pengoveran) 

(Sambocagan lihat moeka 4).
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dapat berdiri 

hendaklah kita 

nale Concen 

Pengharapan ini 

perhatikan dan djanganlah sam 

pai kita poelang dengan tangan 

kosong, karena ini adalah demon 

stratie dari kelemahan kita 

Sedang rapat berdjalaa, diteri 

ma telegram dari Perkoempoe 

lan Politik Katholik Indonesia, 

jang dibatjakan isinja oleh Ke 

toea, Partai ini menjatakan setoe 

djoe dengan mendirikan badan 

pergaboengan, akan tetapi dasar 

seperti dalam rantjangan minta 

ditjaboet. 

Waktoe mendjawabspr.2 jang 

berbitjara dalam tweede termijn, 

maka Ketzea sekali lagi menjata 

kan bagaimana soeara2 dalamra 

pat mendesak oentoek mendiri 

kan Nationale Concentrat:e 

Kemoedian kepada rapat dima 

djoekan pertanjaan, apakah se 

moea partai jg hadir setoedjoe 

mendirikan Badan Permoefaka 

tan? Dengan socara boelat, jang 

hadir mendjawab setoedjoe. Wak 

toe itoe djam menoendjoekkan 

11.30siang. Oentoek memperinga 

ti saat jg penting ini, Ketoea me 

minta kepada jg hadir oentoek 

berdiri sebentar memperingati 

persatoean kebangsaan jg telah 

ditjapai pada saat itoe. Permin 

taan ini ditoeroetkan oleh seka 

lian jang hadir. 

Setelah itoe rapat muelai mem 

bitjarakan perkara nama. Ada 6 

nama jang dimadjoekan, jaitoe: 

1. Konsentrasi Nasional, 2. P.P   

  

PKL, 3. Bapepi, 4. B.P.I., 5. Ga 

bosagan Politik Indonesia dan 

6. Ikatan Partai Politik Indone 

sia. Sesoedah disaring, kemoedi 

an dioendi diantara doga nama, 

jaitoe, Konsentrasi Nasional dan 

Gaboengan Politik Indonesia. 

Hasil oendian, doea setoedjoe 

dengan nama Konsentrasi Nasio 

nal (ialah Parindra dan Perse 

koetoean Minahasa) dan 4 per 

koempoelan menjetoedjoei nama 

Gaboengan Politik Indonesia (Ge 

rindo, P.S.LL, Pasoendan dan 

P.I.I.). Nama badan permoefaka 

tan ini, djadi ,Gaboengan 

Politik Indonesia". Sele 

sai membitjarakan perkara nama 

ini, kemoedian sidang membitja 
rakan satoe-satoe artikel - dari 

rantjangan anggarar dasar. 

Dr. Soekiman. 
COMMINIOUE P.V.P.N. 

Tentang oeroengnja 
Dr. Soekiman k eGene 

ve sekali2 boekan kesa 
lahannja. 

Berhoeboeng dengan tidak dja 

dinja berangkat Dr. Soekiman 

ke Geneve laloe timboel salah 

faham pada beberapa pihak ten 

tang hal ini, maka karena itoe 

perloelah kami memberi kete 

rangan seperti berikoet : 

Dr. Soekiman tidak djadi be 

rangkat ke Geneve lantaran roe 
pa2 sebab, jang sama sekali boe 

kan karena kesalahan Dr. Soe 

kiman atau lantaran koerang ban 

toean (tiligentie) dari Dr. Soeki   

man boeat bisanja berangkat ke 

Geneve tetapi karena: 

a. datangnja permintaan N. V. 

V. telah lambat sehingga bereni 

boeg (overleg) dengan vakbon 

den amat sedikit temponja, 

b. kabar dari negeri Belanda 

tentang angkatan Dr. Soekiman 

sebagai technisch adviseur dari 

N.V.V, delegatie djoega amat 

laat, 

c. Indische Regeering, menoe 

roet soerat dari N.V.V. jang ha 

roes memberi vocrlichting ten 

tang kepergian ke Geneve itce, 

hingga pada saat jang terachir 

beloem sadja dapat kabar dari 

negeri Belanda, sehingga pada 

waktoe Dr. Soekiman ke Batavia 

pada hari 8 Mei j.l. heloem sa 

dja dapat kabar, hal mana Dr. 

Soekiman dan kita sendiri laloe 

terdapat pada keadaan jg tak ten 

toe (incnzekerheid 

Sementara itoe tempo haroes 

berangkat bertambah sempit dan 

Dr. Suekiman mentjoba djoega 
goena tempat di kapal, scepaja 

hari 8 Juni j.a.d. soedah bisa di 

Geneve, tidak lekas bisa dapat 

kabar. 

Berhoeboeng dengan keadaan 
diatas, maka Centraalbestuur P. 

V.P.N. dalam soeratnja tg. 11 
Mei 1939 No. 105 telah mem 

beri advies pada Dr. Soekiman, 
soepaja djangan berangkat ke 

Geneve, hal mana sesoeai dengan 

soeara jang terbanjak dari vak 

verkeeren). 
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DENGAN Na Tag Fa 5   
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bonden leden P.V.P.N. 

Dari Secretariaat P.V.P.N. 
E. DJOJODIHARDJO. 

Soerat jang diatas tertanggal 
20 Mei dari Modjokertc jg di 
terima oleh Tjaja Timoer pagi 

tanggal 22 Mei. 
Tapi hari Saptoe tersiar kabar, 

toch Dr. Soekiman djadi berang 
kat ! 

Bagai mana itoe ? 

  

  

   

    

   
   

  

  

  

    

   

  

“ TjapNonna” 

etiket.     

PERSENAN JANG BERHARGA 

Simpan etiket-etiket dari 
Toean bisa dapet persenan- 

persenan jang berharga dari itoe etiket- 
Tanja pada toean poenja langganan. 

Soesoe Entjer 

Ni 

  

    
     

Tea 

| 

2 

   

     

    

“Ery 

KG 433 er 

. 

Di 

autobus dan 

saban hari 

Soesoe 

sebab soesoe 

mentjoekoepi 

     saban hari. 

    an - 

Europa dan 

  

mengetahoei bahoea soesoe 

menahan 

Toean djoega bisa 

kekoeatan dengen djalan minoem soesoe 

Amerika sopir-sapir 

lori jang bekerdja berat 
   

mengasih marika tenaga baroe. 

lapar dan haoes 

itoe poenja zat-zat jang 

makanan dan minoeman. 

dapet oentoeng 

Minoem soesoe jang baek. 

Itam TMAJD!| Minoem 
Nett 

MERSUPE 
e2ua 
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Potong ini coupon dan kirim pada N. V. Borsumy berikoet franco 10 cent nanti bisa an 1 boekoe soesoe “ Tiap 

Nonna” jang sangat berfaedah bagi kaoem iboe oentoek mendjaga atau menjcesoei anaknja. | 
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Tjat tembok jang tidak bisa 

loentoer. 

ada 44 warna, dari 

LINDETEVES PIETER SCHOEN & Zn. 
FABRIEK TJAT DI BATAVIA 

  

Plaatselijk Bestuur disini telah 
dipikirkan soeatoe moeslihat boe 

at menjingkirkan kesoekaran2 jg 

akan timboel itoe nanti, jaitoe 

pada Kepala2 bangsa Tionghoa 

dalarn onderafdeeling Pontianak 

diperintahkan angkat krani2 jg 

tetap boeat bikinkan rekest pa 

da Orang jg loepa merapportkan 

kelahiran anak2nja — jg terlahir 

sesoedah waktoe 1 September 
1925 — pada Burgerlijken Stand 
di-Pontianak pada Raad van Jus 
titie Batavia. 

Kepada mereka diberi keloea 
san dalam tempoh satoe boelan 
terhitoeng dari tanggal pemberi 
an-tahoe, bucat memasoekkan re 
kest itoe. Kalau liwat dari itoe, 
mereka jg tidak mengindahkan, 
akan dikenakan hoekoeman den 
da menoeroet sepandjang atoe 
ran dari hal itoe, 

Kalau kiranja semoea orang Ti 
onghoa jg bersangkoetan pada 
menoeroet atoeran itoe, hal itoe 
akan selesai dalam satoe boelan 
sadja boeat dalam onderafdee 
ling ini. Pada hal atoeran telah 
berlakoe 14 tahoen lamanjateta 
pi keadaan itoe beloem djadi be 
res lagi. 

Perboeatan toean Hoofd van 
Plaatselijk Bestuur seperti itoe, 
Sebenarnja ada soeatoe pertclo 
ngan besar bagi bangsa Tiong 
hoa jg dibawah pemerintahan 
nja dan soeatoe djasa poela ba 
gi negeri, jg mana patoet akan 
mendapat gandjaran jg sepadan 
dengan harga ichtiar dan peker 
djaannja. 

Perajaan oentoek perpisahan 
dengan toean Nalaprana. 
Tadi malam, atas oesaha soea 

toe Comite dengan bertempat di 
roemahnja tn. Hadji Taha bin H. 
Tamin, di-Palmenlaan, telah dia 
dakan perajaan selamatan terha 
dap tn. R. Moeslimoen Nalapra 
na, Demang Pontianak, anggota 
Volksraad, berhoeboeng dengan 
akan kepergiannja ke-Batavia pa 
da tanggal 8 boelan ini boeat 
menghadiri sidang Volksraad jg 
pertama Jalam soesoenan jang 
baharoe akan diadakan nanti pa 
da pertengahan boelan ini. 

Perajaan itoe dihadliri oleh 
IK 80 orang tamoe, diantara mana 
ada ternampak beberapa orang 
jg terkemoeka, jaitoe toean2 Pe 
ngeran Adipati, Pengeran Kesoe 
ma Joeda, dr. Roebini, dr. R. 

Agoesdjam dll., sedang toean 
Nalaprana sendiri ada hadir. 

Setelah selesai penerimaan ta 
moe, pada djam 9 toean Ismail 
Osman angkat bitjara, pertama 
mengoetjapkan terima-kasih ke 
pada sekalian jang hadir atas ke 
datangannja, dan kedoea kepada 
toean Pengeran Adipati, atas na 
ma Comite dioetjapkan terima 
kasih tentang oesahanja mengi 
rimkan seperangkat moesik boe 
at meramaikan madjelis perajaan 
itoe, 

Kemoedian, pembitjaraan beli 
au dihadapkan kepada toean Na   

laprana dengan menjatakan bah 

wa perajaan itoe diadakan jalah 

maksbednja boeat selamatan ten 

tang akan kepergiannja toean Na 

laprana ke- Batavia jang sebagai 

anggota Volksraad mewakili dae 

rah Botneo-Barat. 

Selandjoetnja dinjatakan beli 

au, bahwa diantara sahabat-kena 
lan, handai-taulan, dan pendoe 
doek Pontianak merasa bersedih 
hati dengan kedjadian akan per 
tjeraian itoe, meskipoen boeat 
sementara waktoe, mengenangkan 

pergaoelan jang akrab dengan 
tn. Nalaprana. 

Tetapi mengingat poela hal ini 
adalah kepeniingan bersama ba 
gi rakjat dan pendoedoek dae 
rah ini, mereka poela merasa se 
nang dan goembira. Boleh dika 
takan, tn. Nalaprana - lah poetra 

Borne-Barat ini jang pertama me 
nerima djabatan jg moelia dan 

penting itoe, atas mana mereka 
mempergantoengkan  penghara 
pan, menilik keadaan toean Na 
laprana jang boleh dikata ada 
mempoenjai Sjarat2 jang ditoen 
toet oleh djabatannja jg penting 
dan b-rgoena bagi rakjat dan 
pendoedoek disini. 

Mereka pertjaja tentoelah toe 
-an Nalaprana dalam djabatannja 
akan beroesaha dengan soeng 
goth boeat kepentingan rakjat 
dan pendoedoek Borneo-Barat. 

Sebagai tanda kenang2an, oleh 
Comite dihadiahkan seboeah ac 
tentasch jang terbikin dari pada 
koelit lemboe jg disamak serta 
didjahit disini poela, dengan 
pengharapan soepaja oleh beli 
au akan dipakai oentoek tempat 
Soerat2 jang perloe dibawa da 
lam sidang Volksraad di-Batavia 
nanti. 

Kemoedian, atas nama jang 
hadir, sahabat-kenalan, handai- 

taulan, pembitjara menjampaikan 
kata selamat-djalan bagi toean 
Nalaprana dengan diiringi do-a 
soepaja beliau dalam perdjala 
nan, selamat pergi dan poelang. 

Setelah toean Nalaprana me 
nerima hadiah terseboet, beliau 
angkat bitjara dengan mengoe 
tjapkan terima kasih atas minat 
Sekalian jg hadir terhadap dirinja 
dan djoega atas hadial terse 
boet. 

Segala kata2 dan do-a itoe di 
terima dengan senang-hati dan 
karena itoe tambah menegoeh 
kan tali silatoerrahim antara ke 
doea pihak. Ditempatnja beker 
dja, dalam sidang Volksraad nan 
ti beliau tidak akan meloepakan 
mereka. Akan tetapi beliau ta 
dapat mendjandjikan sebagai ma 
na jang diharapkan oleh mereka, 
berhoeboeng dengan keadaan 
beliau baroe dalam djabatan ig 
Soelit itoe, tambahan beliau boe 
kan orang jg tjoekoep benar ber 
pengertian. 

Dalam pada itoe beliau harap 
dengan berkat do-a sekalian ig 
hadir, moga2 beliau mendapat 
ilham Toehan bagi bekalnja da 
lam sidang Volksraad, soepaja 
maksoed dan pengharapan bersa 
ma bisa tertjapai. 

Setelah itoe, tamoe didjamoe 
makan dan minoem dengan me 
rasa poeas, sambil dihiboerkan 
Oleh moesik jang merdoe, 

Pada djam 11 baroelah mere 
ka pada poelang keroemahnja 
masing2. 

  

  
  

— TENN1S— 

dan 
BADMINTON 

SPECIALIST 

Bisa besnaar dan 

reperatie segala ma- 

tjam racket dengan 

garantie. 

    

Ada sedia matjam2 

tennis dan badmin- 

tenrackets 

serta perkakasnja. 

KERNAL 

SPORTS 
Voorstraat No. 52 

Pontianak. 

an s0 

  

PENDJEBAK — 
  

PETER'S CACAO 
  

Lemari makan beloem tjoekoep isi- 

nja kalau beloem ada ini CACAO. 

Harga 1 blik dari 113 Gram tjoema 

f 0,24 satoe tjangkir sadja tjoekoep 

memoeaskan. 

  

  

BISCUITS CABIN. 

Penolong jang paling besar boeat 

bepergian djaoeh dan boeat ma- 

kanan pagi.       
  

SOEDAH TERBIT ' & 
  

Boekoe PEMERANGI BOETA 

—— HOEROEF! — 

Sangat bergoena sekali oentoek 

siapa INGIN PANDAI 
MEMBATJA dan MENOELIS 
dengan hoeroef Belanda. 

Soedah 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.   

  

StanNDaRrD Opticat Co./3 
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Onoeruinge Levenverzekering Mu. 

s»BOEMI POETERA" 

Hoofdkantoor: DJOCJAKARTA Bijkantoor: MEDAN 
BESCHERMHEERZ .H.K.G.P.A.A. MANGKOENEGORO VII, 
Kekajaan pada tahoen 1937 lebih dari F 1.400.000 
Oewang tanggoengan........ lebih........ F 8.406.850 

Ambillah satoe Polis Asoeransi (Tabbengan) 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. 

    
  

    

  

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.   
Waktoe beli perloe — Bah 1 
perhatikan ini tjap NW” aa AN 

1 
toekang pantjing , HA N 

  
sm 

SCOTTS EMULSION 
.Scotts” sekarang soedah mendjadi satoe per- 
kata&n jang tersiar sangat loeas, soedah sepoe- 
leh tacen orang mengenalnja sebab .Scott's” 
memang bisa memperkoeat badan. oleh karena 
mana ia dapat kapertjajain penoceh dari orang? 
jang memakannja. Maka itoe tidalah heiran 
waktoe beli minjak ikan kebanjakan orang hanja 
minta ..Scotts” Emulsion sebab ini merk mem- 
bikin poeas hati. 

TERDJOEAL DI SELOEROEH ROEMAH OBAT 

MINJAK 
IKAN 

  
 



    

  

  
ANN MAMAMRAMAN Lan LN Me LA ka 

KABAR DOENIA 

Turkije bergandengan tangan 
dengan Engeland dan 

Frankrijk 

  

(Havas). Inonu memberitahoe 

kan, bahwa dalam principe soe 

dah terdapat ketjotjokan antara 

Frankrijk dan Turkije tentang 
Alexandrerte. 

Lebih djaoeh ia bilang, bahwa 

lantaran kepentingan bersamaan 

dari kedoea negeri tidak ada apa2 

jg bisa merintangkan perhoeboe 

ngan rapat antara Frankriik dan 
Turkije. 

»Transocean“ kawatkan dari 

Istanbul, bahwa menoeroet soe 

rat2 kabar Turkije tidak '  a 
lagi satoe missie militair Turkij 
akan berangkat ke-Engeland. 

Itoe missie akan dipimpin oleh 
inspecteur pasoekan darat, gene 
raal Kiasim Orbay. 

Pembantahan dari pihak 
Griekeniand. 

(Transocean). Legatie Grieken 
land bantah keras kabar angin, 
jang disiarkan oleh pers asing, 
tentang bentrokan hebat ditapel 
watas antara Griekenland dan 
Bulgarije Jan tentang niatan dari 
Griekenland akan idjinkan poe 
lau-poelau G :eksch dipakai seba 
gai pangkalan oleh armada dan 
pasoekan oedara Inggeris. 

la bilang sama sekali tidak be 
nar Korinthe-kanaal Citoetoep 
atas permintaannja Engeland. 

Tentara Albanie dimasoekan 
pada pasoekan Italizansch. 

IHavas). Ministerraad Italie te 
lah ambil poetoesan akan masoe 
kan tentara Altanie, antara lain2 
.-Ndarmerie, pada pasoekan Ita 
liaansch hoeat kedepan. 

Permoefakatan barter antara 
lialie dan Bolivia, 

(Reuter). Telah dibikin permoe 
fakaian barter, menoeroet mana 
Bolivia akan lever 20.000 ton pa 
da Italie, ditoekar dengan soete 
ra kunst Italiaansch. 

Djoega diberi tahoekan peroe 
sahaan zink Italiaansch telah be 
An Amerikaansch boeat 
ikin zink dari erts i terdapat 

di-Sardinie, 1 P 

Teeken perdjandjian. 
. (Reuter). Seeds dan zaakgelas 

tigde Fransch, Payart, telah bikin 
peremboekan lebih dari satoe 
djam lamanja dengan Molotoff , 
ketika mengoendj oengi Kreml, 
laorang serahkan Voorstei2 Ingge 
ris dan Fransch tentang pact tiga 
negeri. 

Potemkin toeroet doedoek da 
lam itoe pembitjaraan sebagai 
djoeroe bahasa. S.P.   

BORNEO-BARAT 
Singkawang. 

Perkoempoelan Kaoem Iboe 

Singkawang. 

Pada hari Minggoe djam 10.15 

tanggal 28 Mei 1939 jl. dengan 

bertempat digedoeng Parindra, 

telah diadakan rapat oleh Kaoem 

Iboe. Jang hadir ketika itoe ada 

25 orang kaoem iboe, sedang 

kaoem laki2 ada 18 orang seba 

gai pendengar. 

Lebih dahoeloe berbitjara njo 

nja S.A. Latumanuay sebagai 

voorzitter Comite. Setelah me 

ngoetjapkan banjak terima kasih 

kepada njonja2 jang dioendang 

dan kepada bestuur Parindra jg 

soedah soedi memindjami tem 

pat oentoek berapat, laloe di 

bintjangkan maksoed2 mengada 
kan rapat itoe. Antara lain2 di 

terangkan bagaimana kedoedoe 

kan kaoem iboe, dan betapa per 

loenja kaoem iboe djoega haroes 
mempoenjai persatoean. 

Sebagai pembitjara kedoea ia 
lah njonja R. Soenardi jang me 
nerangkan peri keekonomian da 
lam roemah tangga, dimana ka 

oem iboe itoe memegang rol jg 

penting dalam hal ini. Itoelah 
poela perloenja kaoem iboe ha 

roes mengadakan perkoempoelan 

jang nanti djoega mengadjar ang 

gauta2nja oentoek mengetahoei 
seloek beloeknja economie da 

lam roemah tangga. 

Pembitjara ketiga adalah njo 
nja Sastroloekito jang memberi 

pemandangan tentang Onderwijs 
dan soal pendidikan. Pembitjara 
mengoeraikan bagaimana moelia 

nja tjita2 R. A. Kartini jg soedah 

boleh diberi gelar Iboe Indone 

sia dan soedah sepatoetnja kita 

sekarang haroes meneroeskan 

tjita2 jg moelia itoe. Lebih Ian 

djoet diterangkan bahwa kaoem 
iboe itoe ada mempoenjai kewa 

djiban jang berat, ialah sebagaj 

pendidik anak2nja, karena itoe 

perloe bagi kaoem iboe mempe 
ladjari toelis batja jg mendjadi 
koentjinja segala pengetahoean. 

Oentoek memberi pemanda 

ngan oemoem telah berbitjara 

njonja St. Salim Achier, Beliau 
meriwajatkan kaoem iboe di za 

man dahoeloe betapa hinanja 
kaoem iboe dimasa itoe jang di 
pandang sebagai barang jg tidak 

bergoena. Selandjoetnja bagai 
mana poela kaoem iboe sekarang 

dengan mengambil teladan ka 

oem iboe di Toerki. Madjoenja 

Toerki sekarang ini ialah karena 

sebagaian atas sokongan kaoem 

iboe. Malahan oleh pembitjara 

  

  

BUITENGEWONE ALGEMEENE VERGADERING 

  

dari Naamlooze Vennootschap Handel Maatschappij 
»JONG AN“, terdiri di Ketapang, jang akan 
diadakan pada hari Saptoe, 1 Juli 1939, poekoel 
4 sore, dikantoornja N. V. Handel Maatschappij 
v/h Heng Hak di Pasar Oeloe Pontianak, 

Jang akan dibitjarakan : 

Liguidatie dari N. V. Handelmij. Jong An terseboet 
dan apa jang tersangkoet dengan ini. 

De Directie :     

diterangkan, bahwa adalah ka 

oem iboe itoe sebagai tiangnja 

atau sendinja negeri dan bangsa. 

Apa bila kaoem iboe disoeatoe 

negeri moendoer, alamat negeri 

dan bangsa itoe moendoer poe 

la. Sebaliknja dimana kaoem 

djoe tandanja negeri dan bangsa 
itoe madjoe djoega. 

Sajang sekali ketika itoe njo 
nja O. Alioedin tidak hadir, ka 
rena beliau haroes membentang 
kan bagaimana keadaan kaoem 
iboe poetri Borneo Barat. Hal 
ini dilandjoetkan oleh njonja S. 
A. Latumanuay jang walaupoen 
beliau sebagai poetri Ambon, te 
tapi ketika itoe beliau berbitjara 
sebagai poetri Borneo» Barat. Isi 
pembitjaraan ini ialah mengan 
djoer2kan hendaknja poetri2 dari 
Borneo Barat djoega haroes se 
lekas moengkin bangoen dan soe 
ka mempersatoekan diri dalam 
kalangan perkoempoelan kaoem 
iboe ini. 

Sesoedahnja tidak ada lagi dari 
kaoem iboe jg akan berbitjara, 
oleh pemimpin rapat dipersila 
kan kaoem laki2 barangkali ada 
jg akan memberi pemandangan. 
Kesempatan ini telah dipakai 
oleh t.t. Maslioed, S. A. Latuma 
nuaij, Wenas dan Hadji Soe'oed. 
Dengan ringkas t.t. ini mengan 
djoerkan djoega akan berdirinja 
satoe perkoempoelan kaoem 
iboe, agar soepaja djangan ma 
sjarakat ini pintjang djalannja 
dan soepaja djangan seperti biasa 
nja kaoem iboe tjembceroe kalau 
soeaminja pergi ke vergadering. 

Sesoedah selesai pembitjaraan? 
pemimpin rapat laloe bertanja 
kepada jang hadir: “Apa setoe 
djoekah didirikan satoe perkozm 
poelan kaoem iboe?“ Semoea 
nja menjatakan persetoedjoean 
nja. Kemoedian diadakan pilihan 
bestuur dan bestuur Comite di 
boebarkan. " 

Bestuur terdiri dari : 
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Lebih landjoet oleh njonja 
voorzitter laloe dibatjakan ran 
tjangan statuten. Perkoempoelan 
diberi nama: “Perkoempoelan 
kaoem iboe Singkawang“ atau 
ringkasnja “Perkis“, Toedjoean 
nja perkoempoelan ini: Jalah 
merapatkan silatoerrahim dian 
tara anggauta2, mempeladjari pe 
kerdjaan tangan, mengadakan 
lezing2 seminggoe sekali atau 
doea minggoe sekali tentang pe 
meliharaan baji, mengadukan cur 
Sus boeta hoeroef, tolong-meno 
long dalam kesoesahan dan ke 
Soekaan, dengan tidak membeda 
kan agama asal kaoem iboe Indo 
nesia. 

Kemoedian dibitjarakan poela 
tentang contributie dan lain2nja. 
Setelah rondvragen dan sesoe 
dah diberi djawaban masing2 
maka rapat ditoetoep djam 1.15.   

iboe disoeatoe negeri soedah ma: 

  

  

  

jang pertama sekali 

  Internaat disediakan. 

1. V. E. V. O. 
GOENOENG SAHARI 84, 
TEL. WL. 909 — BATAVIA-C, 

Sekolah bagian ELECTRO dan RADIO- 

TECHNISCH jang baik sempoerna dan 

diakoei 

DIDIKAN BOEAT DJADI 

ELECTROMONTEUR- RADIOMONTEUR 
PERMOELAAN CURSUS BAROE, 1 AUGUSTUS., 

Oedjian penghabisan berlakoe dibawah penilikan goeroe-goeroe 
tinggi dari sekolah-sekolah Gouvernement. 

Sebagian besar dari moerid-moerid jang loeloes, dipekerdjakan 
kepada peroesahaan-peroesahaan jang besar dengan gadjijang 
baik. Soerat-soerat keterangan boleh diperiksa. 

Prospectus dikirim dengan gratis, djika diminta. 
Sjarat oentoek mendjadi moerid: Diplo.na kl. VII sekolah rendah. 

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

dengan Besluit Pemerintah. 

  
  

KABAR KOTA 

Bakal berhenti. 

Menseroet pendengaran kita 

tidak sekian lama lagi tn. Moh. 

Saleh Demang district Siantan, 
akan berhenti dari pekerdjaan 
beliau. Sebab oeroesan pensioen 

bagi pegawai2 Landschap beloem 
ada, maka sesoeai dengan dienst 

beliau kepada Landschap pada 
beliau akan diberikan onderstand. 

  

Wd. Demang Pontianak. 

Berhoeboeng dengan kepergi 

an Demang kita, toean Nalapra 

na ke-Batavia oentoek mengha 

diri sidang pertama dari Volks 

raad dalam soesoenannja jg seka 

rang, maka terdengar jang toean 

Assistent-Demang Sjarif Ismail 
akan mewakili beliau selama ke 

pergian beliau dari sini. 

Dari kalangan Jeugdstorm 
Parindra. 

Dari kalangan Jeugdstorm Par 
indra disini kita mendapat kabar, 

bahasa Hopmannja, jaitoe toean 

Moehamad Bakar, bakal mening 

galkan mereka lantaran beliau 

telah terpindah dari Pontianak 

ke-Landak. 

Sebagai penggantinja teroen 
djoek tn. Amin Bakar. 

Kepergian toean Bakar sangat 

disajangkan oleh kesekalian te 

man2nja, sebab selama beliau 

mendjabat pekerdjaannja sebagai 

Hopman, beliau telah memperke 

nalkan diri sebagai seorang pe 

moeda peramah dan boediman. 

Telegram2 boeat Hoihow. 

Postkantoor disini mengabar" 

kan, bahwa sedjak tanggal 31 
Mei jbl. kembali segala telegram2 

boeat Hoihow (Kiungchow) bisa 

diterima. 

Tertoetoep boeat kendaraan 
auto-auto. 

Tersebab perbaikan djalan, 

maka pada kita diberitahoekan 

bahwa djalan Hospitaal (Hospi 
taalweg), sampai pada waktoe 

jg akan dinjatakan tidak dapat 
didjalani oleh kendaraan2 auto. 

— — ——. 

Ranglijst oentoek schrijver2 

Landschap. 

Kerap kali kita mendengar ke 

loeh seorang djoeroetoelis land 

schap, jg dilintasi oleh benoe 

man temannja mendjadi klerk, 

controle mantri dsb. tempat lain 

(satoe landschap) padahal ia ber 
dienst lebih lama dari jg diang 

kat itoe. 

Kebanjakan dari promotie jg 

sematjam itoe, Semata2 disebab 
kan oleh voorstel dari onmidde   

lijke Chef jang diangkat itoe, se 
dang jg mengangkat tiada lagi 

menoleh ke-onderafdeeling lain, 

dimana djoega ada djoeroetoe 

lis2 landschap menoenggoe Io 

wongan. 

Biasanja lowongan jg diganti 
itoe terboeka ditempat jg agak 

besar (boeat landschap Sambas 
Singkawang oempamanja). 

Bagi djoeroetoelis2 landschap 

ditempat lain (Bengkajang, Pe 
mangkat, Sambas, TI. Kramat) 

djangan diharap lowongan itoe 

akan dapat olehnja, sebab telah 
biasa kedjadian, jang di-Singka 
wang djoega jg diangkat, walau 

poen dienst-nja lebih moeda da 

ri teman2nja ditempat lain. 

Menoetoet timbangan penoelis, 
alang baiknja kalau oentoek djoe 

roetoelis2 itoe diadakan ranglijst 

dikantoor Zelfbestuur ataupoen 

Ass.-Resident, disoesoen menoe 

roet dienst dan ketjakapan ma 

Sing2, soepaja bilamana terboeka 

pekerdjaan controle mantri,klerk 

dsb. tinggal lagi memilih dianta 

ra djoeroeroelis2 itoe, sambil me 

nilik akan ketjakapan mereka. 

Penoelis sebagai belangstellen 
de hanja toeroet mendo'akan 
schepping-nja ini. 

Bangsa Tionghoa dengan 
atoeran Burgerlijken 

Stand, 

Seperti makloem bahwa sedjak 

1 September 1925 telah berlakoe 

atas orang2 bangsa Tionghoa 

didaerah ini ketentoean2 tentang 

kebangsaan sebagai jg berlakoe 

atas orang Eropah. Kawin, tjerai, 

kelahiran anak2 dan kematian, 

haroes ditjatat dalam register 

Burgerlijken Stand. 

Tetapi sampai sekarang soe 

dah 14 tahoen atoeran itve ber 

lakoe, poekoel-rata hanja ada 

5 pCt. sadja mereka jg telah me 
noenaikan kewadjiban seperti jg 

dikehendaki atoeran terseboet. 

Sedang dalam tempoh 11 tahoen 
lagi anak2 jang terlahir setelah 

atoeran itoe berlakoe, mereka 

terhitoeng telah dewasa danten 

toe akan ada keperloeannja me 

noeroet perdjalanan hidoep da 

lam masjarakat, seperti akan ber 

kawin oempamanja atau akan me 

nerima harta poesaka dil. sbg. 

Pada masa itoe, tentoe akan 

tinboel berbagai2 kesoekaran 

atas mereka jg tidak tertjatat ke 

lahirannja dalam register Burger 
lijiken Stand, sebab keadaan me 
reka tidak menoeroet oendang2. 

Berhoeboeng dengan itoe, ka 
tena mengingat kepentingan me 
reka bangsa Tionghoa disinichoe 
Soesnja, oleh tocan Hoofd van 
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