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Democratien terdjepit. 

(Penoetoep). 

Djika ditilik kedoedoekannja 

modal doenia sebeloem dan se 

soedah perang Europa itoe de 

ngan tidak oesahpoen banjak pe 

ngetahoean tentang keogangan 

dan perekonomian, akan terasa 

lah, bahwa tidak boleh tidak ki 

ta akan mengalami masa ,,perda 

gangan perang“ jg maha hebat 

ini. Boekankah sedikit waktoe 

sebeloem perang Europa itoe, 
ketika ,financieel kapitalisme“ 

itoe sedang soeboernja dinegeri 

negeri imperialistisch, oleh Ing 

geris soedah diperoleh keoentoe 

ngan sebagai rente dari pindja 

man-pindjaman kepada negeri 

loearan, concessie monopolie d. 

LI. hampir 5 kali sebanjak keoen 

toengan dari perdagangan biasa, 
Masa jang enak bagi kaoem toe 
kang goenting coupon danorang2 
beurs ini boleh dikata tidak lama. 

Ketika soedah tiba masa wak 
toe toeroen, orang2 dikalangan 
jig berkocasa didoenia terpaksa 
pilih satoe dalam doea: doenia 
ini dilepaskan dari ,modal zon 
der otak“ atau teroes-meneroes 
menoedjoe djoerang. Dalam hal 
ini diichtiarkan, soepaja keben 
tjian sesama manoesia bisa di 
ganti dengan emas. ag 

Dan achirnja nampak, bahwa 
Versailles bisa bereskan soal itoe, ' 
meskipoen ada roch soetji sema 
tjam Keynes dan kawan-kawan 
nja tidak menjoekainja. Artinja 
dibereskan sehingga seloeroeh 
doenia berkobar djadi api keben 
tjian dan pada sa'at ini kita ala 

milah masa jg penghabisan dari 

tempo jg maha hebat itoe, jaitoe 

masanja orang maoe tidak maoe 

mesti terdjoen pada ,,perdaga 
ngan perang“. 

Revoluties2 jang telah terdja 
di doeloe2 moela2 di-Rusland 

dan soedah itoe di-ltalie dan 

Djerman, telah memboektikan ba 

gi kita, bahwa kemerdekaan se 

Soeatoe negeri lama2 terasa per 

loenja oentoek mengatoer kepen 

tingan sendiri. Bahasa jg meme 

gang tali kendali dinegeri demo 

cratisch tidak ingin mengatoer 

negerinja dengan tjara peratoe 

ran baroe itoe, tidak oesah kita 

sangsikan. 

Boeat sementara mereka pada 

oemoemnja ada kekoerangan ke 

beranian bathin oentoek beker 

dja bersama2 dengan iotalitaire 

staten, Djerman, Rusland, Italie 

dan  kemoedian dengan Japan 

oentoek menilik soal2 Europa 

itoe didalam katja modal doenia 

ig semakin lama semakin kosong 
Otaknja itoe. Berdasar atas peng 
alaman kita tidak ada harapan 

jg kedoea belah pihak akan sam 

pai kesitoe. 

Sebab boekankah seharoesnja 

doenia ini dengan tiba2 mesti 

berisi manoesia jg soetji bersih 

sadja dan tidak lagi didiami oleh 

manoesia jg saban2 soeka ber 

ganti2 mendjadi ,elite-groep”. 

Meskipoen begitoe, kita jakin 

dan pertjaja, bahwa dari kedja 

dian2 jg maha hebat sekarang 

jang selaloe dikawatkan kemari 

akan lahir sesoeatoe soesoenan 

baroe jg lebih baik bagi kema 

noesiaan. 

Sajang dalam hal ini kita tidak 

bisa sepaham dengan mereka jg 

mentjari perlindoengan dalam pa 

ham abstract sebagai ,geestelij 

ke herbewapening“ dengan tidak 

memikirkan dan menerima ba 

rang2 jg kedjadian setiap hari 

didepan mata. Disini, di-Indone 

sia oempamanja perloe , geestelij 

ke en materieele herbewapening" 

bagi pendoedoek jang 70 djseta 

itoe. 

Inggeris dan Perantjis boeat 

politiek sekarang tidak perdoeli 

kan segala paham2 abstract. Ma 

oe tidak maoe mereka mestitoe 

roet semoea kemaoean Rusland, 

soepaja mereka bisa harapkan 

bantoean laskar komoenis dida 

rat, dilaoet dan dioedara, bilama 

na ada perloenja. 

Kita jakin bahwa otaknja Sta 
lin jg soetji bersih berpikir setja 

ra historisch-materialistisch itoe, 

tahoe betoel mendoega kesoeka 
ran modal doenia jgtak berotak 

sekarang ini. Itoelah maka har 

ganjapoen 

Itoelah poela maka diichtiarkan, 

soepaja golongan Djerman dan 

Italie jg bertenaga itoe dibelok 

kannja kedjoeroesan Barat, me 

noedj»e Inggeris, Perantjis, se 

hingga achir2nja kedoedoekan 

negeri ketjil2 sebagai Nederland, 

Belyie, dan Zwitserland akan ter 

antjam. 

Pertaroengan ketjil2 antara 

Rusland dan Japan jz sekarang 
mengoendjoek bahwa hargajang 

diminta oleh Rusland oentoek 

bekerdja bersama2 dengan nege 

ri2 demokratie itoe roepa2nja 

agak kemahalan. Dalam kabar2 
kawat itse soedah diberitakan 

tentang ciausule rahasiaterhadap 

satoe djaminan oleh Inggeris dan 

Perantjis, berhoeboeng dengan 

watas Rusland dan Japan di-Asia. 

Sementara boeat ini orang 
main2 dibelakang lajar, djangan 

dikira jg beroeang poetih itoe 

loepa akan akal2nja. Dalam hal 

ini ia ta" akan kalah menghada 

pi democratien jg dalam kesoe 

karan sekarang ini dan kita ramal 

kan bagi Rusland tidak sadia ke 
menangan diplomatiek besar, te 

tapi satoe perdjandjian jg berisi, 

bahwa Rusland tentoe akan da 

pat manisnja, tetapi tak akan ma 

oe toeroet menelan pahitnja ber 

sama2. Moskou nanti akan djadi 

Muenchen nomor doea bagi mo 

dal doenia jg diwakili oleh Cham 

berlain dan Daladier itoe. 

Sampai berapa djaoeh kedoea 

djempolan ini dengan sesoeng 

goehnja mewakili tenaga ta'jat 

didalam negeri sendiri dan ter 

oetama jg ditanah djadjahan dan 

negeri2 tempat menanam modal,   haroeslah ditoenggoe doeloe pa 

ham democratie baroe jang akan 

dimahalkannja.. 

digoenakan sebagai sendjata atau 

sembojan. 

Bueat itoe mereka perloe mem 

bangkitkan kegembiraan, seba 

gai jang soedah nampak kedja 

dian dinegeri-negeri totalitair bi 

ar baik atau tidak, seperti di- 

Rusiand dan Djerman. 

Oleh sebab kita sekarang soe 

dah mengalami soecatoe masa, jg 

perdagangan perang“ sekali 

poen hampir tidak lagi mengoen 

toengkan, adalah satoe ketjerdi 
kan dari seseorang djempolan 

perkara pemerintahan, boeat me 

ngakoci, paham totalitair itoe 

sebayai satoe pendorong dan se 

bagai tenaga bathin jg besar da 

ri rakjat. Djoega, bahwa pemim 

pin2 totalitair, jaitoe Stalir seba 

gai pemoekanja, tidak soeka 

akan perdagangan perang“,me 

noeroet tjara dan dasar jg sam 

pai pada masa ini dipoedja oleh 

modal doenia. 

Dimasa boelan2 jg hilang me 

reka telah boektikan dengan te 

gas, bahwa dalam hal ini mere 

ka lebih berkoecasa sama sekali 

dari modal doenia itoe. 

Perkara declaratie dan lid2 
Volksraad. 

Rapport Justitie tentang dec 

laraties-perdj 
atau salah dibikin dari lid-lid 

Volksraad, sekarang telah diteri 

ma oleh Pemerintah. 

Dalam rapportini ada ternjata, 

bahwa perkara ini ada lebih loe 

as dari pada jang telah dikabar 

kan bermoela. 

Sama-sekalitidak koerang dari 

48 declaraties jang tidak beres, 

dan tentanc mana didalam rap 

port ada dimadjoekan soeatoe 

pertimbangan. Sebagiannja keli 

hatan tjoema tidak betoel sadja, 

djadi masih beloem bersifat cri 

mineel: bisa djadi pada declara 

ties jang tidak bisa ditoentoet 

itoe dipandang sebagai kekeli 

roean. Sedang sebagian lainnja 

bisa djadi ada perboeatan se 

ngadja. 

Lebih 20 !id Volksraad jang 

tersangkoet dalam perkara dec 

laraties jang tidak benar atau 

palsoe itoe. 

Apabila sesoedahnja Pemerin 

tah ambil poetoesan, baroe bisa 

dilakoekan penoentoetan atas 

lid2 Volksraad jang bersangkoe 

tan, tetapi tentoe sadja tjoema 

sebagiar ketjil daripada djoem 

lah jg lebih dari 20 itoe.(J. B.). 

Indonesia terantjam ? 

Reuter kawatkan pada Keng 

Po seperti berikoet : 

Dalam kalangan Tionghoa pe 
noeh perhatian orang menoeng 

goe tindakan apa negeri2 asing 

akan ambil, berhoeboeng dengar 

biok-kade Djepang pada pesisir 

Tiongkok, sedang djoega orang 

perhatikan djalannja pembitjara 

an antara Engeland, Frankrijk 

dan Sovjet-Rusiand. 

Observers Tionghoa jaag ta   hoe betoel doedoeknja perkata 
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Moelai sekarang nema Sersaparifia dadi 
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beranggapan, baliwa kedoe3 soal, 

jg roepa2nja terpisah satoe dari 

lain, sebenarnja ada mempoenjai 

perhoeboengan rapat satoe de 

ngan lain. Orang bilang, bahwa 

Djepang dan Spanje ada bi 

kin permoefakatan resia dengan 

Duitschiznd dan Italie, tapi ke 

doea negeri jang terseboet doe 

loean tidak masoek dengan te 

roes terang pada persarikatan 

militair Italiaansch-Duitsch boe 

at djangan andjoerkar perhoe 

boengan lebih rapat antara de 

mocratien dan beberapa negeri, 

teroetama Sovjet-Rusland. 

Tapi orang beranggapan, bah 

wa Djepang akan djalankan rol 

nja dalam programma dari as 

dengan desak concessies asing, 

perdagangan dan perlajaran di 

“Tiongkok, hingga dengan begini 

Engeland dan Frankrijk tidak bi 

sa toemplekan antero perhatian 

pada politiek Eropah. 

Dalam itoe kalangan orang 

poen terangkan. bahwa djika ber 

kobar peperangan di Eropah Dje 
pang tidak akan tinggal neutraal, 

hanja akan goenakan itoe koeti 

ka boeat rampas Indonesia, hing 

ga ia akan dapatkan kedoedoe 
kan strategisch boeat iapoenja 

niatan sendiri jang telah lama 

boeat mendesak dalam djoeroe 
san Selatan. 

Di Riouw Djepang bikin la 

pangan pesawat terbang se 
tjara resia ? 

Dalam Strait Times da 

lam waktoe belakangan ini ada 

tersiar berbagai matjam warta 

soal penilikan lebih keras oleh 

pemerintah Inggeris terhadap 

bilangan-bilangan jang disewa 

oleh Djepang goena keperloean 

nja pertanian. Penilikan diang 

gap perloe dilakoekan lebih ke 

ras, karena diloear ada tersiar 

kabar angin, bahwa pihak Dje 

pang dengan setjara resia soe 

dah bisa bceka lapangan2 ter 

bang goena mendaratnja pesa 

wat terbang 

Antara lain diloearan ada ter 

siar wwta bahwa disalah satoe 

poelau ketjil dibilangan Riouw- 

archipel pihak Djepang kabar 

nja soedah dirikan satee lapa 

ngan terbang boeat daratkan pe 

sawat2 terbang. 

Djika itoe semoea warta ada 

betoel, tentoe sadja Pemerintah 

di Indonesia perloe ambil tinda 

kan, karena itoe hal ada sangat 

berbahaja, teroetama djika orang 

ingat, bahwa itoe kepoelauan 

Riouw letaknja sangat dekat de 
ngan Poelau Sambo, jang men 
djadi pelaboehan export minjak 
B. P.M. jang sangat penting. 

Biarpoen itoe warfa2 tersiar 
| di loearan semoeanja ada kabar 
angin sadja, tapi orang perioe 
sekali lakoekan penjelidikan de 
ngan teliti. 

J.B. jang ojoega dengar itoe 
warta2 bisa toetoerkan lebih 
djaoch, bahwa diatasnja itoe poe 
lau2 oleh pasoekan oedara di 
Indonesia soedah dilakoekan pe 
njelidikan telitie dan itoe poe 
lau soedah diambil fotonja dari 
atas oedara. Hasil dari itoe pe 
njelidikan orang tidak bisa dapat 

tahoe. 

Pastoor Ten Berge dihockoem 
karena persdelict. 

Landrechter Salatiga, telah 
Mengjatoehkan hoekoeman kepa 
da pastoor J.J. Ten Berge dari 
Ambarawa, karena ia ini dalam 
Satoe madjallah telah menoelis 
Satoe artikel jg menghina Groot 
secretaris der Orde van Vrijmet 
selaren. Terdakwa moesngkir jang 
toelisannja telah menghina Land 
techier karena pendapatannja jg 
itoe artikel! betoel2 menghina ma 
ka terdakwa didjatoehkan hoe 
koeman denda f25 — subsidair 
hechtenis 25 bari. 
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BARANG SIAPA SOEDAH MEN- 
TJOBA INI TIGA ROEPA BIS- 
CUVITS, TENTOE SELAMANJA 

BILANG: 

.BEDANJA TIDA DJAOEH DE- 

.NGAN BIKINAN EUROPA atau 
SAUSTRALIA, SEDANGKAN 
HARGANJA MOERAH"        



  

m "
S
K
A
 

F3 
P
E
 

PM
N 

A
a
 
De
r L
N
 
A
O
N
 
P
A
T
I
 

Ta 
Naa 

Pen
 
P
P
A
 

PE
N 

ep 
SA 

"1g 
a
g
 

N
a
a
 

por 
me

se
aa

eg
a 

3 D
an
g»
 

ME Sa MAN 3. 

(Samboengan moeka 1). 

drukkerij Tjahja Pasoendan itoe 

kepada orang lain (dalam hal ini 

Saeroen-Kubo) soedah berlang 

soeng diperkoeat dengan soerat 

acte notaris de Hondt, acte djoe 

al beli. Menoeroet oendang2 be 

drijisreglementeering o-d druk 

kerijen, tiap2 pengoveran druk 

kerij dan licentienja, haroeslah 

diberi tahoe dalam icmpo 14 ha 

ri kepada pihak Dep. v. Econo 

mische Zaken. Pengoveran ini 

bisa dianggap soedah sjah, mes 

kipoen t. Sasmita bilang beloem 

karena beloem menerima pem 

bajaran harganja sama sekali. 

Akan tetapi kita dapat kabar 

bahwa penoentoetan didepan ha 

kim toch akan didjalankan dan 

jang mendjadi terdakwa adalah 

t.t. Sasmita dan Saeroen, sela 

koe orang jg mengoverkan dan 

jang menerima over. 

Penoentoetan kepa 

da orang Djepang. 

Karena dalam perkara ini se 

orang Djepang, t. Kubo memain 

kan rol poela sebagai seorang 

jang tjoba hendak berpoetar2 se 

keliling wet oentoek mendapat 

kan maksoednja sebocah druk 

kerij dengan tidak keberatan 

memboeang oeang banjak, se 

karang polisi sedang menjeliaiki 

alasan2 dan bbekti2nja apakah 

tjoekoep termen oentoek menoen 

toet padanja. Perkara orang asing 
memasoekkan modainja dalam 

sesoeatoe peroesahaan penerbi 

tan, tidak ada .wet negeri disini 
jang melarang. 

l 

dari iboenja. 

makanan boeat baji-baji 

enam poeloeh tahoen. 
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Akan tetapi jang diperiksa se 

karang jalah: sampai beberapa 

djaoeh soedah orang Djepang 

itoe goenakan haknja tatkala me 

makai tenaga Indonesia oentoek 

mesmpengaroehi peroesahaan ko 

ran atau pertjitakan Indonesier. 

Pemeriksaan tentang ini didjalan 

kan oleh Parket sendiri dan ka 

laupoen ada jang salah tentoe 

dibereskan dengan setjara diplo 

matiek sadja. Tentang drukkerij 

Tjahja Pasoendan jg mendjadi 

perkara ini, oleh Tetterode soe 

dah psela ditarik kembali, kare 

na djoega koeatir barang itoe 

djatoeh ketangan orang Djepang, 

sementara dalam perdjandjian 

huurkoop dari satoe zetmachine 

baroe, semoea bagian drukkerij 
selebihnja didjadikan borg. 

Saeroen sendiri masih tetap 

di Sectie 3 Pasar Baroe, perla 

koean padanja baik, makanan di 

dapat dari roemahnja sendiri, 2 

kali dalam sehari, tidoer diatas 
bultzak. Makanan dan boekoe2 
diantar oleh soepirnja. Ia tidak 
pernah diborgol sebagaimana di 
siar-siarkan orang diloear (An 
tara). 

  

OENTOEK — MENDJADI 

PERINGATAN! 

Soedahkah toecan mem 

bajar wang langganan 

,BBORNEO-BARAT ? 
Sedikit boeat toean, tapi 

besar artinja bagi kami. 

Zonder bantoean toean 

soekar djoega s.k. kita 

madjoe.   
“ 

cin 

Anak boeroeng jang sedang dalam sarang 

selamanja dikasih makan oleh indoeknja. Baji 

didalam ajoenan perloe dengan pendjagaan 

Iboe-iboe jang tjerdik menge- 

tahoei jang paling perloe boeat baji, ialah hawa 

jang bersih dan soesoe jang asli (toelen), seperti 

Soesoe Manis ,,Tjap Nonna” telah mendjadi 

soedah lebih dari 

C ay , 

KABAR PERNIAGAAN 
  

Passar Pontianak 

    

Harga 

BERAS per 100 K. 5. 

Siam No.1 f 10.50 

Nu. 2 » 9.59 

No.3 , 8.80 

Patah No.1 » 6.60 

No.2 » 6.50 

Djawa (beras boeloe) , 10.— 

Goe : pasir » 12.— 

Kopi bidji » 25— 

Tepseng gendoem » 12— 

Kat ang tanah » 11.15 

Minjak kelapa 1 botol, 0.10 

Kentang » 13.— 

» Iho eng) » —— 

» Ipek tjanj Maa 

» (lolosan) » —— 

LADA p. 100 Kg. 

Poetih f 18.50 
Hitam n 6— 

GETAH RABA per 100 Kg 

Blanket ,B“ . f 12.50 

2 akan » 12.— 

# » D" » 1l.-- 

Barkcrepe » 6.— 

Smoked Sheets f 12.25 

Slabs 80pCt kering ,, 6.75 

Air dried Sheets , 11.25 

Ongedar. Sheets 50pCi,, 5.75 

Coupon » 39—. 

COPRA p. 100 Kg 

fob. nug. JI 6.25 

e. k. » 5.50 

    
   

      

   

      

   

  

Kepada : 

Minta dikirim pada saja B 

Saja berikoetkan franco 10 cent. 

rta 

Pe samat 
  

N. V, Borneo Sumatra Hiandei Maatschappij 

sekoe boeat perdjagaan dan 

rnakanan anak-anak SOESOE ,, TJAP NONNA." 
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OBAT POESAKA BORNEO 
(GOENOENG SEBOEKIT) 

  

Bikinan dari: 

G. M. HAIDIR IBRANIM OEPOE ke VI. 

TAJAN (West-Borneo). 
NAN MAL PRA NA PAT 

I.  Minjak KAJOELAWANG (Sintok 

olie) obat memboeang an gin moen 

tah-berak d. IL. I. 

2. BORNEOSCHE CRUSHMENTE 

MOELAWAK, obat minoeman 

membersihkan darah. 

3. MADJOEN MENTEMOELAWAK 

(CASENTOGENTEMOELAWAK) 

membersihkan dan mengoeatkan 

darah. 

4. MADOE WASIAT, boeat kese 

hatan badan, mengoeatkan oerat 

mematikan baccil. perkakas wa 

siat. 
aa Ra aa 

Boleh dapat beli pada : 

M. SALEH 

Toekang mas Fukustraat No.6 

PONTIANAK. 
  

Keterangan minta berhoeboengan d.I.I. 

bitjara pada kita poenja Agent: 

S. A. RACHMAN MOEFATDLAL 
S. Bangkongweg (Gang Masrono 32) 

Pontianak. 
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Apa djalan napas 
toean beroelang? 

sakit ? 
Baroe? sadja ada tanda penjakit, bagai- 
mana poen ringannja, maka lekaslah toean 
pakai Akker's Abdijsiroop dan toean akan 
megah bahwa inilah obat jang toean 
perloe. 

Abdijsiroop ialah obat daripada daoen? alam, 
dan daoen? obat teroedji ini mengoerangkan 
sakit dan mengoeatkan sebaik2?nja selapoet lendir 
dari perkakas djalan napas jang barah itoe. 
Lagipoela bagian lain dari daoen? obat ini berisi 
zat2, jang koeat menghilangkan batoek, lekas 
menjemboehkan penjakit pagi menghilangkan 
lendir jang membikin orang batoek, dan mem- 
erhentikan serangan batoek gatal itoe. Sebab 
toe maka Akker's Abdijsiroop dinamakan orang 
Sirop Batoek Terbaik didoenia ini. Dengan tiada 
ada alangan apa? dia boleh dipakai oleh orang? 
terlemah, toea moeda, karena dia tida berisi zat? 
berbahaja apa djoega. 

Dan djikalau oleh Abdijsiroop toean mendjadi 
sehat poela, dan toean poenja perkakas? djalan 
napas bekerdja dengan seharoesnja poela, maka 
dengan tida ada alangan apa? dapatlah toean 
menagakkan segala perobahan oedara, moesim 
dsb., meskipoen baik kalau toean selamanja 
sediakan sebotol Abdijsiroop diroemah. 

AKKER's ABDIJSIROOP 
boeat Batoek, Griep, Bronchitis, Asthma 

f£ 1.35 seboemboeng atau f 2.50 seboemboeng besar, 
disemoea roemah obat dan toko2. 

 



  

Dapat ditjoetji 

Kwaliteit jang paling baik dari segala 

tjat tembok. Mintalah kleurenkaart 

LINDETEVES PIETER SCHOEN & Zn. 
FABRIEK TJAT DI BATAVIA 

  

KABAR KOTA OEMOEM. 
  

Wakil P.A.B. dalam 
Volksraad. 

Dari sbember jang djernih ki 

ta mendapat kabar, bahasa pim 

pinan-oemoem dari , Perkoempoe 

lan Anak Borneo" (P.A.B.), telah 

memberi tahoekan kepada pihak 

jg berwadjib disini, bahasa toean 

Nalaprana, Ketoea perkoempoe 

lan terseboet, jg sepertimakioem 

baroe dilantik sebagai anggota 

Volksraad, akan mewakili per 

koempoelannja dengan opisil da 

lam Volksraad. 

' Perboeatan jang patoet 
ditiroe. 

Pada malam Djoem-at jang 
laloe, tg. 1 Juni '39 kira2 djam 
7.30 ada seorang perempoean 

bangsa Indonesier jang ta” kita 

kenal namanja, dengan tiba2 dja 

toeh pingsan dimoeka toko “Soen 
Taij“ dikota ini. 

Kedjadian ini sedikitnja ada 

mengetjewakan hati, sebab se 
moea orang jang ada disitoe pa 
da menonton sadja, seorang poen 

tidak hendak memberikan per 
tolongan. 

Ta' antara lama, sekonjong2 
datang seorang pemoeda berna 

ma G.S.R. Jarkian, dengan ber 
sama doeca orang polisi, meng 
angkat perempoean itoe dibawa 
kedalam auto dan teroes diantar 

BORNEO-BARAT 

Soedah lebih 20tahoen Volks 

raad didirikan oleh pemerintah, 

oentoek pemerintah dan rakjat 

seoemoemnja. 

Dalam melalsei beberapa kali 
priode jg silam, pernah Borneo 

Barat diwakili oleh seorang Ti 

onghoa dengan benoeman peme 

rintah. Dengan tidak boleh me 

ngetjilkan djasa dan kasih peme 

rintah bagi pendoedoek Borneo 

Barat dan dengan tidak hendak 
menghitoeng2 laba-roegi phase 

jg laloe, oemoem pendoedoek 

Borneo-Barat tentoe dapat me 
ngoekoer masing2 sendiri, maka 

kita toetoeplah lakon lama itoe 

dengan tirai sogtera kenang2an. 

Kini, priode dimoeka jang akan 
datang, jang terhormat toean R. 

Moeslimoen Nalaprana 

dibenoemd, seorang poetra Bor 

neo-Barat sedjati, ketoeroenan 

keloearga radja2 Sambas, lahir 

di-Sambas. Pada moelanja ber 

pendidikan goeroe, melaloei H. 

Roeangan ,Mimbar Oemoem" ini 
tersedia bagi oemoem. Dalam roea 
ngan ini sesiapa sadja bisa melahir 
kan boeah pikiran dan pendapatan 
nja tentang soeatoe mas'alah asal 
sadja toelisannja ditoelis dengan se 
tjara sopan dan logis 

Menempatkan toelisan dalam ,Mim 
bar Oemoem" boekan selamanjaber 
arti jang Redactie menjetoedjoei toe 
lisan itoe. Red. 

KE-VOLKSRAAD. 

timbangkan. Berhasil atau tida 
nja, ini boekanlah soal kita, teta 

Di bagi kita kini jg telah amat 

njata bolehlah toeroet menge 

loearkan-perasaan, me 

nerangkan dan bermohon 

dengan perantaraan wakil kita 

toean R. M. Nalaprana ke Dewan 
Rakjat. 

Meedah2an Allah limpahkan 

rahmat-selamat serta ilham-wah 

joe-soetji bagi wakil kita toean 

R.M, Nalaprana, selamat dalam 

perdjalanan, selamat-bahagia be 

kerdja-beroesaha, ke Dewan jg 

ditempatkan pemerintah tinggi, 

moga2 berhasillah maksoed-ang 

katan jg soetji, manafa'at bagi 

kita seoemoemnja rakjat-pendue 

doek Borneo Barat. 

S.K. Kay. 

  

KABAR PERNIAGAAN 
  

  

  

      Moelai 

mor 

peladjarannja, 

  

masih djadi 

moerid sekolah, ia boe- 

kan sadja selaloe no- 

satoe didalam 

tetapi 

  

satoe poen nomor 

didalam sport Ia masih ketjilnja ada satoe 

anak jang koeat dengan mempoenjai pikiran 

terang. Tida heiran lagi jang ia didalam 

waktoe pendek soedah dapat mentjapai 

diploma doktor gigi. Sesoeatoe orang senang 

sekali di obati olehnja maka itoe ia poenja 

langganan ada banjak. Dan sesoedah satoe 

minggoe bakerdja keras, ia tida akan 

loepakan minoem Java Bier @ Ini memang 

bagiannja orang' lelaki jang gagah sebab ini 

bier menghilangkan djoega pengrasaan lelah. 

Orang tega 
dan Kodat 
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Oendangan boeat melihat? keadaan 

m. Ss. ,,Banjoewangi”. 

Atas nama Directie dari K. P. M., kami Kapten dari 
m.s. ,Banjoewangi” dan Agent K. P. M. di-Pon- 

. tianak, memperselakan kepada toean2 jang menaroeh 

perhatian, soedi datang berkoendjoeng dikapal moeatan 

m.s. ,Banjoewangi” jang baharoe, pada hari Rebo 

7 Juni j.a.a. dari djam 4.30 sampai djam 6 petang. 

Hermat dari: 

N. V. KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPI). 
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KABAR DOENIA 

Soeara Djerman teniang per 
djandjian Inggeris—Roes. 

(Aneta-Rcuter): , Totalitaire 

staten tidak akan gagal mendja 

wab pertjobaan boeat menge 

poeng jg baroe ini dengan sepa 

toetnja“ begitoelah keterangan 
jg roepanja geinspireerd, jg dibe 

tikan kepada wakil2 pers loear 

negeri, berhoeboeng dengan oe 

saha mengadakan perdjandjian 

antara Inggeris dan Sovjet Roes 
itoe. 

  

Djawaban Djerman kepada 
persetoedjoean Inggeris 

. — Rusland. 

.. (Aneta-Reuter): Didoega kalau 
: tidak lama lagi akan dioemoem 

kan perdjandjian militair antara 

. Djerman dengan Djepang dan 
.Spanjol. Dengan itoe, jaitoe 
pengoemoeman perdjandjian de 

. ngan Djepang, didoega boeat 

mendjawab persetoedjoean Ing 

geris-Rusland. Jang menarik ke 
djoeroesan perdjandjian dengan 

Djepang itoe, adalah pemberian 

selamat oleh ambassadeur Die 

. pang di Berlijn atas tertjapainja 
perdjandjian militairantara Djer 
man dan Italia, dan lagi perka 
ta2an belakangan ini, kalau To 
kio soeka mengoeatkan verdrag 
anti commintern, kabarnja am 
bassadeur Djepang pada achir2 
ini sering koendjcengi von Rib 
bentrop. Dalam hal ini didoega 
kalau mendjalankan rantjangan 
itoe di Djepang akan menghada 
pi kesoekaran2. Kalangan Dje 
pang di Betrlijn katakan, kalau 
lerdjadi perang besar di Europa, 
tidak dapat Djepang tetap ber 
diri neutraal. 

Keterangan Djepang 

tentang penahanankapal 
Ranpura dan Aramis. 

(Aneta-Reuter): Waktoe diada 
,kan persconferentie, maka pem 

« bitjara marine Djepang telah mem 
' beri keterangan tentang penaha 
-.nan kapal Inggeris ,Ranpura“ 
— dan kapal Perantjis ,Aramis 
| tempo hari. 

Pembitjara itoe terangkan, bah 

wa Djrpangtidak membedazkan 
pasasir dari kapal2 vracht, dan 
mempoenjai hak oentoek menga 
dakan pemeriksaan kertas2 dan 

lainnja dari tiap2 kapal asing jg 
mendekati pelaboehan Tiongkok. 

Pembitjara itoe menambah bah 
wa penahanan itoe perloe boeat 
menetapkan kapal negeri mana 
itoe, dan menetapkan pcela, ka 

lau politiek Djepang tetap, akan 

tetapi belakangan ini karenakea 

daan memaksa, penahanan ka 

pal2 asing kerap terdjadi, jang 

mana laloe tidak soeka memberi 

kan keterangan lebih djaoeh. Pem 

bitjara terangkan, kalau penaha   

nan itoe terdjadi menoeroet doea 
kali pengoemoeman Djepang pa 
da tahoen 1936 jang tidak dira 
sai keberatannja oleh negeri2 
asing. 

Perloeasan perdjandjian 
Inggeris dengan 

Rusland. 
Apabila Djerman dan Ita 
lia bersatoe dengan Dje 
pang. 

(Aneta-Havas): Menoeroet ka 
langan jang mendapat perhoeboe 
ngan dengan pemerintahan, ma 
ka perdjandjian toendjang-me 
noendjang Inggeris, Perantjis dan 
Sovjet-Rusland akan diperloeas 
sehingga mengenai djoega Ti 
moer-Djaoeh, apabila Italia dan 
Djerman meloeaskan perdjandji 
annnja dengan Djepang, seperti 
dikabarkan di Berlijn. 

Ditegaskan, bahwa Inggeris 
tidak pernah. mengoesoelkan 
perloeasaan demikian itoe: dan 
djoega Sovjet Rusland poen ti 
dak, dengan menerangkan boeat 
mendjaga soepaja Inggeris tidak 
mendapat kesoekaran kemoedian 
hari. 

Pertikaian di-Tiongkok. 

(Aneta-Unitedpress), 26 boeah 
mesin terbang Djepang telah dja 
toehkan 100 bom dipoesat kota 

Chungking. Didoega 1000 orang 
mati karenanja. 6 bocah mesin 
terbang Tionghoa mentjoba me 
ngoesir dan menjerang mesin2 
terbang Djepang itoe. 

Menijegah penjeloendoepan 

barang makanan dan 

persediaan. 

(Aneta-Unitedpress). Pembitja 
ra Djepang telah mengoemoem 
kan soeatoe tindakan jang dalam 
dasarnja berarti satoe blokkade 
pelajaran sampai 200 mijl dari 
pantai Tiongkok. 

Diterangkan, bahwa akan di 
adakan satoe lijst barang2 jang 
terlarang jang antara lain2 jalah 

makanan, obat2, verbandmidde 
len. Tidak diterangkan bagai 
mana akan sikap Djepang, kalau 
kapal2 itoe oleh negeri2 jg ber 
sangkoetan disoeroeh temani ka 

pal perang. 

Pembitjaraan Toerki 

Frankrijk. 

(Havas). Inoenue oetarakan da 

lam pokoknja soedah bisa dida 

patkan ketjotjokan antara Fran 

krijk dan Turkye tentang Alexan 

drette, lebih djaoeh ditambah 

kan lantaran doea2 negeri ada 

mempoenjai kepentingan jang 

sama maka tidak ada satoe kedja 

dian bisa bikin renggang lagi 

perhoeboengan antara ini doea 

negeri “. 
tali   

BORNEO-BARAT 

Drukkerij baroe di- 
Singkawang: 

Pada kita dikabarkan bahwa 

dalam kalangan Tionghoa, teroe 

tama atas initiatief dari toean2 

Lie Sjak Siong dan Hie Fah Si 
ong dan beberapatoean2 darisa 
toe kongsi Tionghoa jg terkenal 
di-Singkawang, dikandoeng nia 

tan akan mendirikan drukkerij 

disana, dengan modal ketjil ja' 

ni f 10.000. — 

Drukkerij ini, berhoeboeng ke 

doedoekannja kota Singkawang, 

akan tidak dibesar2kan, tetapi di 

atoer dengan modern dan haroes 

mentjoekoepi keperloean dari 

Sambas, Pemangkat, Bengkajang, 

Mempawah dan Singkawang ser 

ta negeri2 lain jg terletak sekeli 

lingnja. 

Nama2 dari initiatiefnemers, 
begitoepoen kapitaal dari firma 

besar jg soedah sedia, ada mem 

beri harapan, pendirian druk 

kerij tsb. bakal terdjadi. Pasal 

licentie ada dalam oeroesan de 

ngan pembesar? jg berwadjib. 

Alamat baik. 

Beberapa hari jg laloe telah 

datang kesekolah Volks dan Ver 

volgschool di-Singkawang j.m. 

p.t. Sulthan Sambas dengan di 

iringkan oleh t. O. Alioedin De 

mang Singkawang. 

Setelah diadakan pertanjaan2, 

j.m.m. itoe berharap agar soepa 

ja bertambah madjce. 

Satoe alamat baik bahwa pa 
da waktoe jgachir ini onderwijs 

di B.B. mendapat perhatian dari 
pihak atas. Kita toenggoe hal2 

jg menjenangkan itoe pada per 

moelaan cursus j.a.d. ini. 

Dari tanah - hoeloe. 

Sepeda lawan vrachtauto. 

M. toelis pada kita: 

Pada tanggal 20 Mei j.I.telah 
terdjadi pelanggaran antara sepe 

da lawan vrachtauto didjalan ba 

haroe di Sintang. Sepeda men 
dapat keroesakkan jang hebat. 

Oentoeng ketjelakaan manoesia 
ta' ada, karena penoenggang se 
peda lekas melompat kepinggir 

djalan. 

Siapa jg salah djalan dalam 

hal ini beloem diketahoei, kini 
sedang diperiksa oleh jang ber 

wadjib. 

Pemboenoehan di-Belimbing. 

Dalam Minggoe j.I. seorang 

pendoedoek bangsa Dajak Li 

noeh, Belimbing (Nanga Pinoh) 

telah memboenoeh isterinja de 

ngan parang hingga mati. Kemoe 

dian sipemboenoeh itoe, mem 

boenoeh dirinja poela dengan 
memasang moeloetnja dengan se 

napang. Kedoeanja sama2 mati. 

Menoeroet keterangan jg bo 

leh dipertjaja orang terseboet ke 

na serang penjakit demam pa 
nas. 

Boenji meriam atau bom. 

Dari seorang pembantoe. 

Pada malam Saptoe ddo. 19 

Mei 1939, pendoedoek sepan 

djang soengai Melawi antara 
Nangapinoh dan Sintang, soedah 
mendjadi terkedjoet serta heran. 

Kira2 pada poekoel 9 malam, 
orang2 dapat melihat dengan nja 

ta, soeatoe tjahaja sebagai sen 
ter lampoe jg amat terang   

disorotk.n dari barat ketimoer. 

Tjahaja itoe boekan sadja da 

pat disaksikan pada soeatoe tem 

pat, melainkan dimana2 tempat 

jang letaknja amat berdjaoehan. 

Kemoedian kira2 5 menit, sesoe 

dah itoe tjahaja itoe djadi hilang, 

tetapi dengan tiba2 orang2 men 

djadi kaget, mendengar soeatce 

boenji jg njaring seolah2 boe 

nji meriam atau bom me 

letoes. Bagaimana terkedjoet 

serta herannja pendoedoek Se 

pandjang sei. Melawi antara se 

paoek, Sintang dan Nangpinoh 

pada malam itoe, tidak dapat 

kita katakan. Oleh sebab itoe be 

sok paginja, dari mana2 soedah 

datang pertanjaan2 dai kam 

poeng2 atau dari tempat jang 

djaoeh2 dengan telefcon, ten 

tang apa jang soedah terdjadi 

pada malam itoe. Menoeroet sang 

kaan dari beberapa pihak, boe 

nji itoe ialah disebabkan oleh 

meriam atau bom, sedang tjahaja 

itoe datangnja dari pesawat me 

sin terbang, sebagai senter (zoek 

licht). Tetapi banjak poela jang 

mengatakan bahwa tjahaja dan 

boenji itoe, disebabkan oleh pe 

tjahan bintang ig djatoeh. 

Karena 2 keterangan diatas ini 

tidak dapat diboektikan dengan 

njata, maka ia soedah membikin 

beberapa perdebatan jg bebat. 

Kita jang tidak mengetahoei 

dengan terang atas kedjadian 

itoe, hanja berserah pada pen 

dapatan masing2 sadja. 
—.—.c 

Cursus bahasa Inggeris. 

Oentoek pentjerdaskan pikiran 

dan penambah pengetahoean oe 

moem, jang diseboet orang al 

gemcene ontwikkeling, 

maka di-Sintang soedah koerang 

lebih setahoen ini berdjalan soe 

atoe Cursus bahasa Inggeris, 

atas pimpinan toean Pastoor 

De Wit dari R.K. Missie. 

Bagi orang jang tahoe akan 

kegoenaan bahasa internatio- 

raal ini sebagai bahasa doenia, 

kesempatan jang ada ini tentoe 

ja tiada biarkan begitoe sadja. 

Karena itoe dari berbagai-bagai 

golongan pendoedoek, cursus 

itoe soedah disambuet dengan 

baik. Apalagi bagi orang dagang 

bahasa Inggeris itoe, adalah pen 

ting sekali goenanja, centoek ke 

madjocan peroesahaannja. 

Bermoela cursus jang diatas 

ini diadakan pada roemah toean 

Pastoor De Wit sendiri. Tetapi 

karena berhoeboeng dengan ba 

njaknja permintaan masoek, ter 

paksa mentjahari tempat jg agak 

Iceas serta mentjoekoepi sjarat 

sjaratnja. Akan memenoehi itoe, 

baroe-barve ini dipohonkan izin, 

akan memakai seboeah lokaal 

dari Standaardschool Sintang. 

Oleh kepala sekolah itoe, di 

chabarkan pada kita, bahwa oleh 

Resident sekarang telah diberi 

kan soeatoe idzin tentang me 

makai lokaal itoe, dengan bebe 

rapa perdjandjian jang rasanja 

tidak mendjadi keberatan bagi 

jang tersangkoet. 

Dengan adanja cursus baha 

sa Inggeris di Sintang itoe, ma 

ka bertambahlah sceatoe kesem 

patan bagi mereka jang soeka 

pada kemadjoean. Teristimewa 

sekali bagi pendoeduek tanah 

hoeloe, jang dalam segala roepa 

ketjerdasan masih dalam kekoe 

rangan.   ' 

LANDASAN 
P.A.B. dan politiek, 

Satoe berita dalam roeangan 
kabar kota ini hari, menjatakan, 
bahasa ,,Perkoempoelan Anak 
Borneo“, akan diwakili oleh tn. 
Nalaprana dalam Volksraad. 

Dalam verslag jg kita moeat 
dalam s.k. kita ini beberapa no 
nior laloe tentang perhimpoenan 
pendirian perkoempoelan itoe, 
terbilang jg P.A.B. bertjita2 hen 
dak memadjoekan poelau Bor 
neo ini dengan djalan memba 
ngoenkan pereconomiannja, mem 
perhatikan keboedajaannja dan 
meninggikan ketjerdasannja, atau 
dengan pendek perkoempoelan 
itoe bertjita2 hendak memadjoe 
kan economie, cultureel dan so 
ciaal dari poela Borneo kita ini. 

Satoe kedjaran tjita2 jg moelia 

dan indah, tapi menoeroet penda 

pat Martil beloem sempoerna, se 

bab dalam kedjaran maksoed ini 
tidak dikatakan djalan manakah 

jg maoe ditempoehnja oentoek 

mentjapai tjita2nja itoe. 

Dalam pengoeraian azasnja ini 

tidak diperkatakannja dengan 

sepatah katapoen, entah oleh apa 

sebabnja? 

Tapi soenggoehpoen demikian 
boeat orang jang mengerti akan 

djalannja sesoeatoe perkoempoe 

lan, sematjam P.A.B., segera ten 

toe djoega mengerti jang djalan 
jg tidak diseboet itoe, ialah dja 

lan..... politiek. 

Ini keteledoran tentoe sadja 

moesti menimboelkan keragoe2 

an, sebab P.A.B. ini melihat ben 

toekannja boekan soeatoe per 

'koempoelan kaoem sekerdja(vak 

vereeniging), tapi ada soeatoe 
perkoempoelan - masjarakat, jai 

toe masjarakat anak Bornec se 

djati dan mereka jang mengang 

gap dirinja telah sama dengan 
anak Borneo sedjati. 

Sekarang keadaan mendjadi 

agak lain. Dengan pemberian 

tahoe, bahasa ,, Perkoempoelan 

Anak Borneo“ akan diwakili da 

lam Volksraad oleh Ketoeanja, 

toean Nalaprana, maka keragoe- 

lagoean itoe agak linjap. 

Orang sekarang telah tahoe jg 
itoe ada ikan dan jg disana da 

ging, dan tidak seperti tadinja 

boekan ikan dan boekan daging, 
hal mana menoeroet pendapat 

Martil akan dapat memberikan 

perhatian lebih besar terhadap 
P.A.B. itoe sendiri. 

Dengan kedjadian ini, maka 

sekarang tiada soeatoe kebera 

tan lagi bagi P.A.B. oentoek me 

njebcet dengan teroes terang, 

jang perkoempoelannja oentoek 

mentjapai maksoednja akan meng 

ambil djalan politiek. 

Ini terang dan memang sesoe 

ai dengan kedoedoekan P.A.B. 

sebagai soeatoe perkoempoelan 

masjarakat. 
| MARTIL. 

  

  aa 2— 

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.     na ana
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