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btoe di-Pontianak 

r idvertentie: Satoe baris f 0,28 

— sekati moeat, sedikitnja f 2.50 

contract lebih m.oerah 

Druk. Annashar & (Co. Posilasak 

hari Selasa, Chamis dan $ 

Pentjetak 

  

Kesoekaran kaoem onderne 
mer dan saudagar. 

(Penoetoep). 

Oentoeng perang — oentoeng 
perang...... itoelah sadja jg djadi 

idam2an dalam satoe doea golo 

ngan pada masa itoe. Lebih dari 

satoe kali selaloe didesak oleh 

Opperbevelhebber jg baroe me 
ninggal sekarang (Generaal Snij 

ders! Red.) soepaja ,,staat van be 
leg“ itoe diloeaskan sehingga de 

ngan begitoe perboeatan gelap 

dan jg pantas jg dilakoekan oleh 

pemboerne-pemboeroe oentoeng 

perang itoe bisa dikenakan hoe 

koeman militair seanteronja atau 

sebagian. 

Hanjalah dengan ichtiar jg sa 

toe ini bisa menoeroet paham jg 

menanggoeng djawab dikalangan 

militair bisa terpelihara kesela 

matan negeri (jaitoe kewadjiban 

soepaja berdiri sama tengah) de 
ngan sesempoernanja. Baik djoe 
ga diberitakan bahwa setelah se 
ting kali desakan meloeaskan 
staat van beleg itoe ditolak oleh 
Ministerraad, oleh Legerbestuur, 
dengan tidak setahoenja Minis 
terraad dimasa hari kegentingan 
itoe dikeloearkan ma'loemat opi 
sil jg menjatakan, bahwa menje 
loendoepi larangan mengeloegy 
kan barang itoe hetoel ti 
ik, tetapi ta” ada sama-sekali sang 
koetannja dengan mendjaga ke 
netralan. 

Ma'loemat ini banjak dapat 

critiek. Boleh djadi ma'loemat 

ini adalah djawaban bagi penje 

loendoepan jg banjak terdjadi 
teroetama sekali oleh kaoemon 

dernemers dan saudagar dari Am 

sterdam dan Rotterdam. Malah 
oleh golongan ini diichtiarkan 

poela dengan soenggoeh2, soe 
paja ,,staat van beleg“ itse dja 
ngan sampai mendjalar ketempat 
nja, sebab koeatir, kalau2 raha 
sia bank dan soerat2, kemerde 
kaan perkoempoelan dan soerat2 
kabar lenjap karenanja. 

Djika ditilik poela keadaan2 
dinegeri2 totalitair nampaklah, 
bahwa sebenarnja disana ,staat 
van beleg“ teroes2an. Artinja..... 
»Staat van beleg“ tjara modern. 
Systeem totalitair ini djanganlah 
dipandang sebagai pendapatan 

dari satoe Stalin, Mussolini atau 

Hitler, tetapi sebenarnja hanja 

lah gerakan jg didorong oleh se 

Soeatoe keadaan jg memaksa. 

Sebagai permoelaan dari kea 
daan ini soedah nampak poela 
di-Nederland oleh Fentener dan 
kita merasa heran jg djempolan 
Belanda ini tidak insjaf betoel2 
akan kesuekaran2 jang dihadapi 

Regeering Colijn sekarang. Soea 
ranja itoe mengingatkan kita pa 

da soeara dari ,, sembilan djem 
polan“ jg berkoemandang pada 
beberapa boelan jg silam. 

Lebih berkoeasa dari seorang 

atau sesoeatoe golongan, lebih 

hebat dari segala tjara theorie 

dan dasar2 tjara pemerintahan.... 
sekarang keadaan telah da'aa $ 

mendjelma. Disaat2 jg seroepa 

itce patoetlah orang dengan ti 

dak oesah pikir apa2 lagi teroes 

berdiri dibawah pimpinan mere 

ka jang berpendapatan, bahwa 
staat van belegsoedah mes 
tinja dianggap ada. Sepaniasnja 
pertemoean sematjam jg mende 

ngarkan Fentener itoe haroeslah 

poela dapat pimpinan selaras de 

ngan semangat masa itoe. 

Dengan ini kita maksoedkan, 

bahwa orang haroes soeka me 

njokong dalam artian jg tegas 

bisa dirasakan pada sekalian per 

atoeran, sehingga karenanja da 

patlah tenaga rakjat paling sedi 

kitnja menoeroet negeri loea 

ran, baik didalam hal kebati 

nan, maocepoen didalam artian 

harta benda. 

Betoel oleh Fentener disesal 

kan jg kaoem ondernemers terla 

loe tjetek pemandangannja dan 

mereka ini hanja ingat kepenti 

ngan sendiri, tetapi apakah tidak 

lebih baik sekiranja beliau lebih 

tegas dan soearanja diperdengar 

kan lebih deras dan lebih con 

creei? 

Oempamanja kedjoeroesan. jg 

menoendjoekkan, bahwa dikala 

ngan ondernemers jg telah sadar 

akan bahajanja persaingan sama 
     

  

adakan actie bersama diantara 

kaoem ondernemers dan sauda 

gar dan dioesahakan hingga ac 
tie ini terasa sampai kedalam Ka 

binet aan kedoea Kamers itoe. 

Djikalau dengan djalan tstali 

tair sesoeatoe badan sebagai On 

dernemersraad ocmpamanja dan 

georganiseerde werkgevers bisa 
menoendjoekkan tenaganja jang 

bisa membawa manfa'at bagi 

pendoedoek Nederland dan Indo 

nesia, baroelah golongan onder 

nemers dan saudagar itoe da 

pat djedjak diatas dasar jang 
kokoh oentoek mentjari keoen 

toengan, jaitoe dasar jg tadinja 

didapat dergan tjara sendiri2 

lebih banjak. Boeat sekarang ia 

bisa didapat kembali hanjalab 

dengan oesaha bersama. 

Sekarang masih ada lagi tem 

po oentoek memberikan lebih 

banjak kemerdekaan bagi mere 

ka jang sesoenggoehnja djempo 

lan2 itoe. Critiek jang diperde 

ngarkan oleh Fentener itoe, biar 

poen boeat sementara baroe pe 

lan2 sadja, bisa djadi permoe 

laan oentoek mengandjoerkan 

semangat baroe pada kaoemon 

dernemers itoe, soenaja berboe 

at barang sesoeatoe. 

Boekan ta' boleh djadi keoen 

toengan jang loemajan poen bisa 

djoega dapat dari sitoe, setelah 

hawa perang di Nederland dan 

Indonesia memaksakan soepaia 

diadakan persediaan. Tetapi hen 

daklah sa'at2 ini digoenakan ke 

djoeroesan menoedjoe sesoeatoe 

“researchwerk“ jang soedah ada 

rantjangannja jang pasti dan te 

tap, seperti jang soedah djoega 

ada kelihatan kedjadiantjara ke   tjil-ketjilan sekarang.   

Hendaklah dengan segera di 
bangoenkan Socatoe nationaal 
“fonds perdu" jg diperlengkap 
dengan alat penjiaran jang sem 
poerna. Inilah satoe jang amat 
perloe! Di negeri kita beloem 
ada dikerdjakan jang sematjam 
itoe. 

Pada hal teyang, bahwa tena 

ga rakjat di Nederland bersama 

kaoem ondernemersnja semoea, 

maocepoen dengan keoeangan dan 

saudagarnja, ta' akan bisa sela 

mat, bilamana tenaga rakjat di 

sini tidak dibangoenkan sampai 

ketingkatan- kehidoepan manoe 
sia jang sempoerna. 

Kalau dalam djoeroesan ini 

tidak dikerdjakan sesoeatoe jg 

perloe, tentcelah nanti tenaga 

rakjat jang terpendam itoe akan 

terserah kepada golongan mili 

tair-economisch jang telah me 

ncendjoekkan lebih banjak mem 

poenjai keberanian dan keoela 

tan. 

Akan kita alamilah nanti soea 

toe masa, bahwa mobilisatie ba 

rang2, mobilisatie pengangkoe 

tan jang lebih banjak dan sem 
poerna, perdagangan didalam ne 

geri dan jang menjeberangi laoe 

tan bersama ,,kapitaal-Lenkung" 

jang berke dengan itoc se 

Penari dirangan dic 
tatoriaal. 

NOT KENNT KEIN GEBOT! 

Literaire Faculteit. 

Perdjalanan dari Dr. 

LJ. Brugmans. 

Pada 9 Juni Dr.I. J. Brugmans 
moelai ia poenja  perdjala 

nan akan lakoekan titah jang di 

berikan padanja berhoeboeng de 

ngan niatan berdirikan satoe lite 

raire faculteit di-Batavia, Dengan 

beroentoen2 akan dikoendjoengi 

Manilla, Hongkong, Singapore, 

Rangoon dan Calcutta dan achir2 
nja Nederland, dimana ia lakoe 
kan pembitjaraan dengan peme 

rintah di Nederland dan teroe 

tama dengan universiteit2 di Lci 

den dan Utrecht. 

Ind. Crt. dengar dari Dr. Brug 

mans, bahwa G.G. inginkan se 

kali satoe literaire faculteit. Ada 

diniat, kalau bisa madjoekan ce 

angnja bagi itoe didalam begroo 
ting 1941. Dr. Brugmans ada di 

minta madjoskan satoe voorstel 

jang meloekiskan dengan tedas, 
dengan tjara bagaimana disini 

bisa diberdirikan satoe letterkun 

dige faculteit dan berapa besar 

akan ada ongkosnja. 

Dr. Brugmans bilang, boekan 

ada diniatkan berikan faculteit 

baroe satoe sifat jang dojong 

kesatoe pihak dengan berwatas. 

Maka teroetama akan diperhati 

kan bagian sociaal dariitoe soal, 

jaitoe soal pekerdjaan bagi orang 

orang jang soedah loeloes dari 

sitoe. 

Maka itoe faculteit tidak akan 

tjoema berikan peladjaran boeat 

onderwijs dan achli bahasa lite 

rator, hanja djoega membikin bi   

  

Oentoek memelihara badan seha- 

bisnja sakit, paling baik makan ini. 

Segala kalemahan sehabisnja sakit, soema- 

ngat lesoe, melainkan makan ,,Scott's Emul- 

sion” minjak ikan bisa bikin toean lekas 

tersebab vitamin 

dan dzat? mineraal jang terdapat didalam 

dapat kasehatan poela, 

ini minjak ikan, karena 

boekan sadja bisa peli- 

hara badan, tetapi ada 

poenja chasiat membikin 

nafsoe makan dan bikin 

koeat ampedoe. 

  

TERDJOEAL DI SELOE- 
STT ROEH ROEMAH OBAT 

IJAP TOEKANG 
PANTJING 

    
IMPoRrT: JACOBERG. 

sa diberikan pendidikan kedalam 

  

siam ganti nama Thai. 

  

lain2 djoeroesan, hingga kans| (Domei A.I.D.). Menoeroet ka 
akan dapatkan satoe pekerdjaan J bar jang Tokio dapat dari soem 

di Indonesia djadi begitoe loeas I ber g ufficieel bahwa peme 

sebisanja. Pada ini ad gai Printah Siam telah ambil poetze 
pada pendidi boeat pen sa 2 pa tg. 24 Juni ma 
an2 sebagai Oudheidkundige Wdjoekan renijana wet pada volks 

Dienst, Volkslectuur, museum2, Wvergadering Siam dengan mana 

Iniandsche Zaken di 'Siam berhoeboeng dengan hari 
Maka djoega akan ada berbagi2 Ftahoennja revolutie akan diganti 

djoeroesan studie. Ter ebit amanja mendjadi “Thai” 

oeh ada diingat pada sa'oe pen Dengan ini perioe diwartakan 
didikan jang bersifattjampoeran, Ibahwa Siam soedah lama oleh 

: aa 
jg ada rada berobah djadi px sendoedoek diseboet “Thai” jg 

echt uiteir kasa: 2: mana artinja “merdeka” atau 
sebgai AC0TEN, boeal d1 v Moeang-thai" (negeri jang mer 
dikan oemoem dikalangan so dota). ' 
ciaal. no IN 

Apa jang mengenakan studie Indoestri aluminum 

bahasa, ini akan mengenakan ba di Indonesia 
hasa2 Indonesia, disebelah mar: s a , 
bahasa Belanda ada teringat se “Deli Courant” mendengar, 
bagai object studie — hwa abli2 jang menjelidiki ke 

c al YUI MUI, | 

Hata li dal noengkinan mendirikan indoestri 
Peladjaran didalam bahasa f sjuminium didaerah Asahan dan 

Fransch, Duitsch dan Inegeris 

didalam hari? (Samboengan lihat moeka 4). 
  

  

  

  

akan diberikan 

Candidaat baroe boeat Regee N » SCPITS 
ringsgemachtigde voor PELAI GIE BISCUITS 

Algemeene Zaken 

Menoeroet J.B., bahwa tocan sMARIE" 
mr. H.C. Hartevelt pada kira DAISY 

perten gaha n ini tahoen akan be w A FE Ls 

henti sebagai tereeriaja gemach —- 
gde voor Algemeene Zaken dan 

usa liber end MN 5 3 wat 4 I aranG siapa sorDaH MEN- 
Be Dera Pa Ih -oBa mi TIGA ROEPA BIS- 
Mr CUITS, TENTOE SELAMANJA 
Selandjoetnja telah dikabarkan || BILANG 

to j t | eveit ! 

Ba ea 3 Tan Il .BEDANJA TIDA DJAOEH DE- 
anti tt Ki IGAN B N EUR at tie diadi candi daat b eat diaba " sN A BIKINA EUROPA atau 

sSAUSTRALIA, SEDANGKAN 
tan repareapnkemarntiyae Voi HARGANJA MOERAH" Algemeene Zaken.      
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(Samboengan moeka 1). 

sebagaimana didoega tadinja. 

Disamping itoe tersiar kabar 

dipeloearan jang tidak bisa di 

controle kebenarannja, bahwa ke 

pindahan tn. Saeroen dari Sectie 

3 ke Struiswijk, adalah menoen 

djoekkan bahwatoedoehan pada 

nja berat sekali, selain dari per 

kara djoeal beli drukkerij diatas, 

diseboet2 orang djoega bahwa 

toean Saeroen pernah mendjoeal 

rahasia negeri kepada orang Dje 

pang. Kabar2 tentang ini soedah 
djadi pembitjaraan publiek se 
hingga kita terpaksa oemoemkan 
disini, sedang kebenarannja kita 
tidak berani tanggoeng. (Antara). 

KABAR PERNIAGAAN 

Passar Pontianak 

    

Harga 

BERAS . per 100 K.G. 
Siam No. 1 f 10.50 

No. 2 » 9.59 

No.3 » 8.80 

Patah No. 1 » 6.60 
No.2 » 6.50 

Djawa (beras boeloe) ,, 10.— 
Goela pasir » 12.— 
Kopi bidji Nyam 
Tepoeng gendoem » 12-— 

Katiang tanah » 11.15 

Minjak kelapa 1 botol, 0.10 
Kentang » 13.— 

LADA p.100 Kg. 
Poetih f 18.50 
Hitam » 6.— 

GETAH RABA per 100 Kg 

Blanket , B“ f 12.50 

# sr » 12.— 
# »D“ » 11.-- 

Barkcrepe. » 6.— 
Smoked Sheets f 12.50 
Slabs 80pCt kering ,, 6.75 
Air dried Sheets : 11.50 
Ongedr. Sheets 50pCt,, 5.75 

  

Coupon » 38.50 

COPRA Pp. 100 Kg 
fob. nug. f 6.50 

e. k. 238 » 5.60 

Sa 

OBAT Po ESAKA 
(GOENOENG UE 0 NNEO 
. 

Bikinan dari : 

G.M. HAIDLIR IBRAHIM OEPOE ke VI. 
TAJAN (West -Borneo). 

aan 

1. Minjak KAJOELAWANG (Sintok 
Olie) obat memboeang angin moen 
tah-berak d, 1.1, 

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. 

MA MaS NAME naa Kan 

Boleh dapat beli pada : 

M. SALEH 

Toekang mas Fukustraat No.6 

PONTIANAK, 
an as aan KE 

Keterangan minta berhoeboengan d.I.I, 
bitjara pada kita poenja Agent: 

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

Pontianak, 

anang 
Ata mma NI NA 

  

  

  

TENNIS DAN BADMINTON 

SPECIALIST 

Bisa besnaar dan reparatie segala inatjam 

racket dengan garantie. 

Ada sedia matjam - matjam tennis dan 

badmintonracket serta perkakasnja. 

sKERNAL-SPORTS” 
Voorstraat No. 52 — Pontianak.   

  

  

  

  

Kera on detere 
codushis 5 COnsumptie     #oor oenan massg 

&           
LEE TEMU Ku Sara:     

BISA .DAPAT PADA ADMINISTRATIE SOERAT KABAR INI: 
DENGAN HARGA F.3 — CONTANT ATAWA REMBOURS   
  

  

  

SOEDAH TERBIT! KABAR LELANG. 
Boekoe PEMERANGI BoOETA | Tanggal 7 Juni '39 pada jang 
2 HOEROEF! — terhormat Toean 

Sangat bergoena sekali oentoek W. Debbitz 
siapa INGIN PANDAI Tinggal berdiam di- 
MEMBATJA dan MENOELIS Verlengde Bangkalan 
dengan hoeroef Belanda. weg, (gang Tengah) 

Soedah tammat boekoe ini lan- Pontianak. 
tas bisa batja boekoe-boekoe 

Keterangan i i i 
lain dan soerat-soerat kabar. 8 lebih djelas, lihat 

programma. 

Harga satoe boekoe f 0.20 Toekang Lelang 

Beli pada penerbitnja : AE. FOX. 

A. M. SAID 
Sipanweg 21, Pontianak. 

  

      

KEROESAKAN.: 
  

Mesin-toelis, . mesin-hitoeng 

  

  

mesin-mendjait,  gramophone, 

BISCUITS CABIN. senzpang-angin, harmonika, har 
  

Penolong jang paling besar boeat monium, lampoe pompa minjak 

anah atawa gasoline, lontjeng 

(djam) dinding, dijnamo boeat 

auto atawa boeat speda, Kipas 

angin electrisch, klaxon dan spee 

bepergian djaoeh dan boeat ma- 

kanan pagi.     

dometer Auto, magneet bocat Mo 

tor, dan banjak lagi lain2 matjam               

  

barang, djikalau bikin betoel 

tjarilah pada Kwee Sie Long 

Lemari makan beloem tjoekoep isi- (ZEN) Baliweg No. 60 sebab 
nja kalau beloem ada ini CACAO. ia ada satoe toekang jg banjak 

PETER'S CACAO 
  

Harga 1 blik dari 113 Gram tjoema pengalaman tentang membetoel 
f 0,24 satoe tjangkir sadja tjoekoep 

memoeaskan. 
kan barang2. 

        

  

  

Onoeruinge Levenverzekeringa Mu. 

ma ,BOEMI POETERA” .— 

Hoofdkantoor: DJOCJAKARTA Bijkantoor: MEDAN 

BESCHERMHEER Z.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 (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.   
  

  

  

  

StanoaRD OprticaL Co. 
PARITDARATWEG No.21 
(SEBELAH IGOH SIOUW KEE) 
— X&.PONTIANAK -.     
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Banjak terang.           

  

  
  

»Dengen memake Kal- 
san saja mendapet ha- 
sil jang terlaloe back. 
Tida sadja ia membi- 
kin koerang perasaan? 
sakit dan katoempah- 
an darah, djoega ka- 
sehatan badan seloe- 
roehnja kentara ber- 
tambah," 
toelis Njonja J.A.A.-B. 
di Rotterdam. 

  

          
»Ja, saja senang 

99 

sekali kembali 
T 

Heran, begitoe lekas Kalzan mengisi 
kakoerangan darah dalem saja poenja 
badan dan membikin ilang perasaan? 
sakit saben? datang boelan. Saja tida 
mendapet ganggoean sakit kepala lagi 
dan dengen tida takoet lagi mendjalani . 
itoe waktoe haid. Ini semoea adalah 
lantaran kabaekan Kalzan. Obat Kal- 
zan menambah banjaknja bagian ka- 
poer didalem saja poenja badan dan 
dengen djalan patoet begitoe bibit jang 
menjebabken perasaan? sakit, djadi 
ilang. Saja kasi nasehat, soepaja ini 
hari djoegalah moelai memake Kalzan." 

KALZAN 
Makanan kapoer jang mengoeatken badan      



Pada kira-kira djam 10 pagi 
2 orang pengerdja dalam pabrik 

tsb. sedang melakoekan peker 
djaan menaikan balok2 oentoek 

digergadji. Waktoe menaikan sa 
toe balok jg besar sekonjong2 
tali jang menarik balok itoe poe 

toes, sehingga dengan tjepatba 

lok itoe bergoeling kembali keba 

wah dan menimpa kepala dari 

Sevrang diantara kedoea penger 

dja tsb., jaitoe seorang Tionghch 
bernama Tjoeng Djoen, oemoer 

kira2 34 tahoen. 

Kepala dari orang Tionghoa 

jg malang itoe, karena kedjadian 
ini boleh dikata mendjadi remoek 

sama-sekali, sehingga pada saat 

itoe djoega ia telah melepaskan 

napasnja. 

Hal ini kini sekarang sementa 

ra dioeroes lebih landjoet oleh 
politie. 

Dihoekoem karena kete 

ledoran. 

Beloem selang begitoe lama 

dalam s.k. ini telah kita warta 

kan kedjadian dalam pabrik ke 

poenjaan toean Lim Kiat Tjhai, 

dimana 4 orang telah mendapat 

ketjilakaan heibat, sehingga seo 
rang antaranja mendjadi binasa. 

Berhoeboeng dengan kedjadi 

an ini, maka eigenaar dari pa 
briek itoe telah ditoentoet kemoe 
ka Magistraat, siapa telah men 

djatoehkan padanja hoekoeman 

Seminggoe pendjara. 

Kabarnja pesakitan terima ba 
ik hoekoemannja, dan madjoekan 

permintaan gratie. 
— — —— 

Pertandingan bola jang ada 

ekornja. 

Berhoeboeng dengan kedjadi 
an perkelahian dalam pertandi 

ngan bola, waktoe Excelsior ber 

hadapan dengan V.V.L., maka 

kabarnja toean2 Weise dan Mos 

dari V.V.L. akan dimadjoekan 

kemoeka hakim Residentie-Ge 

recht, lantaran tertoedoeh menin 

djoe dalam perkelahian itoe. 

Selainija itoe seorang penon 
ton, tn. Djamaloes, karena ditoe 

doeh telah menindjoe politie 

akan dimadjoekan kemoeka ha 

kim Landraad. 

Kampvuur pelantikan 

pandoe. 

Oleh Kepandoean ,Oesaha Ki 

ta“, pada hari Minggoej.I.telah 

diadakan kampvuur besar di Soe 

ngai Rengas, jg mana mendjadi 

perhatian publiek jg tidak sedi 
kit djoemlahnja dari pendoedoek 

soengai Rengas dan soengai Be 

rembang dil., dan tiada poela ke 

tinggalan toean2 jg dioendang 
dengan lijst, jaitoe tocan2 jg men 
djadi donateurnja.. 

Sesoedahnja bendera dinaik 

kan dengan disertai lagoe Wil 
helmus, maka pada djam 5.20 
petang kampvuur diboeka oleh 

Afdeelingscommissarisnja, jaitoe 
tn. G.H.M. Riekerk (Controleur 
kota disini). 

Kemoedian leider K.O.K. ang 
kat bitjara atas nama Afdeelings 
commissaris dan pandoenja me 
ngoetjapkan terima kasih terha 
dap pada toean2 jg hadir sekali 

annja jg mana telah soedi mem 
boeang tempo dan beroesaha da 
tang ditempat jg begitoe djaoeh 
dan demikian djoega terima ka 
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Bagaimana romannja njonja 
Tionghoa jang paling tjantik? 
Satoe pemilihan ketjantikan di boeka oleh Heineken's Bierbrouwerii, 
Soerabaia, oentoek menetapkan njonja Tionghoa mana jang paling 
tjantik. Semoea orang boleh toeroet kepada ini pemilihan, dengan 
tida menanggoeng kewadjiban apa', dan tiap' pengirim balasan 
akan terima persenan beroepa toedjoeh gambar berwarna dari 
nona' jang di atas, oekoeran 22 X 25 cM. Mintalah soerat pemilihan 
kepada Jacoberg Afd. Toedjoeh Bintang, Kali Besar West 11 Batavia, 
dan toeroet ini pemilihan jang menarik hati « Minoemlah satoe glas 
Bier Heineken Tjap Bintang boeat mempertadjam pikiran dan mate 
di waktoe memberikan teean poenja djawaban pada ini pemilihan 

  

TJAP 

...— 

  

x 

EKEN 
IN NG TA 

  

sihnja terhadap pada Hopman 

Bertrandus dengan anak2 pan 

doenja dan Hopman Nam Hoen 

dengan anak2 pandoenja serta 

Sjarif Achmad (sebagai wakil da 
ri leider Soeka Radja) dengan 

anak2 pandoenja. 

Pada djam 6 pelantikan telah 
selesai dengan sempoernanja, ma 

ka diterangkan lagi oleh leider 
nja dari perdjandjian dan wet ke 

pandoearn dengan arti dan toe 
djoeannja satoe persatoe pada 

sekalian jg hadir, serta menjerah 

kan Patrouille jg baroe itoe di 
bawah pimpinan Assistent Iei 
der Abdul-Madjid serta diterang 
kan apa kewadjiban pemimpin 
terhadap pada pandoe2nja. 

Pada djam 6.20 bendera ditoe 
roenkan sebagaimana keadaan 
permoelaan tadi dan dengan hor 
mat setjara kepandoean kamp 
vuur ditoetoep.   

KABAR PERNIAGAAN 
  

Pass 

Coupon 

COPRA 

fob. nug. 

e. k.   

ar Pontianak 

  

  

Harga 

BERAS per 100 K.G. 

Siam No.1 f 10.50 

No.2 » 9.59 

No.3 » 8.80 

GETAH RABA per 100 Kg 

Blanket ,B“ f 12.50 

s »C" » 12.— 

» » Dig » lh. 

Barkcrepe » 6— 

Smoked Sheets f 1250 

Slabs 80pCt kering , 6.75 

Air dried Sheets 2 

Ongedr. Sheets 50pCt , 

11.50 

  

— PENDJEBAK — 
  

  

BISCUITS CABIN 

renoiong 7 jang paling besar boeat 

bepergian djaoeh dan boeat ma- 

kanan pagi. 

  

  

  

  

II 
  

PETERS CACA0 

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 

memosaskan. 

  

— TENN1S— 

dan 
BADMINTON 

SPECIALIST 

Bisa besnaar dan 

reperatie segala ma- 

tjam racket dengan 

garanfte. 

Ada sedia matjam2 

tennis dan badmin- 

tonrackets 

serta perkakasnja. 

  

KERNAL 

SPORTS 
Voorstraat No. 52 

Pontianak. 
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  MA MEA AG BPA DAS SP RAN PMP GAYA SEDANG NABI   
  - 

KABAR DOENIA | 
  LENSA MI MEN SA 

Perdjandjian Djerman Vene 

marken 

(Havas). Soal pertanggoengan 

negeri2 disekitar Lacet Timoer, 

itoelah jg meroepakan soal ter 

soelit dalam pembitjaraan antara 

Inggeris, Pcrantjis dan Roeslan, 

Agaknja Parijs sendiri telah 

memoetoeskar akan menjanggbe 

pi memikoel kewadjiban terha 

dap negeri2 ini, sama sebagai 

terhadap Polen, Roemenie dan 

Griekenland, tetapi Londen rse 
panja, masih merasa keberatan, 

Hingga saat ini, Perantjis dan 
Inggeris masih merasa menjetoe 

djoei pendapat, jg tidak hendak 
tjampoer tangan dalam soal nege 
ri2 disekitar Laoet Timber itoe, 
sebab negeri2 '»rseboet semoea 
Uja tinggal ncutral, dan bila toch 
masih ada 'iampoer tangan, akan 
Sangat soekarlah pekerdjaan ar 
mada democratie Europa Barat 
itoe. 

William Strang dari Inggeris 
akan ke-Moskou. 

(Havas). Diterima kabai, me 
njatakan, bahwa Pemerintah Ing 
gcris kini sedang menimbang2 
akan mengirim William Strang, 
sebagai wakil Inggeris ke - Mos 
kou,maksoednja oertoek menjele 
Saikan dengan setjepat2nja sega 
la kesoekaran2 jg terpenting, an 
tara Inggeris dan Roeslan, dalam 
Soal pertanggoengan2 oentoek ne 
geri2 sekitar Laoet Timoer itoe. 
Kesoekaran2 teiseboet, sebagai 
akibat soal kepoelauan Aaland, 
tampaknja kian senting. 

maa ma, 

Soal2 kepoelauan Aaland. 
(Havas). Menoeroet keterangan 

ig dapat dipertjaja moengkin be 
nar bahwa Pemerintah dan bacan 
perwakilan rakjat, jg tidak lama 
lagi akan bersidang dalam roepa 
»Sidang loear biasa" itoe, kelak 
akan mengoeso Ikan, soepaja pe 
nanda tanganan perdjandjian an 
tara Findland dan Zwe: ci jang 

" mengenai soal perkocatan ki poe 
lauan Aaiand 

Banjak soerat2 kabai ig mene 
rangkan, bahwa 

sebenarnja 

sikap Roeslan 
menimboelkan 

pengariian penting dalam ling 
koengan nolitiek, | 

itoe, 

Pihak lain menjatakan poela 
kemoengkinan. bahwa djoega pe 
nanda tanganar perdjandjian ar 
mada, antara Inggeris dan Zwe 
den, jang mengenai djoega soal 
pembatasan pembikinan kapal2 
itoe, akan dioendoerkan (ditoen 
da) doeloe oleh Pemerintah, se 
bab pendapat cemoem menjata 
kan, bahwa dalam keadaan inter 
national sebagai sekarang, ada 
lah perdjandjian itoe heloem 
masanja. 

Statusguo disekitar laoet 
Timoer. 

(Havas). Pemerintah Inggeris 
telah menerima pemberi tahoean 
dari Pemerintah Roeslan menja 
tahan, bahwa Pemerintah Roes 
iand, merasa keberatan terhadap 

perkoeataa militair di kepoelau 

an Anland terseboet, sebab per 

koeatan2 semaijam itoe, adalah 

akan membawa akibat, hingga 

perhoeboengan antara Kroonstad 

dan laoet Timoer akan terpoe 

toes, bahkan djalan-masoek ke 

Laoet (Teloek) Botnisch akan ter 

ganggoe poela. 

Roeslan lebih djaoeh menjata   

kan, bahwa ia koeatir, kalau2 ke 

poelauan Aalan kelak (ermasoek 

didalam pengoeasaan Djerman. 

Berita landjoet menerangkan, 

bahwa Roeslan ingin memperta 

hankan keadaan statusguo seba 

gai biasa, dan oentoek pertang 

guengan2 itoe, ia minta kepasti 

annja dari negeri2 jang berte 

tangga, poen dari fihak Inggeris, 

dan Perantjis. 

Lingkoengan Pemerintah di 

Londen menerangkan, bahwa Ing 

geris amat tidak setoedjoe akan 

memberi pertanggoenganz terse 

boet. 

Lain dari pada itoe dikoeatir 

kan, bahwa keadaan ini kelak 

akan bertambah genting, bilama 

na Finland benar2 berboeat seba 

gai desas-desoes jang telah tim 

boel, ja'ni sama sekali tidak me 

ngenangkan keberatan2 dari fi 

hak Roeslan itoe, dan langsoeng 

hendak memperkoeat kepoelauan 

Aaland. 

Lingkoengan itoepoen koeatir 

sangat, bahwa kedjadian2 sema 

tjam ini kelak, akan sangat poe 

la meroegikan bagi pembitjara 

an2, jg kini sedang dilakoekan 

antara Inggeris, Perantjis dan 

Roeslan, dalam soal pertanggoe 

ngan2 negeri2 disekitat Laoet Ti 

moer itce. 

Djer.nan-Denemarken. 

(Reuter). Telah dioemoemkan, 

bahwa pertanggoengan-pertang 

goengan dari pada perdjandjian 

tidak saling menjerang, antara 

Djerman dan Denemarken, jang 

telah dioemoemkan pada tanggal 

31 Mei itoe, adalah memoeat, 

bahwa: kedoea negeri-negeri itoe 

tidak akan berperang, poen ti 

dak akan mengadakan sikap ke 

ras, dan djoega bila ada negeri 

jain mengadakan aksi menentang 

salah satoe dari kedoeanja tidak 

akan dibantoe. 

Setelah perdjandjian itoe ditan 

da tangani, maka kekoeatannja 

akan berdjalan 10 tahoen lama 
nja, dan bilamana setahoen se 

beloem tjoekoep waktoe 10 th. 

itoe, tidak dimoefakatkan (diten 

toekan) bahwa perdjandjian itoe 

akan habislah tempohnja, maka 

dengan sendirinja perdjandjian 

terseboet diperpandjang oentoek 
lamanja 10 tahoen, 

ma 

Palestina. 

(Havas). Sebagaimana pemba 
tja tentoe masih ingat, sesoedah 
nja serangan pada satoe gedong 
bisscoop Arab dibilanganJahoe 

di dari Jeruzalem telah ditembak 
mati seorang Jahoedi, sedang se 
orang Jahoedi lain dapat loeka 
berat. Ini orang sekarang poen 

soedah binasa. 

Dalam beberapa kalangan 
orang beranggapan, bahwa itoe 
serangan pada gedong bioscoop 
Arab ada pekerdjaannja orang2 
Arab. Dioendjoek bahwa eige 
naar dari itoe gedong biuscoop 

pada beberapa tempo berselang 
telah terima soerat antjaman dari 
orang2 Arab. 

Dekat Haifa telah dipergok 
401 pengembara Jahoedi gelap 
dikapal ,,Astrato“. Itoe hari ia 
orang didaratkan didaerah Pales 
tina dan iaorang boleh berdiam 
disana, tapi ini djoemlah akan 
dipotong dari lijst2 immigratie 
berikoet. 

Doea orang Arab dapat loeka, 
ketika satoe autobus ditembaki 
dibilangan Jahoedi. Orang-orang 
Arab djadi moerka dan dengan 
batoe dilemparnja autobus2 Ja 
hoedi, hingga tiga orang Jahoe 
di mendapat loeka. 

W.H, 

BORNEO-BARAT 

Dari tanah - hoeloe, 

  

  

Mendirikan sekolah agama. 

Oleh seorang pembantoe. 
Dalam rogangan B.B. ini, ber 

kali2 kita andjoerkan, soepaja 

oemat Islam disini, lebih2 bagi 

tanah hoeloe, bergiat hendaknja 

dimana-mana mendirikan seko 

lah2 agama jang teratoer dengan 

baik. Maksoed serta toedjuean 
kita dalam hal ini, boekanlah 

berarti, akan menghalingi lang 

kah goeroe2- serta sekolahnja jg 

soedah ada. 

Pada sekolah2 jang masih ser 

ba sederhana dan beluem sem 

Doerna tentang roemahnja, alat 

pengadjarannja dan goeroenja, 

seberapa dapat ditjari soeatoe 

djalan, jang bisa memenoehi ke 
maoean zaman. Dan dimana se 

kolah beloem ada, segeralah di 

dirikan comiteataupoen per 

koempoelan jang dapat be 

kerdja oentoek kepentingan itoe. 

Dari pihak Zelfbestuur, dima 

na radja2 dan demang sebagai 

pohon tempat berlindoeng oemat 

Islam, hendaklah tidak banjak 

sedikit tjampoer tangan dalam 

hal itce. Maksoed kita, tidak 

menghendaki keaktipan dari jg 
berkoeasa, dalam satoe2 negeri, 

tetapi sebagai pendorong 

perloe datangnja pertama kali 

dari orang2 jang terpandang, 

Inilah soeatoe alat atau daja 

oepaja, boeat membangoenkan 

pikiran anak negeri goena men 

dirikan sekolah2 jg amat perloe 

baginja. Membiarkan ra'jat da 

lam kegelapan oleh orangjg me 

Seperti pohon kajoe jg tiada ber 

bocah. 

Apalagi bagi goeroe2, pe 

ngandjoer2 agama, atau 

amiroelmoe'minin dalam 

satoe2 negeri, soenggoeh djadi 

harapan ra'jat dan oemat Islam 

oemoemnja. 

Dalam pada itoe, pada djasa 

dan ichtiar, dari toean2 jg soe 

dah mengeloearkan tenaganja, 

goena kepentingan pengadjaran 

dan agama kita,tidak patoet poe 

la kita loepakan, Pada t. t. di Ko 
tabaroe, Nangapinoh dan Bli 

tang, kita sampaikan selamat ba 
hagia doenia achirat. 

Sekarang soedah terdengarcha 
bar oleh kita lagi, bahwa di Poe 
toessibau dan Selimbau 

orang2 sama beroesaha sedapat 

moengkin mendirikan sekolah2 

seperti jg soedah ada di Nanga 

pinoh itoe. Boeat bahagian Poe 
toessibau, soedah berdiri comi 

te akan mengoempoeikan oeang, 

agar sekolah jg ditjita2kan itoe 

lekas berdiri. Demikian poela di 

Selimbau, orang tiada maoe ke 

tinggalan, serta beroesmha men 
datangkan goeroe2 dari Soemat 
ra Barat, dari Tawallib atau 

poen Tarbijah. 

Kalau benar, apa2jang dimak 
soed oleh comite pendirian itoe, 

soenggoeh kita pertjaja akan soe 

atoe kebaikan djoea bagi djalan 

pengadjaran. Mengambil goeroe2 

jg sama2 dididik, seperti dari 

Tawallib dan Tarbijah itoe, ber 

arti menoedjoe persatoean. Per 

satoean dalam organisatie, per 

satoean dalam pengadjaran dan 

persatoean bagi goeroe2 itoe sen 
diri. Djangan hendaknja, sebaga i 
  
ngetahoei, serta berkoeasa bearti 

  

ig masih ada sekarang, sebagai 

boeroengpipit, dimanapa 

di masak disitoe hinggap. 

Kemaoean kita, hendaknja tera 

toer, serta serba lengkap. Seba 

gai dasar, oentoek kebaikan dja 

lan pengadjaran, ambillah moe 

rid2 lepasan Volksschool 

atau Vervolgschool. De 

ngan demikian, sekolah2 Open 

baar jang ada, djadi tidak ter 

ganggoe. Demikianlah penghara 

pan kita. 

Di Nangapinoh, Kotabaroue, Bli 

tang, Poetoessibau dan Selim 

bau, orang beroesaha mendirikan 

sekolah2 agama. Sedang Sin 

tang, tempat amiroelmoe'minin, 

alim-oelama, tjerdik-pandai, ha 
nja mendjadi penonton. Bila la 

gi maoe madjoe ? 

Maboek karena makan 
tjendawan. 

Kita sama tahoe, bahwa tjen 

dawan, djamoer atau koelat, ia 

lah sebangsa toemboehan jang 

soeka sekali hidoep pada kajoe2 

boeroek, pada sampah2 dan pa 

da kotoran binatang. Bangsanja 

amat banjak dan diantaranja ada 

beberapa matjarn jang digemari 

orang sebagai sajoer. Akan teta 

pi ada poela djenis tjendawan2 

itoe jgbisa memaboekkan, 

kadang2 sampai mematikan 

orang. 

Dalam pada itoe, kita haroes 

pandai memilihnja, soepaja dja 

ngan mendatangkan marabahaja. 

Dalam s.k, B. B. inipoen soedah 

djoega kita batja, soeatoe kedja 

dian dibahagian Tajan, tentang 

bahaja apa jg telah ditimboelkan 

oleh tjendawan beratjoen itoe. 

Boeat tanah hoeloe, dimana 

bangsa tjendawan banjak dida 
pat serta didjocal orang, tidak 

heran kita, toemboehan ini. soe 

dah djadi sajoeran jg digemari 

pendoedoek. 

Tentang bahaja maboek, jang 

sering kali kedjadian, kebanja 

kan orang, masih beloem dapat 

menahan nafsoe atau mendjaoeh 

kan tjendawan2 sebagai maka 

nan jg berbahaja. 

Begitoelah misalnja baroe2 ini, 

sebagaimana orang wartakan pa 

da kita dari Sintang. Disana soe 

dah poela terdjadi pemaboe 

kan karena makan tjen 

dawan, jg hebat, sehingga sa 

toe keloearga orang baik2, ter 

paksa minta pertolongan dari 

dokter. Kalau tidak lekas datang 

pertolongan, orang merasa cha' 
watir, akan bisa mendatangkan 

Ipa haja jg lebih hebat padaseisi 

roemah tangga itoe. 

Akan djadi penoetoep, tentang 

apa jang kita paparkan diatas 

ini, hanja tidak banjak sedikit 

nasehat kita : , Memilih makanan 

sebagai tjendawan itoe hendak 

lah hati?, djangan sembarangan 

sadja. 

Singkawang. 

| Korban auto. 

Seorang pembantoe menoelis: 

Pada hari Minggoe laloe wak 

toe pagi dekat geredja, seorang 

anak Tionghoa jang masih ketjil 

telah mendjadi korban auto. 

Walaupoen anak itoe soedah 

ada ditepi djalan, tetapi tidak 

oeroeng kena langgar ketika auto 

| moendoer. Sang soepir roepanja 

tidak melihat kebelakang. Anak 

itoe telah binasa,   

KASAR KOTA 

Pelajaran dari lijn 10A dan 
10B dari kapal2 K.P.M. 

Dari Agent K. P. M. disini kita 

dapat kabar bahwa pelajaran pa 

da lijn 10A (dienst 14 hari) jang 
sekarang akan dilakoekan oleh 
m.s. “Banjoewangi"“ dan 

m.s. “Batavia”, akan dilang 

soengkan moelai 1 Juli j.a.d. 

(tanggal berangkat dari Batavia) 
sebagai berikoet: 

Z3 
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Tarief jang telah diobah dai 
liin 10A dari Dienstregelingboek 
1939 boleh dapat dari Agent K. —. 

P.M. 

Extra-dienst lijn 1 OB akan 

segera dihapoeskan. 

Perpindahan dalam kalangan 
commiezen. 

Tidak sekian lama lagi, tn, 

Tewu, Commies pada kantoor Po 
litieke Recherche disini, akan di 

pindahkan ke-Menado. Kedata 
ngan penggantinja ditoenggoe se 

karang disini. 

Ditempaikan disini sebagai 

pengganti toean Djamadin, jalah 

toean Ong Commies pada kan 
tor Assistent-Resident di-Sing 

kawang, sedang teroendjoek se 

bagai pengganti toean terseboet, 

jalah toean Pattiasina, siapa me 
mang pernah djoega telah ber 

diam di-Singkawang sebagai 

Commies. 

Djangan menempatkan speda 

sembarangan. 

Sering kedjadian orang mele 

takan spedanja didjalanan oe 

moem demikian roepa, sehingga 

ini bisa mengalangi laloe-lalang. 

Peletakan speda sematjam ini 

tentoe sadja ada terlarang. 

Beloem selang beberapa hari 
Magistraat disini telah mendja 

toehkan hoekoeman denda se 

ringgit kepada” seorang toean 

terkenal disini jang bersalah da 
lam hal ini. 

Soepaja djangan sampai kena 

denda demikian, baiklah oemoem 

soeka perhatikan kedjadian ini, 

Ketjelakaan jg ngeri. 

Kemarin doeloe diparit Pekong, 
dalam salah satoe pabrik gerga 

dji papan kepoenjaan Thjai Koen, 
telah kedjadian soeatoe ketjila 
kaan jg sangat ngeri. 
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