
    

— Harga langganan: f 0.75 seboelan— 
Redactie & Administratie Pontianak 

Telefoon No. 189. 
Wd. Dir. Abdul-Rahim Ahmad. 

ui 
Selasa 13 Juni 1939 

  

Terbit 

Directeur - Hoofdredacteur: R, R. PAATH. 

Girorekening: Nederl. Ind. Handeisbank. 
aa BN aa ana 

  

Tahoen ke 4 

BORNEOBAR 
Soerat kabar oemoes oentoek keresidenan: Westerafdeeling van Borneo. 
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hari Sslass, Chamis dan Sabtoe di-Pontianak 

Tarief advertentie: Satoe barta | 0.286 

sekali moeat, sedikitaja f 1.58 

Contract leb « «serah 

Pentjetak: Druk. Anmaahar & Co. Pentiamak 

  

Beban ra'jat. 

Akan ditambah beratnja? 

L 

Menoeroet N.v.d.D. tanggal 
30 Mei, sekarang sedang dipikir 
kan orang di-Departement van 

Financien akan menaikkan pen 

dapatan negeri boeat begrooting 
tahoen- depan, dengan djalan me 
ngobah tjoekai2 masoek atas be 

berapa barang2. 

Doeloe ketika oeang roepiah 
terpaksa devaluatie, dengan be 

toel sekali oleh: Regeering telah 
diambil tindakan oentoek meng 

hilangkan opcenten jg ada pada 

masa itoe bagi berbagai-bigai 

barang2 manufacturen jang ber 

harga moerah2 dan bagi roepa2 

barang makanan, sebagai tepoeng 

dan ikan kering. 

Sekarang orang anggap di-De 
partement: keadaan economie 

anak-negeri soedah sedemikian 

bertambah baik, hingga ta" ada 

keberatannja barang sedikit djoe 

apoen kalau tarief2 bagi ba 

rang2 jg tsb. dinaikkan, 

Kita? bisa "terima, bahwa Direc 

teur van Financien jang baroe 

ini ada tjbekoep mempoenjai ang 

ka-angka tentang kenaikkan pen 

dapatan ra'jat, sehingga bisa di 

gosnakan djadi boekti bagi oe 

tjapan dari Departement itoe se 
bagai jg kita batja dalam Nw.d. 

D. tadi. 

Toean Gotzen terkenal seba 
gai seorang jg gemar sekali mem 
peladjari akan pendapatan ra'jat. 
Doeloe sebagai tambahan dari 
gegevens tentang ra'jat dipoelau 

Djawa jg dikoempoelkan oleh 
Commissie Meyer Ranneft itoe, 
beliau telah memberikan cijfer- 
dan studie materiaal jang amat 
penting dalam ,,Koloniale Stu 

di#n. Betoel tjaranja memboekti 
kan, sama djoega dengan tjara 

nja Meyer itoe, jaitoe lebih ba 

njak fiscaal-finantieel dari pada 

tjara jg didasarkan benar2 atas 

hasil jg sesoenggoehnja dari roe 
mah tangga ra'jat. 

Semendjak itoe timboellah loon 

belasting-administratie boeat se 

gala peroesahaan, baik dikota 

ataupoen didesa2. 

Dengan adanja ini tentoelah 

ta' akan scekar oempamanja oen 

toek menetapkan, sampai berapa 

djaoehkah tingkatan oepah seoe 

moemnja dinegeri ini, jang dida 

sarkan atas roepiah jang berkoe 

rang harganja 20 pCt. itoe, telah 
tjotjok dengan keperloean hidoep 

jg sedjak itoe telah lebih mahal 

harganja bagi siketjil. 

Kita peringatkan sadja disini, 

bahwa sedjak itoe goela soedah 

naik 40pCt., ikan kering lebih 
koerang 33'/, pCt. dan lain-lain 

barang keperloean hidoep djoe 

ga kita-kira begitoe. Sewa-sewa 
roemahpoen besar djoega naik 

nja. 

Kita tahoe, bahwa dikalangan 

pertengahan boekan sedikit jang 
naiknja sampai 15-20 pCt. Oe 
pah dan gadji bangsa djongos, 

biarlah kita tinggal membitjara 

kan golongan ini sadja, kita keta 

|hoei betoel, bahwa itve tidak na 
'ik, malah kebanjakan toeroen, 

| Golongan soepir poen begitoe 

djoega, oemoemnja jang poenja 
auto menoeroenkan gadji, sebab 
'mereka sendiri berkoerang pen 
' dapatannja, 

| Banjak poela jang djalankan 

sendiri autonja sekarang, atau 

lauto itoe didjoealnja sadja bakal 
taxi. Gadji-gadji orang Indone 
sier jang djadi kantoorbedien 

den poen tidak djoega naik se 

djak devaluatie, tetapi kira2 se 

perti doeloe djoega. 

Tentang oepah-oepah di onder 

neming-onderneming sama seka 

li ta” ada disediakan gegevens 

oleh Centraal Kantoor voor de 
Siatistiex. Begitoe djoega Volks 
Taad, sampai sekarang tjoema da 

pat balasan nul atas permintaan 

nja, soepaja diadakan satoe over 

zicht tentang itoe, 

Dari pihak Regeering masih 

sadja sampai pada sa'at ini di 

djalankan penjelidikan, bagaima 

nakah keadaannja oepah-oepah 

semenjjak devaluatie, Kita koea 

tir dengan soenggoeh2, bahwa 

nanti meskipoen devaluatie da 

tang lagt, beluem djoega djadi 

oepah2 itoe dinaikkan. Atau ba 
Tramgkati-soedahkah orang2 dika” 
langan Regeering mengetahoei 
sekarang, bahwa kenaikan itoe 
boleh dilakoekan sembarangan 

      
  

  

   

oleh semoea orang. 
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Toean tentoe-akan.mengikoet djoega sama kami poenja PERLOMBAAN hh 
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sadja, dengan dak oesah ada 

bantoean dari pihak onderne - 

mers? Kenapa kalau begitoe ti 

dak dinjatakan terang-terang di 
depan oemoem? 

Bzekankah nanti achir2nja mes 

ti djoega dilakoekan tindakan me 
noeroet garis2 plan jg pasti? Se 
karang, sementafa dividend2 jg 
Remoek2 itoe masih mengalir, 

masih ada tempe lagi mengich 

tiarkan, soepaja'sikoeli toeroet 
djoega mengetjap manisnja. 

Nanti kalau keroegian2, jang 

pasti akan datang itoe, soedah 

masoek, tentoe. boeat semoea 

akan ,kasep“. Kalau soedah be 
gitoe, semoea iChitiar2 ini, jang 

|dimata kita memang ketjil sekali 
artinja, ta" akam ada faedahnja 
lagi. 

Sajang, boleh dikata didalam 
segala hal ta' ada angka2 jang 
perlue. Kebetoelan baroe-baroe 

lini ada kedengaran kepada kita, 

bahwa di-Djawa Tengah oempa 
manja oepah2 itoe sekarang ada 
lah diantara 6-10 sen sehari di 
daergh-daerah jang paling ma' 
moer dipoelau jav: setinggi- 
tingginja 20sen. 

Dalam halitoetidak poela di 
beritakan berapa' kari jang tidak 

digoenakan olefft anak-negeri di 
isebabkan restrietie itoe. 

Dalam berbagli-bagai daerah 
:kita tahoe, ibanding de 
ngan doeloe, ada jang sampai 
1/3 hilangnja, malah ada jang 
hingga 1/2 nja. 
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SABOEN WANGI LUX melindoengi koelit 
Njonja dari panasnja sorot matahari jang kentjang 

sedeng haroemnja jang sedap itoe dihargai 

  

P.V.P.N. tjoekoep 10 tahoen. 

Causerie tentang vak 

organisatie di Neder 

land. 

Berhoeboeng dengan soedah 

djangkapnja P.V.P.N. berdiri 10 

tahoen, maka sebagai djoega di 

lain2 kota besar di Java, locale 

P.V.P.N. di Betawi soedah mem 

bikin satoe peringatan dengan 

mengadakan pertemoean diantara 

vakorganisaties digedoeng Ami 

citia di Meester-Ccrnelis pada 

ketika malam Minggoe jg laloe. 

Djam 9 toean A.A. Rompis 

moelai memboeka itoe pertemoe 

an jang ternjata mendapat per 

hatian baik dengan kata2 seper 

loenja dan kemoedian memper 

silakan tn. Mr. Hindromartono 

oenioek membikin pidatonnjaten 

tang serikat sekerdja dalam ini 

negeri. 

Spreker moelai dengan menje 

ritakan satoe historie, riwajat 

dari serikat sekerija spoor se 

mendjak pertama didirikan, jalah 

dalam tahoen 1908 sehingga pe 

tjahnja pemogokan dalam tahoen 

1923 dan laloe dengan jg baroe 

didirikannja sampai pzda per 

koempoelan P.P.S.T. jg sekarang 

mendjadi pimpinannja. 

Selandjoeinja tidak djoega di 
loepakan boeat menera.gkan ten | 
tang moelai berdirinja satoe ba 

dan pergaboengan dari serikat 

sekerdja paja tahoen 1919 de 
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PELANGIE BISCUITS 
  

ARIE 
DAISY 
WAFELS 

BARANG SIAPA SOEDAH MEN- 
TJOBA INI TIGA ROEPA BIS- 
CUITS, TENTOE SELAMANJA 

BILANG: 

»BEDANJA TIDA DJAOFH DE- 
»NGAN BIKINAN EUROPA atau 
AUSTRALIA, SEDANGKAN 
sHARGANJA MOERAH"     
  

  

ngan — sebagai djcega itoe per 

koempoelan spoor—iapoenja ,up 

and down" atau hidoep-matinja. 

Spreker sangat merasa menjesal, 

bahwa selama P. V. P.N. berdiri 

10 tahoen, dari 1 Juni 1929 sam 

pai akan sekarang, olehnja be 

loem didapatkan satoe keinsjafan 

jang koeat terhadap kepentingan 

dalam pergerakan boeroe.k Oleh 

karena itoe, maka sehingga akan 

sekarang orang tidak bisa mem 

boeat bangga atas adanja P. V. 

P.N. jang mana kantornja masih 

sadja tetap membontjeng pada 
roemahnja iapoenja voorrzitrer di 

Modjokerto, jalah pada toean R. 

Soeroso. 

P.V. P.N. boekannja tidak bi 

sa atau tidak maoe bekergja, 

(Samboengan lihat moeka 4). 
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(Samboengan eka 1) 

berhoeboeng dengan maksoed 

itoe akan mendirikan centrale 

tenaga air jang besar rdjue 

nan air Wilhelmina, sekarang te 

lah mendapat beberapa kesim 

poelan jang penting, jang mem 

beri doegaar, bahwa moengkin 

sekali ind itoe pasti akan 

didirikan 

Kalau maksoed itoe djadi, ma 

ka adalah dimaksoedkan memper 

goenakan Wilhelminawatervallen 

itce dan djoega terdjoenan air 

Tanggawa. Air dari kedoea wa 

tervalien itoe akan dikoempoel 

kan dalam seboeah seloeran jg 

6 setengah K.M. pandjangnja se 

hingga dapat menerbitkan tenaga 

air jang 430 meter tingginja de 

ngan energie sebesar 50.000 p.k. 

Berhoeboeng dengan doegaan, 

estri 

bahwa Indoestri aluminium itoe 

akan didirikan di Tandjoeng Ba 

lai, “Deli Courant“ dapat menga 

barkan lagi bahwa hal itoe be 

loem pasti sama sekali, karena 

djoega lain2 tempat dapat 

pakai bceat pendirian indoestri 
aluminium itoe. Sk. itoe dapat 

mengabarkan poela bahwa ong 
kos totaal dari schema jang ter 

seboet itoe ada kl. 20 sampai 

26 millioen toepiah. Beberapa 

ingenieurs dan landmeters seka 

rang menjelidiki keadaan dan ke 

moengkinan ditempat itoe. 

Immigratie orang Tionghoa 
di Indonesia. 

Keadaan perang di Tiongkok 

menjebabkan orang-orang jang 

SOESOE ADA MAKANAN TOEL 
Soesoe 

merasa dirinja tidak sentosa di 
itoe negeri, tjoba tjari tempat 

menedoeh baroe di lain daerah, 

antaranja Indonesia. 

Dengan kapal-kapal J.C.J.L. 
sewaktoe2 ada datang di Java 
orang2 Tionghoa baroe, seba 
gian besar sanak familie dari 
orang-orang jg soedah berdiam 

dinegeri-negeri ini. 

Seperti diketahoei djoemlah 
immigranten jg diperkenankan ma 
soek ini tahoen ditetapkan 12.000 

orang dari berbagai bangsa. 

Dalam tahoen jg liwat djoem 
lah terseboet telah diliwati de 
ngan 900, hal mana ini tahoen 
akan diperhatikan. 

Biar bagaimana djoega masoek 

nja orang2 Tionghoa di ini ne 
geri tidak terlaloe banjak. 

Goeroe perempoean dari 
Zweden. 

Telah sampai di Soerabaja se 
orang goeroe perempocan bang 
sa Zweed, miss Aunna Sce 
derblom namanja. 

Ini hanja memakai seboeah 
motorboot jang bentoeknja tidak 
besar. 

Beberapa tahoen jl. ia berang 
kat dari Colombo, 

Motorboot itoe besatnja hanja 
6 meter pandjang dan 1'/, meter 
lebar sadja. 

Sekarang perkakas menjebe   rang laoetan terseboet sedang di 
perbaiki di Droogdok oleh Mij. 
disini. 

Kalau perbaikan itoe soedah 
selesai, miss Aunna Soederblom 
akan pergi ke Bali dan lain2 poe 
lau Soenda ketjil, dan selandjoet 
nja liwat Philipijnen ke Hong 
kong.     

ebi SAN BALA KBR Ne PANEN AR DNAN, 
ana aa na aim 

OBAT POESAKA BORNEO 
(GOENOENG SEBOEKIT) 

  

Bikinan dari: 

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

—co coca 

Il. Minjak KAJOELAWANG (Sintok 
olie) obat memboeang angin moen 
tah-berak d. I. I. 

BORNEOSCHE CRUSHMENTE 
MOELAWAK, obat minoeman 
membersihkan darah. 

MADJOEN MENTEMOELAWAK 
(CASENTOGENTEMOELAWAK) 

membersihkan dan mengoeatkan 
darah. 

4. MADOE WASIAT, boeat kese 
hatan badan, mengoeatkan oerat 
mematikan baccil perkakas wa 
siat. 
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Boleh dapat beli pada : 

M. SALEH 
Toekang mas Fukustraat No.6 

PONTIANAK. 
  

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

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

Pontianak. 

  

KABAR LELANG. 
Tanggal 12 Juni '39 pada jang 

terhormat Toean 

W. Dibbetz 

Tinggal berdiam di- 

Verlengde Bangkalan 

weg, (gang Tengah), 
Pontianak. | 

Keterangan lebih djelas, lihat 
programma. 

Toekang Lelang 

A.E. FOX. 

  

ada makanan satoe-satoenja di doenia jang 
diadaken oleh natuur (alam) sebagi makanan. 

Banjak makanan kita soekai tetapi tida ada jang lebih baek 
sebagi makanan jang mentjoekoepi, laen dari pada soesoe. 

Dari itoe tida heran orang-orang jang minoem soesoe saban 

hari mempoenjai badan sehat. 

Apa ini boekannja ada satoe boekti jang terang kenapa 
TOEAN haroes minoem soesoe saban hari! 

Minoem 
SOESOE 
ENTJER,, 

  

  

   

Potong ini coupon dan kirim pada N. V. Borsumy berikoet franco 10 cent nanti bisa dapat 1 bookos soes09 “Tjap 

Simpan etiket-etiket dari 
“Tjap Nonna”, 

Soesoe Entjer 
Toean bisa dapet persenan- 

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

  

  

Onoerunge 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 Asocransi (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. 

  

  

  

  

    

StanDaRD OpticaL Co. 
PARITDAIRATWEG No.21 
(SEBELAH $#GOH SIOUW KEE) 

— SEPONTIANAK — 

  

    

  

Banjak terang.   (
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Monn2” jeng sangat beriaedah bagi kaoem iboe oentoek mendjaga atau menjcesoei anaknja. 

Nama Be am ma .... kiamat 
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roemah sakit karena penjakitnja 

sangat berat, perloe rawatan jg 

sempoerna, akan tetapi makanan 

nja diantarkan oleh keloearganja 

dari loear (kampoeng). 

Moga2 keadaan soal maka 

nan orang diroemah sakit Sin 

tang, mendapat perhatian lebih 

djaoeh dari pihak jg berwadjib, 

agar makanan orang2 sakit di 
sitoe mendapat oeroesan jg sem 

poerna (baik), dan dipisahkan 

memasak makanan bagi orang 

Islam dengan jg beragama lain. 

Singkawang. 

Perkara mesoem di-Sing 
kawang. 

Menjamboeng kabaran bebe 

rapa waktoe laloe dalam s.k. 
ini, kini oleh seorang pemban 

toe kita dari Singkawang diwar 
takan lagi, bahwa pada hari Sab 

toe laloe, tg. 10 Juni, telah di 

hentar oleh Inspecteur van Poli 

tie, toean Prins ke-Betawi, se 

orang pensioenan adjudant onder 

officier Belanda, bernama K.). 

d. V. jang tertoedoeh berboeat 
hal2 jang mesoem dengan anak2 

gadis dari 7 hingga 13 tahoen. 

Pemeriksaan terdahoeloe da 

lam hal ini dilakoekan oleh Offi 

cier van Justitie jang sengadja 

datang dari Betawi beberapaha 

ri laloe dan soedah memakan 

tempo 4 hari lamanja, hingga 

ada sampai djam 1 setengah ma 

lam. 

Bisik-bisikan orang jg soedah 

beberapa tahoen lamanja ada 

menaroeh persangkaan terhadap 

Belanda pensicenan terseboet 

ternjata agak benar djoega. 

Patoet dipasang mata poela. 

Selainnja perkara jang kita be 
berkan diatas patoet poela di 

minta perhatian politie pada roe 

mahnja dari seorang koelit poe 

lih, beristerikan seorang Boemi 

poetra, jang kabarnja dalam roe 
mahnja memberi kesempatan 

orang berdjoedi dan main kong- 

kalikong. 

Ketjelakaan auto. 

Pada hari Sabtoe tg. 3 Juni 

poekoel 12 siang di parit baroe 

dekat Pemangkat, telah terdjadi 

satoe ketjelakaan auto. Auto 

merk tjap Matjan jang datang 

nja dari Sambas soedah menvue 

beroek pohon kelapa, kemoedian 

auto itoe terbalik. Dalam auto 

oentoeng tidak banjak penoem 

pang, sebab sebahagian besar 

soedah toeroen di Pemangkat. 

Soepir auto hanja loeka-loeka 
sedikit. Antara lain2 jang men 

dapat ketjelakaan agak hebat, 

tetapi tidak membahajakan bagi 

djiwanja, sedang mandor djalan 

nama Parmin mendapat loe 

ka dikepala, dada dan kakinja 

dan seorang perempoean toea. 

Sedang penoempang lainnja se 

lamat. Sebab2 ketjelakaan, kare 

na Stuur auto tiba2 roesak, (bo 

leh djadi pen-nja lepas). 

Roode Kruis fonds Tiongkok. 

Dari fihak jg boleh dipertiaja 

kabarkan bahwa dalam keramai 

an menaiki to pekong jg baroe 

laloe ini, hasil pendjoealan boe 

nga dan pasar-malam jang dioe 

sahakan oleh njonja-njonja dan 
nona2 Tionghoa oentoek Roode 

Kruis Tiongkok, telah didapat 

# f 5000.— soenggoeh satose 
djvemlah jang tidak sedikit. 

  

  

KABAR KOTA 

Satoe inlegger. 

Dalam nomor ini hari dari soe 
rat kabar kita, pembatja dapati 
satoe inlegger soerat selebaran 
o€entoek perlombaan ,pemi 
lihan ketjantikan dari 
toedjoeh bintang", jg 
diboeka oleh Heineken's Bier 
brouwerij Soerabaia. 

Dalam perlombaan mana ada di 
sediakan hadiah2 boeat mereka jg 
toeroet dalam pemilihan itoe, toe 

djoeh potret nona-nona tjantik 
jang berwarna indah2, 

Keterangan jang lebih landjoet 

ada dinjatakan dalam inlegger 

jg diseboetkan diatas. 

Pergoeroean , Taman Anak". 

Oleh ,Perkoempoelan 
Kaoem Iboe Islam Pon 

tianak (P.K.L.I.P.) moelai 

1 Augustus jang akan datang 

akan diboeka seboeah pergoe 

roean ,Taman Anak" (Fro 

belschool). 

Boeat sementara pergoeroean 

itoe akan bertempat digedong 

K.B.W. Palmenlaan. 

Pergoeroean itoe berdasar pe 

ngadjaran Barat. 

  

KABAR PERNIAGAAN 
  

Passar Pontianak 
  

  

Harga 

BERAS per 100 K.G. 

Siam No.1 f 10.50 

No.2 » 9.50 

No.3 » 8.80 

Patah No. 1 » 6.60 

No.2 » 6.50 

Djawa (beras boeloe) ,, 10.— 

Goelapasir » 12.— 

Kopi bidji » 25.— 

Tepoeng gendoem » 12— 

Katiang tanah » 11.15 

Minjak kelapa 1 botol, 0.10 

Kentang » 13.— 

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

GETAH RABA ” per 100 Kg 

Blanket , B“ f 12.50 

» ac" » 12.— 

x s DD” » 11.-- 

Barkcrepe » 6.— 

Smoked Sheets — f 12.50 
Slabs 80pCt kering ,, 6.75 

Air dried Sheets : 11.50 

Ongedr. Sheets 50pCt, 5.75 

Coupon » 39.— 

COPRA p. 100 Kg 

fob. nug. L 6.35 

e. k. » 5.50 

  

SOEDAH TERBIT ! 
Boekoe PEMERANGI BOETA 

— HOEROEFI! — 

  

Sangat bergoena sekali oentoek 
siipa 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. 
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| papat poroJian Di: | 
| SELOEROEH DOENIA! | 

Disini 

negeri dimana ,,ASPRO" ada terkenal oleh 

Toean bisa 

    
toean dapat lihat beberapa boeah 

        
tiap' orang dapat bel: Aspr         
baik di toko? di kapoelauan Laoetan Tedoeh         
maocepoen di kampoeng' dari negeri Malaya 

    

2 Aspro ada terdapat didalam tiap' apotheek 

    

di seloeroeh negeri Tiongkok, Britsch-Indie 

    

Siam dan di beberapa negeri? dari benoea 

    

    
       ada terdjoeal diseloeroeh negeri, adalah ka- 

rena ia boleh dimakan oentoek melawan 

beberapa penjakit. 

Aspro adalah sendirinja mendjadi roemah 

obat didalam roemah. 

KENAPA ,,,ASPRO” TERMASI- 
HOER DISELOEROEH DOENIA ? 

an, “aa ngan 
hanja bisa terdapat djika obat nja bisa te pat d b Italia 

AI 

NAS ULT 

      
     
        

      

    

  

     
       

  

Terkenainja obat, sekalipoen didalam     
langan ketjil,         
itoe mengasih kapoeasan. Obat :toe tida boleh 

    

sekali-kali gagal. Dengan ini djalan ,,Aspro” 

mendjadi sangat di soeka di seloeroeh doenia 

  

    

  

Aspro melawan dengan tjepat dan berfaedah 

sakit, panasnja badan naik dan kebingoengan, 

  

    

  

jang mana ada mendjadi tanda?! dari bebe- 

    

rapa roepa penjakit 

Aspro mengasih hasil 

lagi dan lain dari :toe Aspro ada mengasih 

kapoeasan terhadap toentoetar tentang ka- 

bersihan, jang ditetapkan didalam ,,Britisch 

Pharmacopoera”. 

    

dengan uda ragoe' 

  

    
    
       
     

  

TELANLAH ASPRO TERHADAP: 

   
   

  

Ptiei 

  

Sakit kepala 

  

        
      

    
     
     

    
   

Entjok Influenza 

Tida bisa udoer Griep , 
Demam $ hari 

Sakit gigi Sakit tenggorokan 
Neuraigi Sakit asabat 
Sakit koeping Sakit waktoe datang 

Ischias boelan 

BOENGKOE- 
s: SANNJA 

Bisa dapat disegala roemah obat, toko-toko dan waroeng? 

Import: JACOBERG, Pharmaceutische Aideeling 

Menoerost poetoesannja Dienst dar Volksgezondheid, Aspro dimana-ma 

boleh di djoeal didalam semoea toko-toko dan waroeng2 dengan ti 
memakai licentie. 

    

    

   

na 
da 

  

  
  

  

  

  

  

  

    

    
  

  

  
  

          

BISCUITS CABIN 

TENNIS DAN BADMINTON Penolong jang paling besar boeat 

SPECIALIST 
| bepergian dja boeat ma- 

Bisa besnaar dan reparatie segala matjam | ) ' 

racket dengan garantie. | — . 

Ada sedia matjam - matjam tennis dan 

badmintonracket seita perkakasnja. 

| PETERS CACAO 

sKERNALSPORTS”" | 
makan beloem tjoekoep isi- 

Voorstraat No. 52 — Pontianak. | — On aga Dasaa 

Harga 1 blik dari 113 Gram tjoema 

| 24 satoe tjangkir sadja tjoekoep 

| sk 
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Tio Hwa Lim selama- 
nja bisa dapatkan film' 

jang riling bagoes. 
Padjangan gambar hi: 

    

      

     

    
   
    

  
   
   

  

GAMBAR 

HIDOEPNJA 

SELALOE PENOEH 

PENONTON    
    

doesuja ada modern sekali - hingga membi- 
kin penonton? soeka sekali menonton didalam 

gambar hidoepnja. Segala apa sadja jang 

Tio kerdjakan, selaloe 

la moelai dari bawah. 

mendapat oentoeng. 

la poenja kemaoean 

bakerdja, tabeatnja jang selaloe bergoem:- 

bira dan kasehatannja 

ia mendjadi membikin 

jang baik, telah 

orang kaja. Dan 

djika toean tanja tentang tjara hidoepnja, 

ia tida akan loepa tjeritakan kepada 

toean jang ia tiap' hari minoem Java Bier. 

Orang tega 
dan Tkocat 
mincem     

  

  

KABAR DOENIA 

Djawaban Sovjet dipaham 
kan di-Engeland. 

(Reuter). Sebagai djawaban 

atas satoe pertanjaan dalam La 

gerhuis, apa ia tidak rasa baik 

ia sendir, vikin koendjoengan offi 

Cieel pada Moskou, Chamberlain 

d'iawab ia ras: dalam keadaan se 

karang ini tidak ada faedahnja. 

Djawaban dari Pemerintali Sov 

jet soedah diterima dan sekarang 
lagi dipahamkan. 

»Havas“ kawatkan dari Mos 

Cou, bahwa menseroet kalangan 

pembzsar, Woroshiloff telah beri 

tahoekan pada Pemerintah Ingge 

ris, jang sangat menjesalia tidak 

bisa saksikan manoeuvres boen 

tcet tahoendar :entera Inggeris, 

arena itoe waktoe poen dibikin 

manoeuvic” oleh tentera Sovjet. 

Lebih djaoeh ia bilang ia akan 

diwakilkan oleh beberapa officier 

Sovjet agoeng. 

Perdjandjian non-agressie an 
tara Duitschland, Letland 

dan Estiand. 

(Reuter). Kabarnja perdjandji 

an2 non-agressie antara Dvitsch 

land dengan Letland dan Estland 

telah diteeken di Berlijin pada 

tg. 7 Juni. 

  

Koendjoengannja prinsregent 
Paul dari Yoego-Slavie pada 

Duitschland. 

Hitler datang di station boeat   kasih selamat berpisah pada 

prins Paul dan prinses Olga dari 
Yoego-Slavie, jg berangkat poe 

lang dari Berlijn. 

Dalam kalangan officieel Duit 

schland diterangkan, bahwa sa 

ma sekali tidak ada dibikin per 

moefakatan politiek antara Dvit 

schland dan Yoego-Slavie seba 

gai boentoet dari koendjoengan 
nja prins-regentPaul. Dioendjoek 
sesoeatoe suggestie tentang Yoe 
go-Slavie moesti bikin perhoe 
boengan lebih rapat dengan Duit 
schland atau moesti diboedjoek 

akan masoek pada pact anti-Ko 

mintern meloeloe ada doegaan 

zonder dasar jang tegoeh dari 

soerat? kabar. 

Pembitjaraan economisch anta 

ra Duitschland dan Yoego-Slavie 

diteroeskan di Keulen. 

Daja-oepaja dari Paus 
goena perdamaian. 

(Havas). Correspondent di Ro 
me dari Daily Mail wartakan, bah 

wa tidak lama lagi Paus akanki 

rim nota pada Engeland, Frank 
rijk, Polen, Duitschland dan Ita 
lie, dalam mana di voorstelkan 

conferentie lima negeri boeat bi 

tjarakan soal2 jg mengenakan 

Europa. 

Paus telah terima gezant Ing 

geris pada Vaticaan, F. G. Osbor 
ne, dalam audientie. 

Berhoeboeng dengan warta 

dalam pers Inggeris tentang 

Paus lagi timbang akan kirim 
nota perdamaian baroe pada 

berbagai-bagai negeri, dalam ka 

langan Vaticaan dibilang, bahwa 
Paus tidak ada lakoekan tinda 

kan baroe sesoedahnja apa jg di 

loekiskan dalam ia poenja pidato 

dalam kardinalen-college pada 

tg. 2 Juni. 

Tapi Paus teroeskan ia poenja 

activiteit diplomatiek menoeroet 

djalan biasa. 

Dalam keterangan dari Vati 

caan dibantah jang Paus kirim 
seroean baroe pada" pemim 
pin2 di Europa. Dibilang Paus 
teroeskan ia poenja activiteitgoe 
na perdamaian, jang dimoelai pa 

da beberapa tempo berselang, 

menoeroet djalan jg soedah di 
loekiskan. 

Oeroesan Suez-kanaal. 

(ReuterJ. Dalam vergadering 
tahoenan dari Zuez-kanaal Maat 

schappij voorzitter Markies de 

Vogue kasih djawaban keras atas 

permintaan2 dari Italie boeat pe 
gang bagian lebih besar dalam 

pengoeroesan Suez-kanaal. 

Ia terangkan fihak Italiaansch 

dasarkan permintaan atas keada 

an tidak benar dan kesalahan2 
jang ada boekti dari sikap boe 

soek djika dilakoekan dengan se 
ngadja » djika tidak dilakoekan 

dengan sengadja itoe menanda 

kan fihak Italiaansch tidak tahoe 

doedoeknja perkara jang benar. 
Orang moesti ingat, bahwa Eng 
land ada aandeelhouder paling 

besar dan sebagian besar Yari 

kapitaal berada dalam tangannja 

orang2 Fransch, hingga Pemerin 

tah Inggeris moesti belakan ke 

pentingannja sendiri, sedang Pe 

merintah Fransch moesti bela 

kan kepentingannja ia poenja rak 

jat. De Vogue peedji Pemerintah 

Inggeris dan Fransch boeatsikap 

keras dengan mana mereka be 

lakan mereka poenja kepenting 
an. Lebih djaoeh ia bilang: 

»Segala apa bikin kita moesti 
bertindak teroes di kita poenja 

djalanan zonder robah kita poe 

nja sikap, toelis boeat critiek ti 
dak beralasan dan gertakan sam 
bai“. 

Pembelian kapal 

oleh pemerintah Inggers. 

(Havas). Board of Trade beri 

tahoekan dengan officieel, bah 
wa pemerintah Inggeris soeka 

beli kapal-kapal, jang tertjatet 

namanja di-Groot-Brittannie dan 
jang oleh eigenaarnja maoe di 
djoeal boeat dibongkar atau ma 

oe didjoeal pada pembeli asing. 

Tembakan pada Hertogin da 

ri Kent. 

Soekoer tidak kena. 

Hertogin dari Kent lagi ber 
kendaraan dalam auto dengan 

Lady Port Arlington, ketika tem 

bakan dilepas atas iapoenja diri. 

Autonja tidak kena tembak. 

Hertogin dari Kent baroe de 

ngar tentang ini incident sesoe 
dahnja nonton bioscoop di-West 

End. 

Kembali bentrokan di tapel- 
»Watas Manchukuo“. 

(Reuter). Teroes dilakoekan 

pertaroengan di-Kiangsu Oetara. 

Tentera Tionghoa dan laskar 
Djepang bertempoer dekat Hwa 

ian dan Hwaying. Diwartakan se 
karang pertempoeran berkobar 
di-Pingyao, setengah perdjala 

nan antara Hwaian dan Hwaying.   Tentera Tionghoa bongkardja   

lanan besar pandjangnja kira ki 

ra 32 K.M. antara Hwaian dan 

Kaoyu boeat rintangkan pengang 

koetan laskar dan alat perang 
Djepang. 

Pertempoeian poen dilakoe 

kan disepandjang djalanan kere 

ta-api Shanghai-Hangchow, ter 

oetama dekat Kashing dan 

Kashan. Menoeroet warta dari 

pihak Tionghoa pada tanggal3 

Juni tentera Tionghoa soedah : 
masoek Ji-Kashing, tapi belaka 

ngan iaorang berlaloe lagi dari 
itoe kota. 

Mendesaknja laskar Djepang 
dibikin mandak. 

(Transocean). Kendatipoen be 
loem diterima warta djelas ten 
tang pertempoeran disepandjang 
djalanan besar antara Hankow 
dan Ichang, dengan officieel di 
terangkan, bahwa mendesaknja 
laskar Djepang dibikin mandak 
sesoedahnja datang bala-bantoe 
an Tionghoa. 

Diterangkan sama-sekali 3.000 
laskar Djepang njeberang disoe 
ngai Han dan reboet Chienkiang, 
sedang lain-lain pasoekan Dje 
pang berada di-Yokow dan To 
paowan, diseberangnja soengai 
Han. 

Lantaran berdjoemlah lebih ba 
njak tentera Tionghoa djadi be 
sar hatinja, iaorang harap akan 
bisa reboet poelang Chienkiang 
dalam tempo lagi beberapa hari, 

Oleh pihak officieel diterang 
kan, bahwa tentera Tionghoa 
akan lakoekan serangan memba 
las. Laskar Djepang didjalanan 
besar antara Hankow dan Ichang 
tidak bisa bergerak meliwatkan 
Chienkiang, karena jaorang teran 
tjam oleh lain-lain p3soekan 
Tionghoa, jg bergerak disebelah 
Selatan-Timoer dari Chunghsi 
ang. 

Sekarang tentera Tionghoa ber 
ada 49 K.M, disebelah Barat da 
ri Chienkiang disatoe tempat jg 
penting letaknja, dimana laskar 
Djepang moesti liwat, djika ia 
orang mendesak disepandjang 
djalanan besar antara Hankow 
dan Ichang. 

Observers militair Tionghoa 
beranggapan, bahwa laskar Dje 
pang bergerak dengan maksoed 
desak moendoer tentera Tiong 
hoa di-Hupeh Oetara dalam djoe 
roesan Selatan, sesoedahnja ini 
laskar Djepang maoe bergerak 
ke-Hsiangyang didjalanan besar 
atau liwatkan bilangan pegoe 
noengan Tungpeh. 

Kembali mesdjid hantjoer lan 
taran bom Djepang. 

(Central News Agency). Mes 
djid besar dipoesatnja Chung 
king, jg djadi laoetan ani lanta 
ran serangan oedara pada tang 
gal 25 Mei j.I., ada mesdjid ke 
204 jang dibikin moesnah oleh 
Djepang. Lain2 mesdjid jang di 
bikin moesnah terletak di-Kwei 
lin, Hsuchow, Kaifeng, Cheng 
chow, Changsha, Wanhsien, 
Ichang, Si-an dan lain-lain pze 
sat igama Moeslim. 

Mesdjid besar di-Chungking 
dibikin menoeroet modelnja sa 

toe astana Tionghoa pada 391 
tahoen berselang. 

Ini kedjadian diberitahoekan 

pada campagne perdamaian inter 

nationaal di- Geneve oleh tjabang 
di-Tiongkok dan dioendjoek, bah 

wa ini perboeatan ada sangat 

bertentangan dengan pengoetara 
an Djepang tentang tidak dimoe 

soehinja igama Islam. S.P   

BORNEO-BARAT 

Sintang. 

  

  

Sedikitpemandangan didalam 

roemah sakit di Sintang. 

Seorang pembatja menoelis: 

Dinegeri Sintang ada seboeah 

roemah sakit kepoenjaan Land 

schap. 

Adapoen rcemah sakit itoe, 

diperboeat oleh Landschap pada 

tahoen 1930 dengan biaja -k 
f 35.000.— 

Apabila kita bandingkan roe 
mal sakit Sintang dengan seka 

lian roemah2 sakit jang dihoe 
loe2 ini, rasanja ta'kan kalah 

dari jang lain2 tentang kebagoe 

sannja. Besarnja sedang, sekalian 
nja diperbocat dari batoe. Teta 
pi jang membesarkan hati kita 

ialah toekang2 jang mengerdja 
kannja semoeanja toekang2 orang 

Sintang belaka, jang dikepalai 
oleh toean Opzichter Abd. Rach 

man. 

Itoe soeatoe tanda menoen 

djoekkan, bahwa toekang2 di Sin 
tang soedah agak tjerdas, pandai 

memboeat roemah jang bagoes2, 

jang agak menjeroepai perboea 

tan toekang2 dinegeri besar. 

Marilah kita masoek kedalam 

nja. Ha! tentoe pembatja akan 

heran, karena sedikit sekali orang 

sakit jang terbaring didalamnja. 

Apakah sebabnja sedikit sekali 
orang sakit disitoe? Atau sehat2 
semoeakah orang2 (pendoedoek) 

Sintang ? Saja djawab sadja 
“Tidaks". 

Didalam djoemlah jang sedikit 
itoe, jang kita lihat terbaring di 
dalamnja, maka jang terbanjak 

sekali ialah orang2 Dajak. Orang 
Melajoe (Islam) hanja sedikit sa 
dja, ituepoen orang2 Melajoe da 
Ti oedik jang ta” ada keloearga 

nja di Sintang. 

Takoetkah pendoedoek Sin 
tang bercbat kepada dokter ? 

Roemah sakit itoe sekarang te 

lah dikoeasai oleh R.K. Missie, 

baik tentang membersihkannja, 

maoepoen tentang obat dan ma 

kanan orang2 sakit disitoe. Pen 

deknja segala lial2 disitoe dida 

lam oeroesannja belaka. 

Landschap Sintang membajar 

f 225.— seboelan kepada R.K. 
Missie terseboet. 

Sajang, tentang perkara maka 
nan orang2 sakit disitoe tiada 

diperhatikan benar, sehingga ma 

kanan orang sakit disitoe djaoeh 

dari pada enak rasanja. Ten 

toe sekali kita tiada heran, ka 

rena toekang masaknja orang 

bangsa Dajak jang soedah ma 

soek agama R.K. 

Kalau pada soeatoe waktoe 
ada orang Tionghoa memotong 
babi, orang2 Dajak jang sakit di 

sitoe mendapat rangsoem daging 

babi, sedang bangsa Melajoe (Is 

lam) mendapat rangsoem ikan. 

Boekan kita kasihan melihat 

mereka mendapat ikan, melain 

kan waktoe memasaknja, sendok 
oentoek menjendok daging babi, 

dipakai djoega oentoek menjen 

dok ikan bagi orang Melajoe 

(Islam) tadi. 

Hal itoelah jang disegani pen 

doedoek Sintang jg sakit maka 

ta' maoe tinggal ditoemah sa 

kit. Boekan karena “kekoenoan 

nja“ jang menjebabkan mereka 

ta' maoe. 
.Ada djoega jang tinggal di
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