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Beban ra'jat. 

Akan ditambah beratnja? 

(Penoetoep). 

Tentang gadji2 dan oepah kita 
ambil sadja disana sini, sebab 

pasal ini ta" ada materiaal dalam 

negeri jg boekan boeatan mahal 

administratienja ini. Tetapikita 
pertjaja, bahwa toean Gotzen 
tentoe telah memperbaiki tjara 

sebagai jg dikerdjakannja bebe 

tapa tahoen jgliwat. (Kalau kita 

ta" chilaf, adalah taxatie Gotzen 

boeat tanah Djawa dalam tahoen 

1932, kira2 f 800 djoeta setahoen). 

Seperti dikatakan diatas, dalam 
tangannja sekarang 'ada loonbe 

lasting-administratie jg barang 

kali bisa didjadikan boekti bagi 

stelling: dat de indirecte belas 

ting kan worden verhoogd, om- 

dat de economische situatieder 

bevolking cvereenkomstig verbe 
terd is. 

Boeat tahcen 1935 'oleh Mr, 
Peekema di Volksiaad (Aug. 

1936) dihitoeng harganja penda 
patan dari goela sedjcemlah 
f 413 djoeta. Kalau ditambahkan 
kemari pendapatan jg lain2 ter 
oetama sekali gadji jang dibajar 
oleh Regeering kepada pegawai 

“anak negetfi lebih koera 
NA Toepiah Nah o na hampir 

ta” pertjaja, bahwa pendapatan 
pendoedoek jg 45 djoeta dipoe 

lau Djawa itoe saban tahoen akan 
bisa mentjapai djoemlah 600 djoe 

ta roepiah. 

Sebab itoelah maka dengan pe 
noeh perhatian kita menoenggoe, 

bagaimana toean Gotzen nanti) 
mempertahankan pendirian fis 

caalnja, jg memang soekar seka 

li pada masa ini. ,Pendoedoek 

poelau Djawa“, begitoe kata se 

orang pemimpin ra'jat Indonesier 

jg oeloeng baroe2 ini kepadaki 

ta ,sebenarnja kalau menoeroet 

angka2 statistiek soedah lama ta” 

bernjawa dan berkoeboer...... 
tetapi saban hari kita lihat mere 

ka masih hidoep dan bergerak 
teroes....... “ Kita harap boe 

at tn. Gitzen, soepaja beliau dj a 
ngan mengambil pendirian ini 

dan berpikir pada dirinja sendi 
ri: boleh tambah sedikit 

lagi. 

Pabilakah gerangan Allah akan 
menoeroenkan kenegeri ini seo 
rang manoesia jg dari sa'at per 

tama tidak. sadja dengan hati jg 

keras maoe mempertahankan soe 

paja tenaga ra'jat mesti dinaik 
kan, tetapi akan membasmi sa 
ban ,Jan - Salie - Geest“ di 

Moederland dan disini dengan 

perboeatan dan pekerdjaan jang 

achirnja membawa hasil ? 

Orang sematjam inilah jg per 
loe bagi negeri ini, boekan fisca 
le denkers jg hanja memikirkan 
djalan mana jg paling moedah 

soepaja segala plan ketjil2 biki 

nannja, akan goena perbendaha 
raan negeri jg soedah koetjar-ka 

tjir itoe, bisa berterima ....... 

     

  

  

Terbit 

Directeur - Hoofdredacteur : R. R. PAATH. 

Pemasoekan beras di-Pon 

tianak. 

Pertanjaan Voiks 

raad. 

Oleh anggota Volksraad toean 
H.H. Kan, baroe2 ini telah di 
madjoekan pertanjaan berikoet 
pada Pemerintah : 

Menoeroet kabar maka ada 
doedoek dalam maksoed oentoek 
menjerahkan pemasoekan beras 
di-Pontianak, jang mana sehing 
ga sekarang boeat 85 pCt. ada 
dalam tangan pedagang2 Tiong 
hoa, pada salah satoe peroesa 
han dagang Eropah. 

Dengan mengoendjoek pada 
pertanjaan saja pada tg. 12 Mei 
jbl. tentang pemasoekan beras 
di-Bangka dan Billiton, maka 
pemboeat pertanjaan ini, soeka 
sekali mendapat keterangan, se 
kiranja kabar terseboet ada be 
nar, apakah terhadap hal ini 
Pemerintah tiada merasa halada 
sangat koerang adil terhadap 
mereka, jang sehingga kini ada 
toeroet ambil bahagian dalam 
hal pemasoekan beras ifoe, an 
taranja pendagang2 exporteurs 
hasit boemi Tionghoa, peroesa 
han siapa hanja dapat bekerdja 
dengan oentoeng, sekiranja per 
dangangnnja .itoe dapat diikat 

ngan import dari beras? 

Multimillionair dilepaskan 
sesoedah membajar 

oeang peneboes 38.6 
millioen. 

Menoeroei soerat2 kabar Ame 

rika, jg mengoepas rahasia dari 
pelepasan Multimillionaitr baron 
Louis de Rothshild, jang seperti 
makloem ditahan oleh kaoem 
Nazi sedjak Oostenrijk ditjaplok 
oleh Djerman, baron terseboet 
baroe dapat dilepaskan oleh ka 
oem Nazi dari tahanannja, sesoe 
dah ia membajar oeang pene 
boes oentoek kemerdikaannja se 
djoemlah f 38.6 millioen, 

Zentgraaf contra Mr. 
Jonkman. 

Dalam satoe Hoofdartikel tn. 

Zentgraaf dari “Java Bode“ mem 
bantah keras Voorzitter baroe 

dari Volksraad, jaitoe toean Mr, 

Jonkman, jang dalam sidang per 
tama dari college van gedele 

geerden telah memakai perka 

taan Indonesisch. 

Ini boekan patoet, kata Zent 

graaf. Oendang2 negeri hanja 
mengenal perkataan Nederland 

sch Indie, djikalau ia memaksoed 

kan goegoesan kepoelauan Hin 

dia ini, kata Zentgraaf. 

Sesoedah memadjoekan ala 
san2nja jang agak lebar, maka 
Z. menjoedahkan artikelnja de 
ngan mendesak kepada anggota2 
bangsa Belanda dalam Volksraad, 
soepaja mengambil kiranja soea 
toe sikap terhadap Voorzitternja, 
sekiranja kedjadian lagi Voorz. 
Jonkman itoe pergoenakan per 

kataan itoe. 

Siapa jang mengetahoci pen 

  

  

Girorekening: Nederl. Ind. Handeisbank. 

dirian Mr. Jonkman, selebih da 

hoeloe beliau dilantik mendjadi 
Voorz. Volksraad, maka tahoelah 
ia poela, jg boekan tidak moeng 

kin kedjadian jang diantara ang 

gota bangsa B#landa jg sangat 
kanan, sekali lagi akan lahir soea 
toe pertentangan dengan Voorz 

nja, jaitoe tn. mM, Jonkman. 

Kita tidak bisa pertjaja, jang 

karena ketokam'dari Hoofdredac 
teur Java Bode sadja, maka tn. 

Jonkman akan robah sikapnja. 

Lagi ketjelakaan masin 

. terbang. 

Kembali barde2 ini di-Soera 

baia dan Poerwakarta, telah ke 
djadian ketjelakaan masin ter 

bang kepoenjaan dari balatentera 

Hindia-Belanda. 

Soenggoehpokn kedoea masin 
terbang jang djatoeh itoe men 

dapat keroesakan jg hebat, akan 
tetapi bisa dikatakan beroentoeng 

disini, jang tiada seorang jang 
telah meninggalkan djiwanja da 

lam ketjelakaam ini. 

Affaire ,Warta Harian”. 

Dilarang boeat diter 
ibitkan lagi. 

i berselang ada 

hwa di.waktoe 

Warta Harian“ 
masih bisa keloearkan bulletin 

dan Nood-editie setengah lem 

bar ditjetak oleh Drukk. Tjalja 
Pasoendan, dimana memang ma 
sih terdapat restant masin dan 

letter boeat dizet dengan tangan 
jang tidak dibeslag cleh Tette 
rode, karena itoe ada miliknja 

toean Sasmita sendiri. 

Kemoedian diwartakan bahwa 
djoega itoe Nood-editie sekarang 
dilarang tjetak, sehingga tidak 

bisa diterbitkan lagi, dan lara 

ngan itoe katanja ada dari pihak 

jang berwadjib, berhoeboengan 

dengan satoe dan lain sebab. te 

tapi dengan bisik2 ada dibilang, 
karena terboekti koran itoe di 

terbitkan dari ocang Djepang. 

Beberapa 

di wartakan 

  

    

  

   

    

Jang toean Djojopranoto tadi 
nja bisa oempatkan resianja be 
gitoe bagoes, diboektikan dari 
dipermoelaan tadinja ada beker 

dja doea journalist, satoe jour 

nalist Indonesier jang bekerdja 

pada soerat kabar Tionghoa-Me 

lajoe dan satoe journalist Tiong 

hoa jang dipekerdjakan sebagai 

pembanioe kota. 

Toean Saeroen jang tadinja 

katanja soedah dipreventief di 

Gang Tengah, sekarang ternjata 
masih disekap dalam sectie Pa 

sar Baroe. Ini katanja ada mem 

poenjai perhoeboengan lebih dja 

oeh dengan apa jang telah diwar 

takan oleh , Antara“ tentang pen 
djoealan resia militair pada Dje 
pang, dimana peperiksaan lebih 
teliti masih dilakoekan, 

Saeroen djoeal resia negeri? 

Tanggal 6 j.I. djam 10.30 tn. 

Saeroen dari tahanan politie di 

Gang Tengah telah dibawa ke 

hoofdbureau Politie dengan di   

Tarief advertentie: Satoe baris f 0.28 

sekali moeat, sedikitaja f 2.50 

contract lebiu uwerah 

Pentjetak: Druk. Ansashar & (0. Pestianak 

  
  

antar oleh Wedana dari PID 

Menoeroet warta jang di 

pat, itoe waktoe toean Saeroe 

lagi didengar keterangannja te 
tang dakwaan telah djoszal resia 

negeri pada Djepang. Toean Sae 

roen telah berikan sangkalan ke 

ras atas itoe toedoehan, hingga 

didoega itoe peperiksaan akan 

memakan banjak tempo. 

A.
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Sebentar kemoedian sesoedah 

nja peperiksaan dibikin, toean 

Saeroen ada dibawa kembali ke 

tempat tahanannja. 

Reisdeclaratie ,palsoe“? 

Java Bode kabarkan, soedah 

pasti regeering ambil poetoe   san, akan toentoet pada toean- 

toean Alatas dan Jahja Datoek- 

Kajo kemoeka hooggerechtshof, 

dalam perkara reisdeclaratie pal 

soe. 

Djoemlahnja kendaraan 
motor di Indonesia. 

J.M.C. di Semarang kirimkan 

pada T.T. satoe djilid 

tisch Overzicht“ dari kendaraan? 

terdapat di Indonesia 

pertama 

, Statis 

motor jg 

sini selama kwartaal 

dari tahoen 1939. 

Dari statistiek tersetoet di 

koetip sebagai berikoet : 

Dari Java dan Madoera selama 

kwartaal pertama dariini tahoen 

ada terdapat: 

Auto 37.876 

Autobus 1.819 

Vrachtautos 6.866 

Speda motor 9.843 

Kendaraan motor dengan roda 

tiga 1.380 

Sama sekali djadinja Java dan 

Madoera ada mempoenjai 57.784 

kendaraan motor pada tg. 31 

Maart 1939. 

Dioemlahnja kendaraan motor 

pada 1g. 31 Maart 1939 boeat 

tanah Seberang sama sekaliada 

31.966 boeah, dan terbagi seba 

gai berikoet : 

Autos 14442 

Autobus 7.372 

Vrachtautos 6.150 

Speda motor 3.758 

Kendaraan motor dengan roda 

tiga 244 

Kalau ditotaal djadi satoe, ma 

ka diseloeroeh Ind 

tg. 31 Maart 1939 ada terdapat 

tidak koerang dari 89.750 boeab. 

nesia »ada 

Perboeatan jang patoet 
diikoet 

Dikoetib dari s.k. Al-Fath jg ter 

bit di Mesir pada 21 Rabi'oel 

Awwal 1358. 

Al-Amir Faishal poetera Radja 

Soe'oed knetika berada di Mesir 

telah bersedekah seratoes djoe 

nih (pound) kepada orang2 fa 

kir di Mesir. Selandjoetnja be 

liau itoe telah berderma poela 

lima poecioch pound kepada 

Djam'ijatoel Chairiah di Mesir 

(Cairo), lima pceloeh pound ke 

pada Djam'ijatoel Moeasatil Isla 

miah (Perkoempoelan menolong 

orang2 kesoesahan) di Askanda 

riah (Alexandrie) dan doea poe 

loeh lima pound kepada per 

koempoelan bosat mehafaz Moer 

in (djoemlah semoeanja 225 

pound). 

sedikit tentang perse 
diaan beras. 

Didalam karangan , Persediaan 

Lagi 

beras" (,P. R.“ No. 10), soedah 

diseboetkan, bahwa Pemerintah 

hendak beroesaha membesarkan 

persediaan beras di Hingia, hing 

ga tjoekoep oentoek keperloean 

dalam 3 boeclan. Maksoednja soe 

paja kalau perhoeboengan kapal 

dengan regeri2lain agak soekar, 

atau poetoes sama sekali, per 

lengkapan beras tidak terantjam 

Berhoeb g dengan kehendak 

diatas, maka Hindia Belanda se 

belah Barat, jang dalam boelan2 

ini biasanja soejah dilarang me 

masoekkan beras dari negeri2 

loearan, a hanja diperkenan 

kan memasoekxan sedikit sadja, 

nasih diperkenankan memasoek 

kan beras dari negeri loearan. 

)jadi Soematera-Timoer, Indra 

(Samboengan lihat mroeka 4). 
  

  

| PELANGIE BISCUITS 
  

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

BILANG 

sBEDANJA TIDA DJAOEH DE- 
NGAN BIKINAN EUROPA atau 
sSMUSTRALIA, SEDANGKAN 
#HARGANJA MOERAH         
 



  

  
(Samboengan moeka 1). 

akan tetapi P.V. P.N. tidak men 

dapat sokongan jang diboetoeh 

kan dari anggotanja jg tjoekoep 

besar djoemlahnja. Berhoeboeng 

dengan ini matjam keadaan, ma 

ka boeat spreker adalah satoe 

boekti jang didalam barisan ka 

oem boeroeh memang beloem 

ada itoe soemangat jg koeat. 

Setelah itoe, laloe diterangkan 

djoega akan perloenja serikat 

boeroeh mentjari perhoeboengan 

dengan loear negeri, dengan per 

hoeboengan mana akan timboel 

nja saling penting-mementingkan 

dan toendjang-menoendjang da 

lam sesoeatoe toentcetan. 

Kemoedian baroelah toean N. 

Palar membikin causerienja ten 

tang serikat sekerdja di Neder 

land. - 

Spreker ini moelai dengan 

mu nbagi kepentingannja serikat 

sekerdja dalam 2 bagian, dian 

taranja : 

le, goena memperbaiki cepah 

dan sjdrat2 bekerdja. 

2e. goena merobah-perecono 

mian soepaja setiap orang boe 

roeh mendapat bagian jang pan 

tas dari penghasilannja itoe pe 

roesahan. 

Kedoea hal toentoetan terse 

boet adalah menoeroet spreker 

hisa dioesahakan oleh serikat se 

k.rdja dalam ini negeri, sedang 

terhadap menjokong penganggoe 

ran dalam barisan boeroeh hanja 

baroe bisa dikerdjakan di Neder 

land, meskipoen dalam praktijk 

nja kaoem penganggoeran itoe 

adalah sangai beibahaja atau me 

njaingi serikat sekerdja. 

Tentang sendjata dari serikat 

sekerdja spreker terangkan, bah 

wa permoesjawaratanlah jang pa 

ling oeciama, permoesjawaratan 

diantara boeroeh dan madjikan. 

Djika seande kata permoesjawa 
ratan itoe tidak djoega mengha 
Siikan soeatoe apa, maka baroe 
lah orang akan menggoenakan 
Sendjata “mogok“. Ini adalah 
boeat di Nederland, dimana pa 
da sebeloemnja ada poetoesan 

mogok, dari pihak bestuur ha 

roes lebih doeloe keterima soe 

ara pernjataan setoedjoe dari 
anggota2nja serta keadaan dari 
kas perkoempoelan poen haroes 
betoel2 tjoekoep koeat. 

Dari sini spreker moelai me 
noetoerkan tentang keadaan con 
tributie dan besarnja serikat se 
kerdja di Nederlang, antararja 
ada diseboet itoe fabriekarbej 
dersbond jang mempoenjai sam 
pai sedjoemlah koerang lebih 
28.000 orang anggota dengan 
pembajaran contributie f 2.50 per 
Satoe boelan per anggota dengan 
maksoednja baik sekali. 

Tentang kedoedoekan vakcen 
trale ada diterangkan hanja 3sa 
dja, jalah N.V.V. dengan 30ang 
gota Organisaties jang mempoe 
njai kira-kira 300.000 orang ang 
gota dengan penerimaan oeang 
Contributie sampai sebanjaknja 
f 8200.000.— dalam 1 tahoen, 
ketika tahoen 1936, Selandjoet 
nja ada dioendjoek itoe vakcen 
trale jang dipimpin oleh kaoein 
Katholiek dengan sedjoemlah 
anggota koerang lebih 175.000 
Orang dan jang dipimpin oleh 
kasem Protestanten dergan se 
dis nlah anggota kira2 110.000 
orang. 

N.V. V. sendiri ada mempoe 

njai 23 korsi dalam Tweede Ka 

mer sehingga, djika sadja semoea 

vakorganisaties di Nederiand bi 

sa mendjadi satoe dalam satoe 

badan Centrale nistjaja pemerin 

tahan negeri akan djatoeh dalam 

tangannja barisan boeroeh, se 

perti keadaan sekarang dengan 

negeri2 Zweden, Noorwegen dan 

Denemarken, kata spreker. Ke 

moedian, setelah menerangkan 

tentang djoega hasil2jg didapat 

oleh vakorganisaties di Neder 

land, laloe spreker berharap akan 

teroes soeboer hidoepnja P.V.P. 

N, di Indonesia dangan penoen 

toetan2 jang tjotjck. 

Sampai disitoe, laloe Voorz. 

pertemoean menjamboet dengan 

seperloenja dan sesoedah mem 

berikan djoega kesempatan pa 

da beberapa oetoesan nentoek 

mengemoekakan pertanjaan, ma 

ka pertemoean ditoetoep pada 

djam 11.30 serta membilang “ie 

rima kasih“ dan “selamat be 

rangkat“ pada toean Palar jang 
akan berangkat ke-Nederland pa 

da tg.12 ini boelan, (.A.H) 

Cooperatie mangga di 
Indramajoe. 

Soember jg sangat boleh di 

pertjaja wartakan, bahwa atas ini 
tiatiefnja beberapa saudagar mang 

ga di Indramajoe sekarang ini se 

dang didajakan mendirikan coo 

peratje mangga, dengan berdiri 

kan djuega bond jang disnkong 

oleh segenap penanam mangga 

di Indramajoe dan sekitarnja. 

Sebagaimana diketahociIndra 
majoe ada terkena! goedangnja 
mangga dermajoe (tjengkir), dan 
karena beberapa penanam mang 
ga pada tahoen jang soedah ada 
alamkan keroegian besar lanta 
ran kerasnja concurrentie, maka 
mereka hendak adakan coopera 

tie atau bond pedagang mangga, 
soepaja djangan terbit lagi hal2 
seperti tahoen jang laloe. 
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OBAT POESAKA BORNEO 
(GOENOENG SEBOEKIM 

anemia 

Bikinan dari : 

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

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. 

  

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. 
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j Baroe beberapa djam sadja mengerdja: 
kan peer dana, matanja soedah 
pajah dan lantas bikin banjak kesalahan. 

Satoe tempo matamoe tentoe akan 
roesak karena membatja soerat kabar 
memakai lampoe jang begitoe djelek 
ferangnja, 1 
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Ini keadaan ada begitoe Aa hingga 
chefnja soeroeh: djangan b roesak 
cela matanja dengan mamakai lampoe 

g terang atau diberhentikan. 

. | 
Kawannja tjeritakan lampoe? PHILIPS, jang 
begitoe terang sebagai siang tjahajanja. 
Sesoedahnja memakai ini lampoe, matanja | 
tida sakit atau pgjah lagi. 

-.. 9 PP, 
   
     & 

Tjahaja jang terbit dari lampoe' 
PHILIPS ampis sama dengan te- 
rangnja siang. Lampoe' PHILIPS 
mengasih tjahaja terang, rata dan 
poetih. Ia sematg-mata dibikin oer- 

toek mengasih tjoekoep penerangan 
dengan pemakaian stroom sedikit 

e' PHILIPS memakai stroom 
lebih sedikit dari pada jang dina- 
makan lampoe moerah, tida bisa 
item, mengasih tjahgga lebih te- 
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menjimparn banjah vewang ag 

ni 2 

     

  

Jang memasoekkan satoe-satoenja boeat Hindia Belanda: 

N.V. REVIMY 

  

  
Saloe pertoeloengan oentoek 
iboe' jang masih moeda 
Atjap kali telah kedjadian, bahoea prampoean jang 
moesti menjoesoehkan anaknja, tinggal lemah 
Gan roeparoepanja tida bisa poela mendjadi koeat, 
Tetapi toch boeat itoe ada djoega obatnja, jaitoe: 
Bier Itam Yap Ajam. Ini Bier Itam membikin 

darah baroe dan mendjaga jang iboenja ada tjoe- 

  

    

                  

koep mendapat makanan oentoek bajinja. Datang AN, 
kotor sahan boelan jang tida tentoe, mendjadi te- PRA 

$ : HILANG tap kombali datangnya, dan " LN 3 
kamoedahan serta ketjan- s8 

Ii 

tikan Yepxs dasang kembali. 
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Ditoetoep boeat sementara. 

Dari pihak jg berwadjib disi 

ni kita dapat kabar, bahwa ber 

hoeboeng dengan pembetoelan 

djembatan didjalan Monument 
dan Pasarweg, maka laloe lalang 

atas djembatan itoe ditoetoep boe 

at sementara waktoe. 

Mentjari namakah ? 

Soedah sekian lama 2 boekoe 

masing2 beralamat , Patjar Me 

rah“ dan ,Spionnage Dienst", jg 

dipesan oleh seorang toean jang 

bekerdja pada kantor Rubberres 

trictie disini, ditahan oleh seo 

rang klerk dikantor itoe poela, 

sebab disangkanja barangkali itoe 

kedoea boekoe ada verbahaja dan 

perloe diserahkan kepada sepnja. 

Kabarnja maoe diselidiki lebih 

djaoeh. Kita merasa heran dari 

mana dapatnja klerk itbe hak oen 

toek menahan boekoe kepoenja 

an orang lain. 

Terlehih mendjadi heran kitas 

sebab setahoe kita kedoea boe | 

koe itoe tidak termasoek dalam 

boekoe2 jg diseboet ,verboden 

lectuur“ (batjaan jang terlarang): 

Sekiranja kedoea boekoe initer 

masoek dalam batjaan jang terla 

rang, maka boekankah pihak jg 

berwadjib di-Medan, jg tentoe 

djoega berawas dalam halinite 

lah memboeat kewadjibannja, me 

lakoekan pembeslagan dalam to 

ko boekce jang mendjoealnja,se 

bab kedoea boekoe ini ada dipe 

san dari Medan? Dan boekan 

nanti dikantor Rubberrestrictie 

dan terlebih tidak oleh seorang 

jg sama sekali tidak bevoegd da 

lam hal pembeslagan sematjam 

ini. 

 Roepanja karena sadjamemba 

tja alamat ,Patjar Merah“ Iteka 

nan soeara paaa kata me rah), 

maka klerk jang tersangkoet te 

roes sadja menahan boekoeitoe, 

kiranja ini ada boekoe commu 

nist? Siapa tahoe karena pena 

hanan ini ia bisa dapat nama ba 

ik pada sepnja dan segera dina 

ikkan pangkat ? 

KABAR PERNIAGAAN 

  

     

                

   

  

Semoea orang tentoe aken toeroet dalem 

Pemilihan Ketjantikan Toedjoe Bintang 

dari BIER HEINEKEN dan masing-masing nanti dapet 

persenan 7 gambar berwarna jang bagoes sekali 

Apa toean soeda minta soerat pemilihan dan kirim 

pada JACOBERG, Afd. Toedjoe Bintang, Kali Besar 

West 11, Batavia ? 

Minoemlah satoe glas BIER HEINEKEN TJAP BINTANG 

boewat mempertadjem pikiran dan mata di waktoe 

memberiken toean poenja djawaban pada ini pemilihan   

Passar Pontianak 
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KABAR DOENIA 

Verdrag2 non-agressie 
diteeken. 

(Reuter). Non-agressie-verdra 

gen antara Duitschland dan Let 

land sama Essand soedah ditee 

ken di Wilhelmstrasse oleh ma 

sing2 poenja minister oeroesan 

loear negeri. 

Itoe verdrag2 ada sama boe 

njinja sebagaimana pact jg dibi 

kin antara Duitschland dan Dene 

marken, dan berlakse boeat 10 

tahoen lamanja, axan tetapi bila 

mana salah-satoe verdrag sebe 

loem waktoerja dibikin tidak ber 

lakoe, dengan bersama jg lain2 

djoega djadi tidak diakoe lagi. 

Itoe verdrag2 moelai berlakoe se 

begitoe lekas soedah dilakoekan 

saling menoekar ratificatie-docu 

menten. 
Pagi tg. 8 Juni djam 10.36 

roeangan ambassadeur dari de 

partement oeroesan loear negeri 

di Berlijin soedah diteeken itoe 

verdrag2 non - agressie antara 

Duitschland dan Letland demiki 

an poen verdrag antara Duitsch 

land dan Estland 

Finland contra garanties. 

S.k. Prawdz menetapkan dida 

lam satoe artikel, djawaban dari 

Sovjet-Rusland atas vocrstel2 Ing 

geris — Fransch dimana diminta 

kan garanties boeat Letland, Est 

land dan Fin'and terhadap tiap2 

integriteit. Da'am djawaban dari 

Moskow lebih djaoeh telah dinja 

takan terima baik azas dari Fran 

krijk — Engeland akan saling 

memberi toendjangan. Pasal ig 

djadi pertentangan jang pa 

ling penting masih sadja adaso 

al pemberian garantie, jang Rus 

land ingin diberikan selainnja pa 
da Belgie, Polen, Griekenland 
dan Toerkie, djoega kepada itoe 
negeri2 Osst7“2 jg terseboet. 

  

  

Jang negeri2 Oostzee tidak ber 

sedia akan terima baik pemberian 

garanties itoe adalah dikasih oen 

djoek dengan njata sekali oleh 

keterangan jg soedah diberikan 

oleh minister oeroesan loear ne 

geri dari Finland. Minister itoe 

antara lain2 telah kata, bahwa sa 

toe garantie sebagaimana jg di 

inginkan oleh Rusland, ada ber 

tentangan dengan siatus Souve 

rein dan kemerdikaan dari Fin 

land. 

Finland akan pandang tiap2 

negeri, jg hendak datang mem 

bantoe negeri itoe zonder dimin 

ta sebagai agressor sendiri. 

Membitjarakan tentang kebera 

tan2 dari fihak Rus berhocboeng 

dengan niatan boeat diperkoeat 

kannja poelau2 Aaland, dalam hal 

mana Zweden dan lain2 negeri 

ig masoek dalam Conventie Vol 

kenbond ada toeroet tersangkoet, 

itoe minister njatakan haroes di 

boeat menjesal sekali, jg telah di 

tjuba akan bikin ini plan mendja 

di satoe soal internasional. 

Spreker namakan ini sebagai 

satoe pertjobaan boeat menga 

singkan Finland dari lain2 negeri 

di Eropa-Oetara. 

Londen — Moskow. 

(Reuter). S.k. Prawda telah 

moeat keterangan2 lebih djaoeh 

tentang nota dari Sovjet, dan di 

njatakan bahwa Sovjet-Rusland 

telah minta pada Engeland dar 

Frankrijkakanadakansatoe ,pact 

saling menoendjang jg akan bisa 

mengasih faedah“ dan dikasih 

kan garantie pada itoe 3 negeri 

dari Oostzee (Estland, Letiand, 

Lithauen). 

S.k. Prawda namakan ini voor 

stel-voorstel adalah ,,perdjandji 

an-perdjandjian jang paling ri 

ngan boeat atoer organisatie de 

fensief front di Europa“. S.P. 

RADIO TELEGRAAF SCHOOL 
GEVESTIGD SINDS 1932 

  

Goenoeng Sahari 40, Batavia-C. 

Karang Tempel 8, Semarang. 

Gouvernements-Erkende-Kindertoelas,e. 
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die in 8 maanden kiaar gemaakt werden, met cijfers 7-7-6-5. 

CONCURRENTIE ONMOGELIJK ! 

Dat de opleiding aan on- 
moge blijk. 

hool aan hooge eischen voldoet, 

it onderstaande : 

Nog onlangs mochten wij een brief ontvangen van den RESI- 

DENT der Mollukken, waarin Zijn HoogEde!Gestr, zijn 

waardeering uitsprak over de door de school afgeleverde 

Radiotelegrafisten. Zijn Hoog Edel Gestr. verzocht ons zoo 

spoedig mogelijk eenige op onze school opgeleide en geslaagde 

telegrafisten te willen afleveren. 

WIJ HEBBEN PLAA. SINGEN GENOEG VOORHANDEN 
doch komen leerlingen te kort. 

STUDIEBEURZEN VOORHANDEN. 

HAAST U voor den Inschrijving. 

Prospectus gratis verkrijgbaar te BATAVIA. 

De RADIO-TELEGRAAF SCHOOL,   
  

BORNEO-BARAT 

Sekadau. 

  

  

Madrasah Islamiah 
di-Nanga Taman. 

Dari seorang pembatja. 
Pada tanggal 1 Juni “39 di 

Onderdistrict Nanga Taman Dis 

trict Sekadau telah berdiri satoe 

pergoeroean mengadji jg systeem 

mengadjar setjara sekolah zaman 

sekarang. Pergoerosan itoe di 

beri nama ,Madrasah Isia 

miah“. Sebetoelnja soedah boleh 
dinamakan sekolah, tetapi boeat 

sementara skami namakan sadja 

»Pergoeroean mengadji“ karena 

kami beloem dapat izin dari 
pemerintah boeat mengadakan 
sekolah. 

Pergoeroean itoe didirikan oleh 
rajat Ngnga Taman semoea se 

soedah . dapat izin dari kepala 
Onderdistrict tn. Assistent De 
mang Ahmad Makawi dan tn. 
Raden Ahmad kepala kampoeng 
(kepala negeri) Nanga Taman. 

Pada petang Chamis tanggal 
1 djalan 2 Juni '39 telah diada 
kan pertemoean jang pertama 
dari moerid2 dan pendoedoek 
Nanga Taman, Pertemoean di 
moelai djam 8 dan ditoetoep 
djam 10 malam dan jg mendjadi 
spreker ialah Ahmad Oe'ddin, 
ig mendjadi goeroe pada seko 
lah terseboet. 

Spreker membitjarakan apa 
perloenja kita mengadakan seko 
lah, apakah toentoetan agama 
pada mengadakan sekolah, apa? 
kemadjoean jang diambil atau 
dibawa oleh sekolah itoe sambil 
Spreker mengambilperbandingan 
kepada negeri? jg banjak men 
dirikan sekolah2 sseitaamenerang 
kan kemadjoean2nja seperti di- 
Minangkabau, tanah Deli, Atjeh 
dan lain-lain. 

Pembitjaraan dapat perhatian 
dengan penoeh dari jang hadir 
semoea, selandjoetnja pembitjara 
menerangkan poela tentang pen 
didikan anak2 dalam Islam de 
ngan pandjang lebar. 

Ahmadoe'ddin berasal dari poe 
tra negeri Pariaman Sumatra 
Barat (Minangkabau), keloearan 
Thawalib School Padang Pan 
djang Sumatra Barattahoen 1934 
jang telah pernah mengadjar di 
Kampoeng Sebelah kota Pada 
pada tahoen 1935 dan 1936 da 
pada tahoen 1937 dan 1938 di- 
Sabang, Atjeh (Sumatra Oetara). 

Pergoeroean terseboet telah 
mempoenjai moerid lebih dari 
60 orang dan banjak lagi jang 
akan masoek dan djoega tidak 
ketinggalan poela bangsa2 Dajak 
jang dekat2 Nanga Taman me 
reka ingin dan soeka poela ma 
soek Islam dan masoek pergoe 
rotan terseboet, tetapi karena 
goeroe hanja satse orang dan 
tidak sanggoep mengadjar ba 
njak muerid, maka jang berha 
djat masoek itoe terpaksa dita 
han dahoeloe menanti-nanti ka 
lau-kalau ada goeroe datang sa 
toe lagi atau kalau tidak, kalau 
ada kesempatan dari goeroe jang 
sekarang. Moga-moga makin Ia 
ma makin tersiarlah pengetahoe 
an agama Islam dinegeri kita 
ini. 

Mempawah. 

Pelantikan Surya Wirawan 
Parindra Tjabang 

Mempawah. 
Oleh Perscommissie S. W, 

Pada hari Minggoe tanggal   

li Juni 1939 pagi, dengan ber 

tempat ditanah-lapang Voetbal 

telah dilantik Surya Wirawan 
tjabang Mempawah. 

Oepatjara ini telah mendapat 

perhatian besar sekali dari pihak 

anggauta2 Parindra tjabang Mem 

pawah dan poetra2 bangsakita, 

Poen dari pihak politie ada ke 

lihatan mempersaksikan. 

Pada djam 8 Wirawan2 dan 

Pemoeda2 S.W. berbaris dengan 

teratoer ditanah-lapang oentoek 

menjamboet kedatangan Daerah 

Commissaris, Bestuurs Parindra 

dan Bestuurs S.W. . 

Poekoel 8,30 Daerah Commis 

saris, Bestuurs Parindra dan 

Bestuurs S. W. tiba ditanah-la 

pang, disamboet uleh Wirawan 

dengan seroean ,hidoep. 

Setelah itoe Sdr. O. Amir 

TIsafioeddin Ketoea Parindra 

tampil kemoeka mengoemoem 

kan, bahwa pada ketika ini Su 

rya Wirawan tjabang Mempa 

wah akan dilantik oleh Sdr. R. 
M. Soebianto-Notowardojo Dae 
rah Commissaris Surya Wirawan 

Kalimantan Barat. 

Sesoedah itoe R.M. Soebianto 

Notowardojo Daerah Commissa 
tis, menoedjoe ketengah tanah- 

lapang dengan diiringi oleh Be 

stuurs Surya Wirawan. 

Pada djam 8.55, atas nama 

Pengoeroes Besar Parindra dan 

Hoofdkwartier S. W. di-Soera 
baja dan Parindra tjabang Mem 

pawakr Daerah Commissaris me 
njerahkan bendera pasoekan Su 

rya Wirawan (hidjau-merah-poe 

tih) kepada ketoea S. W. dan 

menjatakan, bahwa S.W.tjabang 

Mempawah dengan oepatjara ini 

telah diakoe-sjah:--—— 6 

Bendera itoe diterima oleh ke 

toea S. W. Sdr. Abdullah Sani 

dengan oetjapan: ,Kami terima 

bendera pasoekan S. W, Kami 

berdjandji akan menueroet oen 

dang-oendang S. W. oentoek 

mendjoendjoeng tinggi perintah2 

partai dan oentoek mengabdi 

kepada bangsa dan tanah-air “, 

Selandjoetnja, bendera laloe 

diserahkan kepada kepala pasoe 

kan Sdr. Aboebakar. 

Selama bendera dinaikan, Wi 

rawan2 serta sekalian Parind 

risten memberi hormat (groot 

saluut) oentoek bendera dan ta 

nah-air dengan mengatjoengkan 

tangan kanan kemoeka. 

Selesai dari itoe, Wirawan2, 

bestuurs Parindra dan bestuurs 

S. W. berdiri pada tempatnja 

masing-masing oentoek diambil 

gambarnja oleh seorang foto 

graaf. 

Sebagai penamat dari oepatja 
ra pelantikan S. W. ini, Sdr. 

Abdullah Sani tampil kemoeka 

mengoetjapkan diperbanjak teri 

ma kasih atas koendjoengan dan 

perhatian besar dari sekalian 

anggauta Parindra. 

Djam 9,10 semoea jg hadlir 
jaloe boebar dengan perasaan 

poeas dan gembira. 

  

  

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. 

. 
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KABAR KOTA 

Kabar P.T.T. 

Kepala kantoor Post disini 

memberitahoekan bahwa tele 

gram2 boeat ke-Spanje dan Ma 
rokko-Spanje, tidak diwataskan 

lagi. 

  

Peratjoenan andjing2. 

Beberapa malam laloe banjak 

orang2 jang mempoenjai andjing 

dalam roemahnja mendjadi kaget 

waktoe bangoen pada waktoe pa 

gi, lantaran melihat andjing jg 

disajangnja tidak bernjawa lagi. 

Moela2 disangkanja kematian 

andjing itoe adalah lantaran sa 

lah satoe penjakit andjingjg se 

konjong2, tapi waktoe mende 

ngar dari tetangganja bahwaan 

djingnja poela telah mati pada 

malam itoe, maka segera djoega 

dilakoekannja pengoesoetan le 

bih landjoet dan dapat poela di 

ketahoeinja jg kematian andjing 

itoe, adalah lantaran diberi ma 

kan ratjoen oleh pihak politie. 

Siapa jg melihat bagaimana 

banjaknja andjing2 jg bergelan 

dangan dalam kota dan tambah 

an jang kerap - kali soeka meng 

gonggong, menakoeti dan gigit 

crang jg laloe lalang didjalanan, 

dapatlah poela ia mengerti jg 

tindakan politie itoe soedah pa 

da tempatnja, tjoema sajang da 

lam hal inijg politie waktoe men 

djalankannja itoe, selebih dahoe 

loe tidak memberitahoekan ini - 

pada oemoem, sehingga ada pse 

la andjing2 jg terdjaga baik oleh 

jg poenja telah toeroet djadi kur 

ban dalam tindakan politieitoe. 

Inilah mendjadi sebab, maka 

banjak orang, berhoeboeng. de 

ngan tindakan politie itoe, mem 

perdengarkan soengoetannja. 

Dari kalangan P.V.B. 

'Dari kalangan P.V.B. kita 

mendengar kabar bahasa toean 

Cohen telah minta diperhentikan 

dari djabatannja, sebagai scheid 

rechtei dari Bond. 

Berhoeboeng dengan perminta 

an ini, dalam pertandingan Excel- 

sior melawan V.V.L., pada ming 

goe petang jg akan datang, tn. 
Gillich-lah jang nanti memimpin 

pertandingan itoe. | 

Biksemtournooi dari 
Aller Belang“. 

Atas ichtiarnja dari perserika 
tan ,Europcesche Onder-Officie 

ren Vereeniging Ons Aller Be 
lang“, maka nanti pada hari ming 
goe tanggal 9 Juli jang akan da 

tang, disini akan diadakan satoe 
pertandingan voetbal, jg dinhama 

kannja ,, Bliksemtournooi". 

Pertandingan ini ada dibaginja 
dalam doea bahagian, jaitoe A. 
dan B. 

Dalam groep A. akan bertan 
ding , Sparta" contra , Tionghoa" 
dan dalam groep B. ,Excelsior" 
Contra ,,V.V.L.« 

Pertandingan groep A, akan 
berlakoe pada djam 4.15 (2x15 
menit) dan groep B. moelai djam 
4.50 (2X15 menit). 

Dalam finale akan berhadapan 
jang menang dari pertandingan 
antara groep A. dan B. dan per 
tandingan ini akan dimoelaikan 
pada djam 5.30 (2X15 menit). 

| Melihat soesoenan pasangan 
jang bakal berhadapan itoe, ma 

ka disini bisa dipastikan lebih 
dahoeloe jang pertandingan itoe 
akan mendjadi satoe pertandi 
ngan jang ramai sekali. 

.Ons
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