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Nederlund didalam gelombang 
  

penjiaran. 

(Penoetoep), 

Oleh pembantoe speciaal. 

Demikianlah terdjadinja de 

ngan pekabaran ketjil ini jang 

tersiar didalam s.s.k. Djerman..... 

demikian poelalah djadinja de 

ngan karangan2 diloear negeri 

jg bersifat pengetahoean, seperti 

toelisan Prof. Bousguet didalam 

madjallah , Politigue Etrangere“, 

madjallah boelanan Amerika jg 

ternama diseloeroeh doenia se 

bagai , Asia“, artikel2 jg termoe 

at didalam pers harian jg bersi 

fat conservatief-kuloniaal seperti 

»Times" di Inggeris. Demi 

kian djoega dengan boekoe jg di 

toelis dan dikeloearkan oleh Dr. 

Christeph Steding, penerbitan 
»Rijksinstituut voor Geschiede 

nis van het nieuwe Duitschland”, 

jg tidak koerang dari pada 762 

halaman tebalnja, dengan seleng 

kapnja berma'na djelek tentang 

peradaban Nederland dan kehi 

doepan Nederland jg Staatkun 
dig-religieus dilapangan peme 

rintahan koloniaal. 

Betapakah pandangan orang, 

oempamanja terhadap barangse 

soeatoenja jg loear biasa, seper 

» Holland bouwt in Ams 

paleizen van de brutalitelt, waar 

mede het deJavanen anderdraki 
..."? (Negeri Belanda mendiri, 

kan gedoeng2 jg indah di-Am, 

sterdam berkat penindasannja da 

ri bangsa Djawa). Atau terhadap 

politiek oeang internasional dari 

Nederiand, jg dikatakan sebagai 

berikoet (setelah menjatakan le 

bih doeloe, bahwa ,, Amsterdam 

adalah mendjadi pintoe serang 

an dari bangsa Jahoedi“): ,Ero 

pah-Barat telah merampasi Djer 

man lebih dari 100 tahoenlama 

nja, karena Djerman terpaksa 

mesti memindjam oeang. Sebab 

itoe Djerman mendjadi terikat 

djoega dalam ma'na peradaban. 

Het ,vernederlandschte“ en ,,ver 

zwitserde“ (segala sesoeatoe jg 

mendjadi kepoenjaan Belanda 

dan Swis). 

Segala2 jg indah ini dapat ki 

ta batja didalam pers Belanda 

di-Indonesia sini, dan pemerin 

tah tidak melarang penjebaran 

propaganda Djerman sematjam 

ini... Sementara alasan jg ber 

sifat bantahannja beroepa poto 

ngan2 kesoesasteraan, jg tidak 

mempoenjai harga practisch, se 

dikit poen djoea. 

Betapakah. djaoeh bedanja de 

ngan kenjataan, jg orang telah 

melarang hoekoenja Jhr. 

Suchtelen tentang ,Rubber-eere 

schuld“ (hoetang kehormatan da 
ri penghasilan karet). Tocb dida 
lamnja tidak lain tertoelis dari 

pada pelbagai kenjataan jg telah 

lama diketahoei didalam lingkoe 

ngan bangsa Indonesia, jaitoe pe 

ngorekkan modal 85 millioen 

roepiah dari kekajaan rakjat In 

donesia jg dikoempoel2kannja 

dengan keradjinan bekerdja ta 

damj) ' 

van,   

Directeur - Hoofdredacteur : 

Girorekening: Nederl. Ind. Handeisbank. 

ngan dan akal. Satoe2nja jang 

m»baroe“ didalam boekoe itoejg 

didjoempai oleh beberapa pem 

batja tidak lain melainkan kenja 

taan jg menjedihkan, jakni bah 

wa beban 85 millioen roepiah 

itoe telah ditimpakan diatas poen 

daknja si-Kromo oleh marhoem 

Ir, Wellenstein, jg sampai seka 

rang masih terkenal sebagai seo 
rang sahabat Hindia. 

Oentoek membersihkan tjema 

ran atas nama Wellenstein orang 

mesti memikoel kewadjiban'oen 

toek memperbintjangkan dimoe 

ka oemoem hal jang sampai se 

karang beloem dibitjarakan ini. 

Kita masih teringat kepada wak 

tbe ia mcelai mendjabat peker 

djaannja, maka diroemahnja alge 

meen-secretaris lama, P.J. Gerke, 

kita- dengan segala hormat telah 

mengoetjapkan selamat dan do'a 

dengan pikiran, jang sepenoeh2 

tenaganja oentoek 100 pCt. akan 
digoenakannja oentoek kepenti 
ngan negeri Hindia. 

Sekarang timbuel sangsi pada 
kita karena boekoe van Suchte 

len? Tidakkah ada satoe orang 

dari sahabatnja jang kekal ber 

sedia oentoek manjamboet toe 

doehan van Suchtelen itoe? Ger 
ke oempamanja? 

Tapi..kita, telah menjimpang 
dari-pemandangan kita tentanyan 

penjiaran terganggoe oleh pera 

saan kita terhadap orang jg telah 

wafat, jang dimata kita masih 

besar itoe. Djoega singgoengan 

»Wellenstein - van Suchtelen“ ini 

memboektikan ,sembojan“ jang 

diawal karangan ini sampai mem 

bosankan itoe oemcemnja terha 

dap pada kepentingan Hindia 

dan teristimewa poela dilapang 
an penjiaran. 

Kapan datang waktoenja akan 

terdengar soeara Hindia jang ber 

Sdenggueh-soenggoeh dilapang 

penjiaran, tidak sadja dinegeri 

ini, tetapi djoega diloear negeri. 

Dalam pada itoe Hindia jg moe 

rah hati itoe dapat mengampoen 

kan dan meloepakan apa jang 

telah djadi, ja, masih djoegater 

djadi tiap hari, jg menjebabkan 

rakjat dan tanah-air telah men 

djadi miskin, melarat dalam arti 

perbendaan kasus , tapi bisa djoe 

ga memboektikan harganja jang 

loear biasa oentoek doenia da 
lam ma'na peradaban, jang dite 

ngah2 kesengsaraan jg loearbia 

Sa itoe masih djoega tampak 

menganoet dalam bentoek2 hi 

doepnja seperti seni ,serimpi, 

moesik d.l.I., hargaz bathin oen 
toek selama2nja bagi segenap 
manoesia. 

Bangoenlah Indonesia dan in 
sjafkanlah sikap hidoep jang pe 
noeh berarti itoe, jg masih dapat 
dipertahankan rakjat dan tanah 
air dari roemah tangga jang be 
toel2 bankroet pada lahirnja. Se 
dangkan itoe dapat berharga ba 
gi jang berkbeasa atas tanah dja 
djahan ini dalam ma'na penjia 
tan sepandjang adab, jang dapat 
djoega diwakili oleh sebagian 
bangsa Belanda jang terhitoeng 
paling baik. 

Selasa 20 Juni" 1939 

B.V.V. dalam daerah Suma 
tra Barat. 

Boleh diharap satoe 
kelonggaran jang le 
bih pns terhadap 
P.S.Li. 

Satoe penoetoeran 
jg joe dari dele 
gatie P.S. LI. 

B.V.V, atau ,Meperkt Verga 

der Verbod“ didaerah Sumatra 

Barat, adalah sepegi orang tahoe, 

hanja dikenakan pada P.N.I. dan 

Permi (Persatogam Moeslimin In 

donesia) jg pernah hidoep diba 

wah pimpinan tn. Mochtar Loefti. 

Apakah B. V. V. itoe akan te 

roes diperlakoekamfterhadap djoe 
ga P.S.i.I. denga sekeras 2nja? 

Oentoek bisa menerangkan so 
al terseboet, maka perloe disini 

kita kemoekakan#oeatoe penga 
laman jang pernah didapat dida 
lam daerah Sumatra Barat oleh 

toean A.I. Kartawinata, Algem. 
Secretaris dari WT.P. S.I.I. jg 
membikin tournge ke bilangan 

terseboet sebagai satoe leider 
delegatie dari po@fjoek pimpinan, 
dan baroe sadja kembali lagi di 
Betawi. 

Dalam segala perdjalanan, be 

gitoelah permo n keterangan 

dari itoe leider“delegatie, kita 

selaloe diikoeti @leh P.I D. Sam 

pai pada wakt ita membikin 

perkoendj roemah dari 
kita poenja kenalan teman2 di 

Padang - Pandjang oempamanja, 

kita teroes diikoeti oleh recher 

cheurs. Boekan itoesadja. Dida 

lam pergaoelan diantara anggota- 

anggota partij di Sumatra Barat 

itoe sangat diwatasi, ketjoeali 

didalam waktoe berconferentie. 

  

   

Dengan keadaan seperti di 
atas, maka delegatie dari poe 

Terbit 

R. R. PAATH. 

  

  

Tahoen ke 4 
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Cc 
tjoek pimpinan P.S.I.I. tida 

bisa dapatkan pemand 

ogan jg tjoekoep tentang kead 

an disana, baik oeroesan socias! 

Satoe 

»
 

DN
 

maoepoen oerocesan economie. 

Jang paling loetjoe, althans 

menceroet pendapatan kita, ada 

lah larangan pada 223 orang 

pers jang hendak meinbikin in 

terview sadja delegatie itue se 

hingga mereka gelaplah tentang 

programma tournee dan lain-lain 

dari delegatie itoe. 

Tetapi soekseriah, bahwa di 

antara orang pers di sana ada 

djoega jg mendapat akal boeat 

toch bisa bitjara dengan delega 

tie. Kemoedian, pada satoe tem 

po jang baik, maka azas seita 

maksoed kepartijah dan sendi 

perdjoangan selandjoetnja soe 

dah bisa dapat diterangkan de 

ngan djelas pada pihak Pemerin 

tah disana dan rakjat, sehingga 

ketjoerigaan jang tadinja ada ke 

ras sekali didapatnja dalam ka 

langan oemoem, sekarang boleh 

dibilang soedah hilang sendiri 
nja. 

Jang perloe diterangkan seka 
rang, jalah: , Boleh diharap, bah 

wa B.V.V. didalam daerah Su 

matra Barat akan memberi teroes 

kelonggaran jang lebih leloeasa 

bagai pergerakannja P. S.I.i. di 

sana”. 

Sementara ini P. S.I.I. dibebe 

rapa tempat ditanah Sumatra soe 
dah moelai hidoep soeboer kem 

bali, sedang tambahan anggota, 

teroetama candidaten anggota, 

ada ditaksir sampai berdjoemlah 

dari 1500 sampai 2000 orang. 

Soeatoe hasil baik dari tournee 

delegatie itoe. (S.P.). 

hari Seslasm, Chamis dan Sabtoe di-Pontianak 

Tarief adv 

sekali moeat, sedikitnja f 2.50 

ertentie: Satoe baris f 0.28 

contract leb'h moerab 

Pentjetak: Druk. Anmashnr & (Co. Pentiamak 

PELANGIE BISCUITS 

MARIE" 
DAISY 
WAFELS 

  

” 

BARANG SIAPA SOEDAH MEN- 

TJOBA INI TIGA ROEPA BIS- 

CUITS, TENTOE SELAMANJA 

BILANG 

.BEDANJA TIDA DJAOEH DE- 

.NGAN BIKINAN EUROPA atau 
AUSTRALIA, SEDANGKAN 
sHARGANJA MOERAHs     

  

  

  

Itoe bintjana di-district 
Beloe, Timor 

Menoeroe: warta Aneta dari 

Koepang, anzka2 keroesakan ten 

tang itoe bintjana di-district Be 

»e masih selaloe beloem bisa 
didapatkan 

anjak kampoeng masih ke 

betoepan pasir dan loempoer 

Ada dilakoekan segala apa 

akan membikin reroentoekan itoe 

bintjana bisa disingkirkan "de 
ngan tjepat sebisanja. 

Pada 12 Juni Resident telah 

berangkat akan periksa loeasnja 

bintjana ditempat2 jang terlang 

gar bintjana 

Perhoeboengan2 jg terpoetoes 

ada menglialangkan akan bisa 

diaapatkan gegevens jg baik. 

Djoega dilain2 bilangan keroe 

sakan ada besar. 

begitoe 

coeroet ter 

  

Toean perloe min 

BIER ITIAM , 

apa ada terdapat d 

nesehatnja doktor”, 

ia tapa kenjataan bahoe3 padu si 

sakit itos ada terdapat tanda" kale- 

makan. Doktor! taoe barang? bahan 

1 $ 

djika 

lem Bier Itam 

    
tap Ajam. barang” mana ada 

mengasih tenaga baroe. Bier Itam 
tap Ajam membikin darah baroe 

dan koeat, oleh karena mana kale- 
mahan mendjadi hilang dan toean 

mendjadi poela orang koeat jang di- 

kagoemkan oleh kawan' dan orang” 

  

prampoean. Bikinlah kabiasadn mi- l | 
ncem satoe botol Bier Itam tjap 

Ajam saban hari sebekemnja ma: 

kan. Toean akan lihat bagaimana 

tjepat toean mendjadi segar. 
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  'TENNIS DAN BADMINTON 

SPECIALIST 

Bisa besnaar dan reparatie segala inatjam 

racket dengan garantie. 

. £ ' Ada sedia imatjam - maijam tennis dan 

badmintonracket seita perkakasnja.   
sSKERNAL-SPORTS"     

  

Voorstraat No. 52 — Pontianak. 

  

  

Soekiman) soeka dan ridia 1 7. 

mendjalankan pesanan P.G. 

I. dari nasib Goeroe2jgter 

gaboeng dalam P.G.I., di 

moepakati dan diterima ka 

sihkan. 

3. Pesanan, jg disertai grafie 

ken dan lain2 disetoedjoei, | 8. 

dan V. B. diminta menjampai 

kan terima kasih P.G.I. se 

loeroehnja kepada Dr. Soe 

kiman. 

4. Congres P.G.I. akan diada | 
kan di-Mataram dari 25 sam 
pai 31 October dalam Cong 
res ini P.N.S. mengadakan 
peringatan berdiri 20 tahoen., 

5. Verslag keoeangan, verslag 
bouwerij dan verslag drukke 
rij diterima. 

Oleh vergadering diandjoer 
kan, soepaja drukkerij Per 
satoean Goeroe diteroeskan 
perbaikannja, maoepoen tech 10 
niek admivistratienja, maoe 
poen hal lain2nja. 

6. Penghabisan boelan Juli di 
Mataram diadakan Conferen 
tie dari wakil Hoofdbesturen 
sentoek memboeat richtlij 
nen baroe tentang gadji2 
goeroe.   

. Wang ,Waarborgsommen “ 

Setelah Conferentie jg terse 
boet diatas itoe, diadakan 
pertemoecan oleh Hoofdbe 
sturen jg berkepentingan da 
ri hal Leerplan boeat Vervolg 
scholen (Memboeat eind-rap 
port). 

Tindakan dan sikap Dag. 
V.B., teroetama Voorzitter 
nja terhadap karangan2 jg 
mengenai P.G.I. atau dirinja 
Voorzitter, dimengerti dan 
disetoedjoei oleh ple 
no vergadering dan dipesan 
kan, soepaja didjawab, ig di 
rasa perloe sadja. 

Diharapkan, dan teroes di 
ichtiarkan soepaja setelah 
ada pensioen boeat Gesub 
sideerde Onderwijzers, lekas 
keloear pensioen boeat Volks 
onderwijzers, jg soedah-soe 
dah didjandjikan oleh peme 
rintah. 

d.L.I. dari peroemahan P.G.I, 
haroes teroes dioesoet, bagai 
mana doedoeknja perkara 
dan dimana letaknja kesala 
han, sebab bouwers tidak bo 
leh meroegi, karena tindakan 
jang salah dari siapapoen 
djoega.   

  

DJIKAIAU DADA ANAK TOEAN TIDA K. OEAT 
djanganlah membekin lajoe anak itoe 
berikannja AKKERsABDIJSIROOP 
Djangan hilang tempo berharga lagi, tetapi langsoeng moelai beri 

UU 

# pada anak toean, jang batoek dan 
jang tak ada lawannja, obat tertjita boeat anak jang selamanja sakit dada, obat jang menjemboehkan lekas dan tida meroesakkan. Sifat? loear biasa dari A 

obat daoen? obat alam 
terbekin daripada daoen? obat, jang telah terkenal pada masa dahoeloe kala pada "orang serahasia” dan dia poenja kekoeatan menjemboehkan tida dapat disamai oleh obat? perboeatan pabrik pada zaman achir. Daoen? obat alam langsoeng dihisap oleh ba- dan, melawan obat? 

“Ipoenja kerdja jang lekas dan serasi itoe. Tida ada 

        

  

    
al 
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emah itoe, Akker's Abdijsiroop 

bdijsiroop ini berdiri atas hal ini: 

erboeatan pabrik dan itoe menjatakan dia 
andingnja, 

Abdijsiroop menghantjoerkan lendir jang terlekat itoe, mele- paskannja, dan sebegitoe badi? lambat laoen dikeloearkan dan penjakit? disemboehkan. Dan lagi Abdijsiroop mengoerangkan D4 sakit, mengoeatkan dan menje 
barah itoe. Menghilangkan batoek jang terdegil, dan bekerdja lekas dan sempoerna boeat bronchitis dan serangan.asthma, batoek 4 redjan, batoek lendir, selesma teralpa dan semoea penjakit dada, 

sirop batoek terbaik didoenis 

C“ ABDIISIROOP 

oehkan selapoet lendir jang 

    
boeat: Bafoek, Griep, Bronchitis, Asthma 

  

  Sekarang £. 1.35 sesaroeng dan f. 2.50 sesaroeng besar. Disemoea roemah obat dan toko? 

  

   

  

NE ami 
1 JI 

— 

TN 
F 

' 

          

    

5 4       Kn 

g
m
n
.
 

—
m
t
t
 

        
                                      

auis. TJAP NONNA' 
Kaoem iboe jang akan mendapat anak 
sering sekali berhati bimbang, bagaimana 
ia akan menjoesoeianaknja, berhoeboeng 

dengan pekerdjaan sehari-hari, Hal ini 

tidaklah begitoe menjoesahkan apabila ia 
mengetahoei bahwa Soesoe Manis » Tjap 

Nonna” ada baik sekali boeat makanan 

baji, sehingga tida perloe dipikirkannja 

lagi dan seteroesnja ia tetap akan goem. 

bira. 
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Kenangan 

Kepada: 

N. V. Borneo Sumatra Handet Maatirhappij 

  

  

Minta dikirim pada saja Boekoe boeat peraja aan dan" makanan anak-anak SOESOE ,, TJAP No NA Saja berikoetkan franco 10 cent, 

Nama 
  

Alamat      



  

  

  

      

KABAR KOTA 
Entree pertandingan Excel 

sior -— V.V.L. 

Berhoeboeng dengan entree 
pertandingan antara kedoca club 

terseboet diatas jg tidak djadi 
dimainkan, lantaran V. V. L. tidak 
moentjoel, maka dari P.V.B. 
kita mendapat kabar demikian: 

Ocang entree itoe kemarin dan 
ini hari telah dikembalikan ke 
pada siapa jg mempoenjai bekas 
sobekan kartjis dar barangsiapa 
jang tidak sempat menoekar kem 
bali bekas sobekan kartjisnja, 
ini dapat dipakainja lagi boeat 
pertandingan berikoet. 

Barangsiapa olehnja jang ada 
mempoenjai bekas sobekan kar 
tjis itoe, biarlah ia djangan mem 
boeangnja, sebab ini masih da 
pat dipakainja seperti kita telah 
toetoerkan diatas. 

Mutatie's pada B.B.-Eropah. 
Pada achir boelan ini Contro 

leur kita, toean Riekerk, akan 
meletakkan djabatannja disini, 
sebab beliau telah dipindahkan 
sedjak waktoe itoe ke-Sanggau. 

Sementara itoe pekerdjaan 
Hoofd van Plaatselijk Bestuur di 
Sini, boeat sementara akan dipe 
gang cleh toean Ass.-Resident 
Haak. 

Siapa jg bakal mengganti toe 
an Riekerk beloem da»at diten 
toekan dengan pasti. Terdoega 
jg beliau itoe, adalah seorang 
ambtenaar jang ditoenggoe dari 
verlof di-Eropa. 

Selandjoetnja kita bisa kabar 
kan lagi disini, jg tocan Breek 
velt, Controleur Singkawang soe 
dah pasti bakal meninggalkan 
kota Singkawang pada bzelan 
Augustus j.a.d., sebab hendak 
pergi dengan verlof ke-Eropa. 

  

P.A.B. mace mengeloearkan 
madjallah. 

Pembantoe kita mengabarkan, 
bahwa pada boelan Juli jg akan 
datang,,Persatoean Anak 
Borneo“ akan mengeloearkan 
Satoe madjallah boelanan jang 
kabarnja nanti ditjitak pada druk 
kerij Phin Min. 

Oleh pengoeroes kabarnja te 
lah dipinta tn. H. Rais akan me 
ngemoedikan madjallah itoe, 

Mutatie pada kantor rubber. 
Menoeroet pendengaran kita 

dari soember jig djernih, toean 
Kroes, restrictie-ambtenaar di- 
Singkawang dengan besluittelah" 
dipindahkan ke Nanga-Pinoh, se 
dang toean Hof, restrictie-ambte 
naar di Nanga-Pinoh ditempat 
kan di-Singkawang. 

Didjadikan doea. 
Dari pihak jg berwadjib da 

lam hal ini kita mendapat dengar, 
bahwa kantor restrictie di-Sin 
tang sedjak sekarang akan terba 
gi doea, jaitoe satoe dengan te   tap mempoenjai kedoedoekan di 
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TJAP BINTANG 

LINDETEVES 
FABRIEK 

  

PIETER 

TJAT DI 

Tjat tembok jang tidak bisa 
loentoer. Lekas kering 
44 warna jang indah-indah 

mintalah kieurenkaart kepada 

SCHOEN & Zn 
BAT 

  

Semoea orang tentoe aken toaroet dalem 

Pemilihan Ketjantikan Toedjoe Bintang 
dari BIER HEINEKEN dan masing-masing nanti dapat 

persenan 7 gambar berwarna jang bagoes sekali 

Apa toean soeda minta soerat pemilihan dan kirim 

pada JACOBERG, Afd. Toedjoe Bintang, Kab Besar 
West TI, Batavia ? 

Minoemlah satoe glas BIER HEINEKEN TJAP BINTANG 
boewat mempertadjem pikiran dan mata di waktoe 

      
        
      

AVIA 

  
  

memberiken tosan poenja djawaban pada ini pemilihan 

MENEKEN - 

  

  

Sintang dan jg lain di Poetoes 
Sibau. 

Pentjoerian di- Fabrieksweg. 
Tadi pagi kira2 djam 4, Politie 

kota telah berhasil menahan se 
orang bangsa Melajoe jang ada 
membawa seboeah koffer. 

Sebab melihat tingkah lakoe 
nja dari orang itoe Politie telah 
menahannja dan dalam keperik   saan landjoet njata jg barang2 

jg terdapat dalam koffer itoe ada 

asal pentjoerian diroemahnja tn. 

Vermeer di-Fabrieksweg disini. 

Nanti pada besok paginja ba 
haroe diketaboei oleh toean roe 
mah tentang pentjoerian jang di 
lakoekan itoe dalam roemahnja 
waktoe Politie datang menanja 
kan apa benar jang ditoetoerkan 
oleh orang jg ditahannja itoe. 

Dari pada barang2 jang dioea   

djoekkan dapat dikena 

V. bahwa sesoenggoehnja barang 

barang itoe ada kepoenjaanni 

Dengan boekti jang terang in 
penitjoeri dan barang2 itoe | 
loe dibawa lagi di kantor P 
tie oentoek diperiksa lebil 
ceh 

Soeatoe succes 

dari Politie. 

jang bagoes   

KABAR LELANG. 
Tanggal 26 Juni '39 pada jang 

  

terhormat loean 

B. Lameijn 
2e Agent K.P M. 

Resident Katerplein No. 
5, Pontianak 

Keterangan 
programma 

lebih djelas, lihat 

Toekang Lelang 
A.E. FOX. 

 



  

    
    

KABAR DOENIA 
William Strang berangkat 

ke-Moskou. 

Ministerraad Fransch telah ber 

koempoei poela dalam persida 

  

ngan di waktse sore dibawah 

vVOorzittersch.p dari President 

Lebrun. 

Minister oeroesan loear negeri 

Bonnet akan kasih keterangan 

tentang keadaan politiek ceroe 

san loear negeri, teroetama ten 

tang missie Sir William Strang 
ke Moskou. 

Kabarnja bahwa Strang, selain 

nja voorstel Fransch dan Ingge 

ris, djoega akan persembahkan 

voorstelz dari Frankrijk sendiri 

Lag paling baroe, hingga Sir Wil 

liam akan berlakoe sebagai oetoe 

san Inggeris dan Frankrijk dengan 
berbareng. 

Minister Bonnet lebih djaoeh 
kabarnja akan mengasih ketera 

ngan tentang haroesnja dibikin 

satoe verdrag Fransch-Toerkie 
dengan lekas. 

Dalam programma lebih dja 

oeh ada ditetapkan perloenja di 

bereskan soal2 perhoeboengan 

Fraasch-Italian, campagne perda 

maian dari Paus dan kesoekaran2 

dari uvrang2 pelarian kaoem me 
rah di Spanje ke-Frankrijk. 

Dalam Lagerhuis Chamberlain 

telah njatakan: ,Saja tidak per 

loe tambahkan apa2 lagi pada 
keterangan saja jg soedah diberi 
kan ketika tg. 7 Juni, selainaja 
bahwa Strang soedah berangkat 
ke-Moskou. 

Tg.12 Juni djam 11.00 G.M.T. 
Strang telah berangkat dengan   

kapal terbang dari Hesten via 

Warschau ke Moskou, dan lebih 

doeloe ia telah berempoek di Fo 

reign Office sama Lord Halifax 

dan Phipps, ig telah oeraikan 

anggapannja Pemerintah France 

tentang voorstel2 Inggeris. 

Belakangan Maisky telah koen 

djoengi Halifax, sesoedah ma 
na Halifax dan Phipps berangkat 

ke Downingstreet No. 10 dan be 

remboek disana sama Chamber 
lain. 

Ambassadeur Inggeris di Lon 

den soedah beremboek 1 djam Ia 

manja sama Lord Halifax. Ambas 

sadeur Phipps telah kasih tahoe 

pada Strang bagaimana angga 

pan Pemerintah Fransch tentang 

voorstel2 Inggeris. Kemoedian 

Strang laloe berangkat ke War 

schau dengan kapal terbang, dari 

sini ia akan teroeskan perdjala 

nannja ke Moskou dengan naik 

kereta-api. 

Kabarnja Strang soedah dika 
sih kekoeasaan, kalau tidak ada 

satoe compromis-voorstel jg diha 

toerkan oleh Frankrijk dan Enge 

land bisa dapat kesetoedjoeannja 
Rusland, Strang boleh meloeloes 

kan sebegitie banjak bisanja ke 
maoean dari Sovjet, akan tetapi 

zonder dilanggar azas2 dan mak 

soed2 jg oemoem dari voorstel2 

Inggeris dan Fransch. 

Incident baroe Polen — 
Danzig. 

(Reuter). Commissaris-general 
dari Polen di Danzig telah ma 
djoekan satoe protest keras pa 
da Senaat tentang itoe incident   

baroe, pada mana satoe ambte 

naar douane bangsa Pool, Lipin 

ski, telah dibawa lari oleh kaoem 

nat.-socialist dari satoe cafe di 

Danzig dan diadjak ,, berkende 

raan“, selama mana ia dipoekoel 

sampai pingsan dan kemoedian 

ditinggalkan dipinggir djalanan. 

Belakangan politie dari Danzig 
dapat terima telefoon, dimana ia 

bisa dapatkan satoe ,spion bang 
sa Pool jg dapat loeka“. Lipin 
ski dengan loeka berat dibawa 
ke roemah sakit. 

Selamanja boentoet minggoe 
telah sampai beberapa afdeeling 

pakai motor dari tentera Duitsch, 
tidak bersendjata, tapi dalam uni 

form, di Dnzig boeat saksikan 

pesta2 dari S.A. di tempat itoe 
(organisatie kaoem Nazi). 

Menoeroet. pemberian tahoe of 
ficieel douaffe-inspecieur bangsa 
Pool, Lipinski, telah ditangkap 
oleh potitie dari Danzig, lantaran 

dengan poera2 ada djadi reserve 
officier Duitsch, ia telah tjoba 
bikin, hingga orang2 jg tweroet 
ambil bagian pada pertandingan2 
sport dari S.A. djadi kelocarkan 
oetjapan2 jg berhianat. Dan djoe 
ga ia telah lakoekan pertjobaan 
jg litjin boecat bawa maboer meli 
watkan tapal watas 2 orang dari 
S. A. Ketika pertjobaan2nja gagal 
Lipinski telah kelocarkan cetja 
pan2 menghina boeatadresnja Hit 
lerdan telah hendak lakoekan pak 
saan pada itse orang2 dariS.A., 
jg melawan dan kasih tahoe poli 
tie tentang doedoeknja perkara. 
Lipinski akan dihadapkan diha 
dapan hakim boeat hal2 diatas 
dan boeat perlanggaran atoeran2 
paspoort. 

S.P. 
  

  

ITOE TIDA MENDJADI RINTANGAN BOEAT IA 

Dengan gampang ia liwatkan segala ka- 

soekaran' jang paling berat. Badannja jang 

lemas dan kekar itoe ada mendjadi satoe 

kasenangan oentoek dilihatnja Djoega 

didalam kehidoepannja sehari-hari ia 

senang sekali di adjak berkawan. Ia akan 

tieritakan kepada toean, jang ia poenja 

tenaga dan kasenangan hidoepnja itoe, ia 

dapatkan dari Watson's SARSAE. SAR- 

SAE minoeman jang mengasih tenaga 

kepada pemain' sport dan kepada sesoeatoe 

orang jang hendak membikin badan- 

nja djadi koeat dan oelet. 

SARSAE.sATor MInormAN Sa an 
KEBANGSAAN TIONGHOA JANG i 
TERBIKIN DI NEGEBI TIONGKOK. 

ada 

Sitat!' Jang mengasih tenaga demikian itoe, 
terdapat poela didalam Watson's 

Orange Sauash. Lemon Sguash, Grape 
Fruit Sguash, Lime Fruit Sguash. Muscello 
dan Tonic Water. 

'Fabr: A.S.WATSON € CO.LID. 
HONG KONG & CHINA 

          

   

  

   

   
   
   

      

   
  

Fr 

  

  

  

  

jang pertama sekali 

Internaat disediakan.   

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

Sekolah bagiin ELECTRO dan RADIO- 

TECHNISCH jang baik sempoerna dan 
diakoei 

DIDIKAN BOEAT DJADI 

ELECTROMONTEUR- RADIOMONTEUR 
PERMOELAAN CURSUS BAROE, 1 AUGUSTUS. 

Oedjian penghabisan berlakoe dibawah penilikan goeroe-goeroe 
tinggi dari sekolah-sekolah Gouvernement. 
Sebagian besar dari moerid-moerid jang loeloes, dipekerdjakan 
kepada peroesahaan-peroesahaan jang besar dengan gadjijang 
baik. Soerat-soerat keterangan boleh diperiksa. 

Prospectus dikirim dengan gratis, djika diminta. 
Sjarat oentoek mendjadi moerid: 

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

dengan Besluit Pemerintah. 

Diplo.na kl. VII sekolah rendah.   
  

BORNEO-BARAT 

Ngabang. 

Hulppostkantoor Ngabang. 

A.Z. toelis pada kita: 

Beberapa Minggoe jang laloe, 

kita telah membatja dalam s.k. 

B. B.,tentangan Hulppostkantoor 
di-Ngabang, sebagaimana permin 

taan penoelisnja itoe, sangatlah 

mendorong hati kita oentoek 

memberi keterangan jang lebih 

djelas. 

Seperti oemoem telah ma'loem 

bahwa negeri Ngabang jaitoe 

iboe. negeri dari onderafdeeling 

Landak, dan letaknja ditengah2 

Kalimantan-Barat, djadi uentoek 

perhoeboengan post dengan per 

antaraan auto sangatlah moedah 

nja, lebih2 djika kita mengingat 

sebagaimana jang telah kita se 

lidiki alangkah riboetnja post- 
ambtenaarnja bilaada kapal atav 
auto jang datang dari Pontianak, 
segala stukken ta' dapat dikerdja 
kannja sekali goes dan rapi,apa 
lagi soerat2jang oentoek kedesa2 

soedah tentoe sampai berming 

goe2 baroe datang ketangan jg 
haroes menerimanja. 

Melihat kepada boekti ini kita 

andjoerkan kepada jg berwadjib, 

soedilah mengambil tindakan 

oentoek menambah pegawainja 

maoepoen mengadakan beberapa 

orang oppas-post, dengan djalan 

inisoedah pasti pendoedoek akan 

berterima kasih. 

Bengkajang. 

Pemboenoehan. 

Dari pembantoe kita. 

Pada tg. 6boelan Juni jl. telah 

terdjadi pemboenoehan diatas di 
rinja seorang Tionghoa, oleh se 

orang bangsa Dajak dari kp.Si 
ding, onderdistr. Siloeas, onder 

afdeeling Bengkajang. 

Menoeroet orang jg membawa 

pembeenoeh itoe, tjeritanja kira2 

begini : 

Pada tanggal tsb., datang di 

kp. itoe seorang Tionghoa jang 

tidak dikenal, hal mana maka Da 

jak nama M. laloe menjoeroehnja 
lari dari kg. soepaja djangan ke 

tangkap oleh contr. mantri Siloe 
as. Tetapi sikorban roepanja sa 

lah terima, dianggapnja si M. iloe 

mengada2, karena ia boekan ke 

pala kp. ataupoen lainnja. Ia poen 

pergi dari sitoe, dan mampir di 

pangkalan pantjoer tempat orang 

mengambil air. Sedjseroes kemoe 
dian si M. datang poela liwat di 
sitoe hendak kehoetan mengam 

bil kajoe, tetapi oleh si Tiong 

hoa tadi (karena dendam barang 

kali) si M. diserangnja dari bela 
kang. Barang tentoe sadja hal 

itoe menimboelkan perkelahian, 

antara mereka berdoea, tjoema 

tjelaka si M. itoe mempergoena 

kan parangnja. Sesoedah dipa 

rangnja 2-3 kali maka orang Ti 
onghoa tsb. poen mati. Kemoedi 

an si M. menjerahkan dirinja pa 

da kepala kp.nja, dan teroes di 

bawa ke-Sanggau dan ke-Beng 

kajang. 

Ketjelakaan auto. 

Bertoeroet2 pada tg. 11 dan 13 
Juni jg telah laloe, terdjadi ketje 

lakaan auto, jaitoe jg pertama di 
Sanggau dan jg kedoea di Beng 
kajang. Kedoea2nja, menoeroet 

pendengaran penoelis, vracht 

auto Landschap. Terdjadinja hal 
itoe disebabkan keteledoran sang 

Chauffeur, sebab barangkali me 

reka mengira, barang landschap 

toch boleh hantam kromo sadja- 
Oentoeng sadja ketjelakaan dji 
wa ta' ada. 

Kolonisatie. 

Dalam B.B. No. 61 adaterda 
pat berita tentang kolonisatie di 
Borneo-Barat. Sebenarnja niat Pe 
merintah telah lama hendak men 
tjiptakan hal ini, tetapi sebeloem 

nja hendaklah ditjahari dahoeloe 
tempat jg dipandang geschikt be 

toeh, goena diboeat sawah oem 

pamanja. 

Didalam onderdistricten Sang 
gau — Ledo (onderafd. Bengka 

jang)- terdapat satoe tempat jg 

kira2 loeasnja 100 h.a. serta bo 

leh poela di-airi dengan lima boe 

ah bendoengan. 

Oleh toean Ass. Resident Sing 
kawang, dan Landbouwconsulent 

serta Irrigatie-leider telah diada 

kan pemeriksaan dengan saksama 

ditempat itoe. Kepoetoesannja jg 

benar beloem kita dengar, sebe 

loemnja diadakan lagi commissie 
dari Betawi, jaitoe commissie jg 

Speciaal boeat itoe. 

Dengan adanja kolonisatie di 

onderdistr. Sanggau itoe, disebab 
kan poela oleh adanja lapangan 
terbang militair disana, tentoelah 

doesoen tsb. akan bertambah ra 

mai. 

  

AOE DIDJOEA 

seboeah motorboot ,pakai 

Kermath motor" kekoeatan 

nja 18—20 koeda. 

Keterangan boleh dida 
pat pada Toean Havenmees 

ter (Commandor) di-Pon 

tianak. 
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