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Kesoekaran kaoem onderne 

mer dan saudagar. 

Bb 

Oleh pemoeka jg terkenal da 
ti golongan ondernemer Belan 

da, tn, Fentener van Vlissingen 

baroe2 ini didalam pedatonja 

oentoek Industrieele Club di-Am 

sterdam telah oendjoek dengan 

terang2 akan kelemahan2 jg ada 

melekat pada gclongan onderne 

mer sekarang. Ini speciaal kena 

betoel pada kaoem ondermer Be 

landa dan djoega pada beriboe 

djoeta modal jg tertanam disini. 

Dalam kesimpoelan pedato itoe 

toean Fentener keloearkan oetja 

pan begini: 

»Dat ook die landen, waar 

de ondernemer zijn eigenlijk 

karakter nog niet geheel ver 

loren heeft, geleidelijk zul 

len aflijden naar de economie 

van den totalitairen staat“. 

(Bahwa negeri2 jg sampai 

sekarang ini dimana sifat on 

dernemer itoe beloem lenjap 

sama sekali, lambat laoen 

akan terdjoen djoega menoe 

djoe perekonomian tjara to 
talitairen staat). - 

Dr. Posthuma jg mengambil 
keringkasan dari pedato Fente 

: ner itoe berpendapatan, bahwa 
ama - e—-hpana mh Me ma 2 an 

orang beloemlah perlce meng 
anggap dirinja soedah ditiang 

gantoengan. 

»Wie door Nederland wan 

delt, treft heel veel bordjes 

met de woorden: ,eigen 

weg”, Dat is een goede 

aanwijzing. Wij moeten on 

zen eigen volgen met den 

moed en den durf die den 

echten ondernemer kenmer 

ken“ aldus Posthuma. 

Maksoednja: 

»Siapa jg berdjalan2 dine 
geri Belanda akan sering ber 

temoe dengan papan jg pa 

kai perkataan: ,djalan 

sendiri“. Ini ada satoe 

alamat baik. Kita mesti be 

rani menempoeh djalan sen 

diri dengan ketabahan dan 

keberanian, jang mendjadi 

sifat bagi ondernemer toe 

len”. 

Tjoba kita selidiki lebih dja 

oeh djalan sendiri ini bersama 

ahli2 economie seperti Prof. Ver 

aart, oempamanja. 

Dalam salah satoe oetjapannja 

baroe2 ini Veraart telah berkata: 

»Bahwa paham economie tjara 

lama jg berpendapatan, bahwa 

harga itoe akan terpelihara oleh 

nja sendiri dan oleh karena itce 

seharoesnja biarkan sadja begi 

toe, soedah mati. Soedah perloe 

sekarang paham dagang baroe, 

jaitoe: tidak lajak lagi, bahwaka 

oem ondernemers didalam per 

ekonomian makan dia sama dia 

sampai sekenjang2nja. Poen djoe 

ga tidak pantas jg mereka ber 

djandji satoe sama lain seolah2 

memakan consumenten" ....... 

Prof. Veraart bilang begini: 

  

  

Directeur- Hoofdredacteur: R. R. PAATH. 

»Dat de oude economi 

sche school, die van mee 

ning was, dat de prijs zich 
zelf handhaaft en dus alles 
overliet aan het vrije spel 
der krachten dood is. Eris 

een andere handelsmoraal 
nsodig, deze namelijk: dat 
het niet aangaat, dat deon 
dernemers elkaar in heteco 

nomische leven, zoover op 
eten als hun eetlust toe 

laat ook mogen zij niet bij 
onderlinge afspraak de con 
sumenten uit-eten“, 

Karena ,opeten" dan ,uiteten“ 
inilah makanja kaoem onderne 
mers, soeka atau tidak, saban2 
mesti disokong oleh ,Vadertje 
Staat“ dengan beragam roepa ich 
tiar bikinan sebagai contirgen 
teering, licentieering, tariefpoli 
tiek dan atoeran. 

Disebabkan koetjar - katjirnja 
kedoedoekan producenten di-Ne 
derland sekarang soedah 154 ma 
tjam barang jang masoek dalam 
kandang contingenteering dan 

djika kaoem ondernemers tidak 

berichtiar keras oentoek menda 

pat soeara dalam oeroesan nege 

ri, kita koeatir betoel2, bahwa 

nasibnja kaoem ondernemers be 

nar-benar seperti jang digam 

I-barkan- oleh —Pentener itoe dan 

achirnja mereka akan djadi rak 

jat dan roemah tangga Neder 

land jang berpaham dan berpikir 

totalitair. 

Roepa2nja dikalangan produ 
centen orang tidak perhatikan ba 

ik2, bahwa semendjak awal April 

menoeroet artikel 186 dari Grond 

wet haroes dianggap soedah ada 

bahaja perang. 

Ketika pada 30 Juli 1914 oleh 

Kabinet Cort van der Linden ma' 

loemat sematjam itoe dioemoem 

kan, maka akibat jg hebat dari 

perang jang moengkin timboel 

ditahoen-tahoen didepannja, ti 

daklah dapat dilihat orang de 

ngan tegas baik dikalangan onder 
nemers, macepoen dikalangan 

saudagar. 

Pekerdjaan jang pertama jang 

dilakoekan oleh Pemerintah Be 

landa pada masa itoe ialah meng 
ichtiarkan keselamatan barang 

makanan. Bahasa pada moelanja 

dari pihak ondernemers dan sau 

dagar lebih banjak didapat rin 

tangan dari pada bantoean, soe 

dah terang terboekti. 

Disebabkan negeri loearan jg 

sedang berperang membajar le 

bih mahal, orang tidak perdoeli 

akan segala kepentingan negeri 

atau ,tjintatanah air“,.....barang 

barang makanan itoe mengalir 

keloear. Malah dalam beberapa 

daerah jg banjak kedapatan da 

gang gelap- sampai perloe dioe 

moemkan ,staat van beleg“ (kea 

daan perang), oentoek mentjegah 

dengan lekas, soepaja pendoe 

doek negeri Belanda djangan sam 

pai ,koeroes“, karena orang loear 

makan gemoeknja, 
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Toedjoeh Bintang. 

Concours Ketjantikan dibawah 

penilikan dari 

Heineken's-Bier merk 

Bintang Merah. 

Heineken's Bierbrouwerij di 

Soerabaia telah mendapat soea 

toe pikiran baik oentoek menge 

loearkan satoe perlombaan pe 

milihan, boeat pemilihan mana 

ketjantikannjaperempoean Tiong 

hoa jang mendjadi pokok. 

Soepaja seberapa boleh dapat 

mengasih poetgesanjang betoel, 

maka ini pemilihan di boeka oen 
toek sekaliam @rang dengan pe 
milih2 semoed tidak menang 
goeng kewadjilpan apa2, dan apa 
jang paling narik hati dari 
ini perlombaag adalah orang2 
jang bantoe memilih akan di ha 
diahkan satoe $erie dari 7 gam 
bar tjantik dam berwarna dari 7 
portret nona2, Sebagai oepah. 

Ini 7 portret, jang mendjadi 
pokoknja ini Pemilihan, ada ter 
bikin dari oli@verf oleh kunst 
schilder Lee Man Fong di Bata 
via jang termaSjhoer. Tiap-tiap 
orang jg toerogt memilih, moesti 
kasih tahce mgoeroet pendapa 
tannja sendiri, roentoenan dari 
ketjantikannja ini nona masing2 
dan boeat ini moesti memakai 
Satoe stembiljet, soerat2 mana 
boleh minta dan disediakan ba 
njak sekali oleh Jacoberg, Kali 
Besar West No. 11, Batavia, afd. 
Toedjoeh Bintang, jaitoe agente 
dari Heineken's Bierbrouwerij. 

Pemilihan jang betoel, adalah, 
itoe roentoenan jg paling banjak 

sama, sebab itoelah roentoenan 
jang mendapat soeara terbanjak. 
Selainnja itoe, pemilih2 jang be 
toel menaroeh roentoenannja, 
akan terima poela 1 portret dari 
nona jang dipilih paling nomor 
satoe dariitoe roentoenan dengan 
soedah terbingkis indah. 

Itoe 7 pigoera2 aseli akan di 

bagi poela kepada pemilih2 jg 

djawabannja dipandang paling 

baik atau jang paling soeroep. 

Kita jakin bahwa ini perlom 

baan pemilihan dari Heineken 

akan mendapat banjak perhatian 

dan banjaklah pvela kiranja orang 

jang meminoein Heineken's Bier 

tiap Bintang jang enak rasanja 

oentoek mempertadjam pikiran 

dan mata waktce memberikan 

djawabannja ini perlombaan dan 

poela sebagai pengasihan sela 

mat kepada orang2 jg mengirim 

kan djawabannja jg betoel atas 
ini perlombaan. 

Boeat keterangan selandjoetnja 

lihat sadja advertentienja di moe 

at didalam kita poenja s. kabar 

ini hari dan lain2 advertentie se 

teroesnja jang akan keloear pce 

la jang berhoeboengan dengan 

ini perlombaan pemilihan, 

Ind. Handeisbank. 

  

Tarief advertentie: Satoe baris f! 0.28 

sekali mocat, sedikitnja ! 2.30 
contract lebi » cerah 

Pentjetak: Druk. Anmashar & (o. Pontianat 

  

  

  

Kubo akan ditoentoet dengan 

artikel 233 W.v.S.? 

Boentoet perkara 

Saeroen cs. 

Seperti soedah dikabarkan doe 

loean, Sasmita eigenaar dari druk 

kerij “Tjahja Pasoendan“ dalam 

pemeriksaan pclisi telah mene 

rangkan bahwa pendjoeal-belian 

Tj. Pasoendan memang benar di 

lakoekan kepada toean Saeroen, 

didepan notaris de Hondt jang 

diperkoeat poela oleh sneatoe 

notarieele acte, akan tetapi tn. 

Sasmita menerangkan beloem 

menerima samasekali oeang pen 

djoealan jaitoe f 11.000.— jang 

diterima baroe f 4.900.— Jang 

selebihnja toepanja didjandjikan 

oleh toean S3eroen oentcek di 

bajar belakangan. Tatkala ber 

oelang2 oeang itoe ditagih, tidak 

djoega dapat diberikan oleh tn 

Saeroen, maka antara kedceatn. 

ini, diadakan permoefakatan oen 

toek mengadakan lagi soeatoe 

acte, dizegel. Bagaimana boenji 

acte itoe koerang djelas bagi 

kita, akan didalamnja diadakan 

sosatoe perdamaian roepanja ten 

tang pembajaran jg ketinggalan, 

jaitoe f 6.100 lagi, dengan bebe 

rapa perdjandjian lain. 

Sebagaimara soedah dikabar 
kan djoega, toean Saeroen tatkala 

diperiksa oleh polisi menjangkal 

beloem membajar loenas oeang 

pendjoealan drukkerij itoe 

Oentoek mengoeatkan kete 

tangannja bermoela tn. Sasmita 

soedah menerangkan didepan po 

lisi bahwa disamping acte nota 

ris de Hondt diatas, masih ada 

sosatoe acte jang diperboeat se 

soedah acte pertama, dimana da 

pat diboektikan kata tn. Sasmita 

bahwa benar oeang pendjoealam 

itoe beloem diterimanja sama se 

kali. 

Ketika ditania dimana acte itoe 

sekarang, toean Sasmita mene 

rangkan pernah memberikan ke 

pada toean Kubo ketika hendak 

menagih oeang jang harces di 

terimanja lagi, akan tetapi soerat 

belakangan itoe sam acte jang 

pai sekarang tidak dikembalikan 

oleh toecan Kubo padanja.   

Beberapa orang loe 

ar diverhoor poela- 

Oleh karena keterangan toean 
Sasmita itoe, polisi soedah me 
lakoekan pemeriksaan kepada tn 
Kubo. Roepanja polisi mendjoem 
pai tjoekoep alasan boeat mena 
han toean Kubo boeat sementara 
berhoeboeng dengan hilangnja 
acie jang diseboet diatas. 

Sekarang pihak polisi sedang 
memeriksai apakah toean Kubo 

bisa ditoentoet dengan artikel 

233 W.v.S. jaitoe jang berkena 
an dengan: menghilangkan atau 
meroesakan 3ctc atau soerat pen 
ting jang bisa didjadikan bcekti 
dalam sesoeatoe perkara soelit. 
Kabarnja toean Kubo menjang 
kal keras tentang acte itoe, se 
hingga tn. Sasmita moesti mem 
boektikan poela sampai dimana 

kebenaran keterangannja. Bebe 

rapa orang loear antaranja 2 

djoernalis (Anwar dan Eris) dan 

satoe advocaat (Mr. Amir Sjari 
foeddin pembelanja tosan Sas 

mita) soedah diverhoor kalau2 

mereka dapat mengoeatkan ke 
terangan tn. Sasmita diatas. 

Saercen dipreventief. 

Toean Saeroen jang selama 

ini ditahan di sectie 3 Pasar 

Baroe, soedah dimssoekan dalam 
pendjara Struiswijk, sehingga 

didoega lebih besar kemoengki 

nannja perkara ini akan mengja 

di perkara crimineel, tidak civiel 

(Samboengan lihat moeka 4). 

  

  

PELANGIE BISCUITS 
  

»SMARLE" 
DAISY 
WAFELS 

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

BILANG 

» BEDANJA TIDA DJAOEH DE- 

.NGAN BIKINAN EUROPA atau 

sSAUSTRALIA, SEDANGKAN 

HARGANJA MOERAH" 

      
 



  

Jang memasoekkan satoe-satoenja boeat Hindia Belanda: 
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OBAT POESAKA BORNEO 

No AO (GOENOENG SEBOEKIT) | 

KEROESAKAN.: SPECIALIST | gikinan dari: . 

Mesin-toelis, mesin-hitoeng 

mesin-mendjait, gramophone, 

sa 
. . a 

senzpang-angin, harmonika, har 

monium, lampoe pompa minjak 

  

— TENN1S— 

Bisa besnaar dan 

reperatie segala ma- 

tjam racket dengan 

garantie. 

Ada sedia matjam2 

tennis dan badmin- 

  

  

  

  

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

Minjak KAJOELAWANG (Sintok 
olie) obat memboeang angin moen 
tah-berak d. |. 1. 

seteaakate 2. BORNMOSCHE CRUSHMENTE 
, Na : , LAWAK, obat minoeman 

anah atawa gasoline, lontjeng serta perkakasnja. membatelikan derah, 

(djam) dinding, dijnamo boeat 3. MADJOEN MENTEMOELAWAK 
. (CASENTOGENTEMOELAWAK) 

auto atawa boeat speda, Kipas KER NAL membersihkan dan mengoeatkan 
darah. 

angin electrisch, klaxon dan spee SPORTSI, manore WASIAT, boeat kese 

dometer Auto, magneet boeat Mc 

tor, dan banjak lagi lain2 matjam 

barang,- djikalau bikin betoel 

tjaritah pada Kwee Sie Long 

(ZEN) Baliweg No. 60 sebab 

ia ada satoe toekang jg banjak 

pengalaman tentang membetoel 

kan. barang2. 

  

Voorstraat No. 52 

Pontianak. 
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KABAR LELANG. 
Tanggal 7 Juni '39 pada jang 

terhormat Toean 

R. Beyen 
Sergt. Infant. Steursweg Ptk. 

Keterangan lebih djelas, lihat 
programma. 

  

Toekang Lelang   A.E. FOX.   
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.I.I. 
bitjara pada kita poenja Agent: 

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

Pontianak. 

    

  

  

  

StanpaRD OprticaL Co. 

(SEBELAH 
— ITLPONTIANAK 

' 
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PARITDARATWEG No.21 
»GOH SIOUW KEE) 

  

  

Banjak terang. 
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   Soesoe manis. IJAP NONNA' 
Iboe jang tjinta pada anaknja tentoe akan memberi 

m0 

anaknja akan sehat dan goembira. 

  

Kepada : 

ia Soesoe Manis ,,Tjap Nonna” sebab gampang 

dipentjernahkan serta memberi kepastian jang 

N. V. Borneo Sumatra Handel Maatschappij 

Minta dikirim pada saja Boekoe boeat perdjagaan dan 
makanan anak-anak SOESOE ,, TJAP NONNA." 
Saja berikoetkan franco 10 cent. 
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52 EINEK N 
TJAP BINTANG 

Sekarang djadi Rameh dan Lakoe dengen: 

Pemilihan Ketjantikan dari Toedjoeh Bintang 
dengen persenan boewat segala orang jang toeroet 

  

Mintalah ketrangan dan soerat pemilihan sama 
JACOBERG, Afd. ,,TOEDJOEN BINTANG” Kali Besar West 1!, Batavia



man ana. mama 0 

KABAR DOENIA | 
Generalissimus Turkije akan 

Saksikan manoeuvres 

tentara Inggeris. 

  

(Havas). Pemerintah Inggeris 

telah oendang generalissimus 

Turkije, maarschalk Caknak, 

akan saksikan manoeuvres dalam 

boelan September dari tentara 

Inggeris. 

Itoe maarschalk akan bikin per 

temoean dengan Woroshiloff, 

Smigly-Rydz dan Gamelin, 

Keroesakan tentara Ita 

liaansch di-Spanje. 

IHavas). Menoeroet toelisan 
ari graaf Ciano dalam soerat 
kabar Minggoean Gerachia 
di-Milaan, tentang toeroet ambil 
bagiannja Italie dalam perang 
saudara di-Spanje, toelisan ma 
na dikoetib oleh semoea soerat 
kabar, ternjata 3.327 tentara Ita 
liaansch telah binasa dan 11.227 
dapat loeka. 

Pemberian alat perang Itali 
aansch pada Spanje. 

(Havas). Menoeroet ,, Manches 
ter Guardian“ pemimpin tentara 
Italiaansch di-Spanje, generaal 
Gambata, telah ambil poetoesan 
akan kasikan semoea alat perang 
dari pasoekan expeditie Itali 
aasch pada Spanje. 

Soerat kabar terseboet bilang 
ini ada perlanggaran heibat dari 
perdjandjian artara Engeland 
dan Italie, 

Pengangkatan inspecteurs-ge 
neraal dari tentara Inggeris. 

(Reuter). Doea djabatan insj 
teur-generaal tentara, jg terdapat 
sebeloemnja perang dbenia, se 
karang ditjiptakan lagi. Sir Ed 
mund Ironside diangkat djadi ir 
Specteur-generaal tentara Ingge 
ris diseberang laoet, sedang ge 
neraal Sir Walter Kirke, inspec 
teur-generaal dari vrijwillige land 
weer, diangkat djadi inspecteur 
generaal dari tentara di-Engeland. 

Ministerie oeroesan pepera 
ngan beri-tahoekan, bahwa dja 
batan inspecteur-generaal diada 
kan lagi beihoeboeng dengan 
beberapa pernbahan dengan per 
baikan tentara, jang saban hari" 
djsemlahnja bertambah dengan 
sangat tjepat. 

Havas kawatkan, bahwa lui 
tenant-generaal Sir Clive Liddell 
diangkat djadi gouverneur dari 
Gibraltar, sebagai penggantinja 
Sir Edmund Ironside, jg diang 
kat djadi inspecteur-generaal da 

“Ti tentara Inggeris diseberang 
laoet, 

fetamoe-tetamoe Spanjol di 
Duitschland, 

(Havas). 6 generaal dari pasoe 
kan darat Spanjol, satoe generaal 
dari pasoekan oedara dan admi 
raal Ramon Agafinos telah datang 
di-Hamburg dengan kapal ,Ro 
bert Ley“ dengan Condor-legi 
oen. Iaorang mengoendjoengi 
Duitschland sebagai tetamoe2 
dari pemerintah Duitsch, 

Palestina. 

(Reuter), Comite Arab agoeng, 
jg terdiri dari orang2nja Mufti 
Besar, tclak Boekoe Poetih ten 

tang Palestina dan njatakan ti 
dak maoe kerdja sama2 dengan 
Engeland. 

S.P, 

  

  

    

BORNEO-BARAT 
Ngabang. 

Pelantikan kring Parindra di 
Ngabang, mendjadi 

tjabang. 

Pada tg. 28 Mei 1939 malam 

djam setengah sepoeloeh, kring 

Parindra di Ngabang telah dilan 

tik mendjadi tjabang, oleh Dae 

trah Commissaris Parindra Kali 

mantan Barat, saudara Ahmad 

Nino Hadjarati. 

Pada malam terseboet, goena 
pelantikan, diadakan rapat ang 

gota diroemahnja saudara Ja” Oes 
man Doeri, dikampoeng Radja, 

jg dihadliri oleh 46 para anggo 

ta dam 16 oendangan. 

Pimpinan rapat diserahkan ke 

pada saudara Daeng Tatar, seba 

gai wakil tjabang Parindra Pon 

tianak, jg memboebarkan Pengoe 
roes kring jang terdiri dari sau 
dara2 : 

Il. Mas Mohamad Ali. . 

2. Goesti Effendi. 

3. Ja? Oesman Doeri. 

4. Kai Ahmad. 

5. Jarusman. 

Setelah diadakan pemilihan 

dan menoeroet stem terbanjak, 
maka Pengoeroes tjabang Nga 
bang sekarang terdiri dari sau 
daraz : 

1. Rani Soelaiman, Ketoea. 
2. Mas Mohammad Ali, Ketoea 

moeda, 

3. Goesti Effendi, Penoelis. 

Kai Ahmad, Bendahara. 

Pembantoe2 : 

Ibrahim Wahid. 

G. Mohd, Said. 

Ja' Oesman Doeri. 
Sardiman Sastrowardijo. 

9. Abdulsamad, 

10. Mohamad Idroes. 

11. Berian. 

Setelah selesai, maka oleh sau 
dara Daeng Tatar minta kepada 
Daerah Commissaris Parindra Ka 
limantan Barat, soepaja tjabang 
disjahkan. 

Oleh Daerah Commissaris Par 

indra Kalimantan Barat, saudara 
Ahmad Nino Hadjarati sebagai 
wakil Pengoeroes Besar di Soera 
baia, tjabang disjahkan berdii. 

Pada tiap2 anggota Pengoe 
roes, dari Ketoea hingga pemban 

toe2nja, masing?” ditanja, berani, 
sanggoep, dan siapkah oentoek 
mendjalankan kewadjiban jg te 
lah diserahkan itoe. 

Masing2 mendjawab,sanggoep 
dan siap akan mendjalankan ke 
wadjiban itoe akan tetapi tidak 
hendak berdjandji soeatoe apa2 
sebeloem melihat boeah peker 

djaannja seseorang. 

Bersama dengan pelantikan tja 
bang Parindra, telah dibentoek 
djoega bestuur Surya Wirawan, 
ig disjahkan oleh Daerah Com 
missaris Surya Wirawan Kaliman 
tan Barat, saudara R. M. Soebi 
anto Notowardojo. Oentoek se 
mentara tjabang Surya Wirawan 
beloem bisa dilantik, berhoe 
boeng dengan Surya Wirawan 
di Ngabang baroe dalam rantja 
ngan. Pembentoekan bestuur Sur 
ya Wirawan tjabang Ngabang se 
bagai berikoet : 

1. Ketoea, Ibrahim Wahid, 
2. Penoelis, Jarusman, 
3. Bendahara, Mohamad Sjarif, 
4. Pembantoe, Sardiman Sastro 

wardoju, 

5. Instructeur, R. Soetopo Sing 
gih. 
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6. Kepala Pasoekan, G.S.R.Jar 
kian, 

7. Kepala Kelompok, M. Arsad 
Rais. 

Agenda2 jang dibitjarakan da 

lam rapat terseboet jalah : 

Riwajat Pergerakan Kebang 
sain. 

Azas dan toedjoean Par 
indra, oleh Daerah Commis 

saris Patindra Kalimantan 

Barat, saudara Ahmad Nino 

Hadjarati. 

Azas dan toedjoean Surya Wi 

rawan oleh Daerah Commissaris 

Surya Wirawan, saudara Rd. M. 
Soebianto Notowardojo. 

Rapat berdjalan dengan sela 
mat dan perhatian memoeaskan. 

Berhoeboeng dengan waktoe 
nja soedah laroet, maka rapat di 

toetoep pada djam 12 tengah 

malam. 

Jakin sekarang Kalimantan Ba 

rat tidak ngantoek lagi, ternja 

ta dengan pesatnja perdjalanan 

Parindra, jg dalam waktoe be 
loem setahoen soedah menghi 

toeng 6 tjabang. Soekadana me 

noenggoe gilirannja. 

Moga-moga dengan perdjala 

nan jang seroepa ini, diseloeroeh 

Kalimantan Barat akan berkibar 

bendera hidjau, merah, poetih. 

Begitoe djoega barisan Pemoe 
danja (Surya Wirawan) dimana 
tjabang Parindra berdiri, disitoe 
lah dia toemboeh berlomba2 se 

bagai djamoer ditimpa hoedjan. 
Hidoep! 

' M.K. Soekimo. 

Dari tanah - hoeloe. 

Goedang garam jang me 
ngambang diatas air. 

Oleh seorang.pembantoe, 
Kapal Irma, kepoenjaan dienst 

dari Zoutregie, baharoe sa 

dja: diganji dengan kapal motor 

West Borneo. Tentang per 
gantian ini, telah pernah kita sa 

djikan pendapatan kita dalam 

soerat kabar ini. Dari pihak orang 
banjak, orang berpendapatan,ten 
toe badan kapal Irma itoetidak 
moengkin akan dipakai lagi, oen 

toek sesoeatoe, karena toeanja. 

Tetapi dari pemerintah, dima 

na dienst Zoutregie lebih menge 
tahoeinja, badan kapal itoe, baik 

sekali didjadikan goedang 

serta tempat pendjoealan 

garam. Sebagai daerah dimana 

goedang garam itoe, akan ditem 
patkan, jang berwadjib telah oen 

djoek danau2 Loear dan Bli 
da dibahagian Boven Kapoeas. 

Maksoed ini teroetama sekali, 

soepajapoesat peroesaha 

an ikan, seperti Selimbau, 

Djongkong dan Soeahid, dengan 
gampangmembeligaram,oentoek 

mengasini ikan2 jg banjak sekali 

didapati didaerah danau2 itoe. 

Demikianlah ba:oe2 ini, de 

ngan ditarik oleh kapal Lien, 

badan kapal Irma, jang soedah 

beroebah mendjadi goedang,ser 
ta tempat pendjoealan garam 
itoe, soedah sampai ditempatnja 

jg ditentoekan. 

Dengan bertambahnja tempat 
pendjoealan garam ini, berarti 

Soeatoe pertolongan bagi toe 

kang2 ikan, jg teroetama sekali 
ialah bagi mereka didaerah da 
nau2 jg kita seboetkan diatas ini. 
Apalagi pada moesim kemarau, 
peroesahaan2 ikan lebih banjak 
mempergoenakan garam daripa 
da biasa.   

  

   ngoetjapkan selamat-tinggal. 

dan golongan pendoedoek, jang 

OETJAPAN SELAMAT TINGGAL. 
  

  

Kepada toean2, sahabat dan kenalan berhoeboeng dengan ke 
berangkatan saja hari ini ke Betawi oentoek Volksraad, saja me 

Begitoe djoega terhadap minat dari beberapa perhimpoenan 

saja, dioetjapkan banjak2 terima kasih. Dan pada beberapa perhim 
poenan atau golongan jang masih bermaksoed poela mengadakan 
perajaan, tetapi berhoeboeng dengan kesingkatan waktoe saja tiada 
dapat kaboelkan, dipohonkan ma'af dan menerima kasih. 

Sebagai penoetoep saja oetjapkan djoega selamat tinggal oen 
toek sementara waktoe pada toean2 jang tiada dapat lagi saja 
djoempai sampai hari berangkat ini.    telah mengadakan perajaan bagi 

Rd. Ms. Nalaprana 
didalam kapal m.s. BANJOEWANGI, 

tanggal 8 Juni 1939. 

  

KABAR KOTA 

Keterangan dari pihak 
P.A.B. 

Pengoeroes-besar dati ,,Per 

satoean Anak Borneo“, memberi 

tahoekan kepada kita berhoe 

boeng dengan adanja soeara- 

socara diloear, membilang se 

olah-olah Pengoeroes-besar da 

ri P.A.B. melarang anggota-ang 

gotanja mendjadi anggota dari 

»Medan Sepakat", atau tiada soe 

di menerima dalam kalangannja 

orang-orang jang mendjadi ang 

gota dari ,, Medan Sepakat“, ba 

hasa soeara-soeara ini ada ber 

tentangan keras dengan kebena 

ran, 

Dari pihak Pengoeroes-Besar 

P.A.B. dinjatakan dengan pasti 

dan terang, bahasa mereka sama 

sekali tidak mengeloeatkan ba 

rang perkataan atau perintah se 

matjam terseboet diatas, mala 

han oleh mereka ada diandjoer 

kan dalam perhimpoenan pendi 

rian P.A.B., bahasa mereka jang 

ada mendjadi anggota ,,Medan 

Sepakat“, — taroehlah P.A.B. te 
lah mempoenjai gedoeng sen 

diri —,tiada oesah oendoerkan 

diri dari , Medan Sepakat". 

Selandjoetnja berhoeboeng de 
ngan pertanjaan jang diterima 

oleh Pengoeroes-besar dari P.A. 
B., menanjakan: apa seorang jg 

suedah mendjadi anggota dari 

barang perkoempoelan tiada bo 

leh djadi anggota P.A.B. lagi, 

oleh Pengoeroes-besar P.A.B. di 

djawab demikian: 

Tiada semoea orang jang te 

lah mendjadi anggota dari ba 

rang perkoempoelan ditolak oleh 

P.A.B. oentoek mendjadi anggo 

tanja. Jang ditolak oleh P.A.B. 
tiada boleh mendjadi anggota 

dari perkoempoelannja, jalah me 

reka jang mendjadi anggota dari 

barang perkoempoelan jang ber 

sifat politiek, misalnja Gerindo 
atau Parindra, hal mana memang 
djoega dati pihak Gerindo dan 

Parindra tidak dibolehkan bagi 

anggota-anggotanja oentoek men 

djadi anggota pcela dari pada 

lain perserikatan jang berazas 

kan politiek. 

Demikian keterangan jang ki 
ta peroleh itoe dari pihak Pe 

ngoeroes-besar P.A.B. berhoe 

boeng dengan kedoea hal terse 

boet diatas. 

Berangkat ketanah Djawa. 

Tadi pagi dengan menoempang 

kapal , Banjoewangi“ dari K.P, 

M. telah bertolak dari sini me 

noedjoe ketanah Djawa, padoeka 

toean Nalaprana, anggota Volks 

raad kita jang baharoe. 

Berhoeboeng dengan keberang 
katan beliau ini banjak agaknja 

perhatian jang diletakan orang. 
Ini nampak dari pada kebanjakan 
karangan-boenga, antaranja kiri 
man dari Toeankoe Sulthan, j. 
m. toean2 -Pangeran dan dari 
berbagai2 perkoempoelan, jang 
kedapatan disalon kapal “Ba 
njoewangi", 

Sementara itoe diantara ber 
banjak2 orang jang telah meng 
oendjoekan hormat berhoeboeng 
dengan keberangkatan beliau 
itoe, nampak kita j.m. toean- 
toean Pangeran Adipati, Pangeran 
Agoeng, Pangeran Moeda dan 
Pangeran Koesoemajoeda. 

Dari pihak pegawai Eropah 
nampak kita toean De Wilde, 
Chef dari Politieke Inlichtingen 
Dienst dan dari pihak perkoem 
poelan, oetoesan2 dari P.A.B., 
V.V.L.D., dil. 

Dari pihak B. B.-Eropah, tiada 
Seorang jg ternampak, demikian 
dari pihak kalangan dagang Ero 
pah dan Tionghoa, 

Controle laloe lalang. 
Dengan besluit padoeka toean 

Resident Borneo Barat telah di 
tempatkan di-Pontianak, toean 
JL. de Vroome, Hoofdagent (re 
Chercheur) van Politie, sepesial 
boeat mengawas-awasi keadaan 
laloe-lalang diini keresidenan. 

Djadi boeat mereka jg biasa se 
nantiasa berlaloe lalang didjalan- 
djalan raja diini daerah, teristi 
mcewa soepir-soepir auto dan au 
tobus serta auto-auto moeatan 
soedah tiba waktoenja akan ber 
hati-hati dengan angkoet moea 
tan. Djangan liwat darijang di 
moestikan, sebab kalau kedapa 
tan oleh toean terseboet tentoe 
kena proces verbaal, 

Retributie karet anak- 

negeri. 

Menoeroet berita telegram jg 
diterima disini dari Directeur 
van Binnenlandsch Bestuur, ma 
ka retributie boeat karet anak- 
negeri dari keresidenan ini, oen 

toek penoekaran assignatie dari 
Coupons diberikan boeat bahagi 

an kedoea dari tahoen restrictie 
1939 akan ditetapkan teroes pa 

da 1'!, sen per kilogram karet 
kering. 

  

2. 

OENTOEK  MENDJADI 
PERINGATAN! 

Soedahkah toean mem 

bajar wang langganan 

»BORNEO-BARAT“ ? 
Sedikit boeat toean, tapi 

besar artinja bagi kami. 

Zonder bantoean toean 

soekar djoega s.k. kita 

madjoe. 

| —— nisa     
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