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Nederlund didalam gelombang 
  

penjiaran. 

Oleh pembantoe speciaal. 

Sembojan jang djoega di-Indo 
nesia ini amat lakoenja, jaitoe: 

»Djangan berboeat terlaloe ba 

njak, lebih2 didalam arti jang 

principieel, djangan poela dika 

takan, apa jang dipikir dan..... 

selamat sedjahteralah djadinja 

kelak......“, kepada sembojan hi 

doep inilah Nederland beroen 

toeng kedoedoekan jang tegoeh 

didoenia ini. Biasanja didalam 

pers loear negeri tidaklah terde 

ngar apa2 tentang Nederland, 

maoepoen jang bagoes baikpoen 
jig djelek. Dengan sepatah kata 
poen tidak dirembet tentang ta 

nah djadjahannja. 

Sedjak dizaman Berrety, dika 

langan pemerintahan Hindia tel: 

rasa keboetoehan sewaktoe-waki 
toe memboeat sedikit propagan 

da didalam pers doenia. Lagoe2 

jang membosankan seperti peme 

rintahan koloniaal jang baik, dja 

lan2 kendaraan jang bagoes2, 

gambaran2 jang indah dilapang 

pergoeroean dsb., tentoonstelling 

(pertoendjoekkan) jang mahal. 

Koloniaal Instituut jang lebih 

mahal lagi, segala2nja dibajar 

oleh si-Kromo dengan roemah 

tangga-peseran ('I, sen)......seka 

lipoen begitce tidak berhasil. Ber 

rety tidak djoega berhasil men 

djalankan kewadjibannja tentang 

penjiatan propaganda Icear ne 

geri dengan pemberitaan-pembe 

ritaan dengan telegram, selain 

dari pada kabar2 onaran tentang 

gempa boemi, kebandjiran, per 

kara ,,Zeven Provincien“. Subsi 

die jg diberikan kepada Aneta 

berarti ocang terboeang. 

Orang berbalik lagi kedjalan 

jang ditinggalkan ,, wait and see“ 

(menoenggoe dan melihatkan), 

ig tidak memakan ongkos dan 

lebih2 tidak poela menghendaki 

initiatief (dorongan) jg soesah 
pajah, initiatief jg moengkin me 

roesakkan pangkat itoe, djika ti 

dak dilakoekan. Orang poen ti 

dak berani melangkah diatas dja 

lan penjiaran goena didalam 

negeri, sekalipoen soedah 5 ta 

hoen lamanja diperemboekkan, 

jang disebabkan oleh initiatief 

jang ta' mengenal soesah dan 

pajah dan rbegi dan teroes-me 

neroes dilakoekan oleh. orang2 

partikoelir. 

Memang sedih gambaran jang 

dapat dilihat oleh loear negeri 

dari pada tanah2 djadjahan ini.   

Kita mengetahoei, bahwaoempa 

manja ,Institute of Pacific Rela 

tions“ hampir tidak mendapat 

keterangan tentang negeri dan 

rakjat disini. Selain dari pada boe 

koe2 sedjarah jang djaoeh dari 

pada sempoerna, maka tidaklah 

orang dapat mengetahoei tjara 

betapa rakjatjang berdjoeta2 da 

pat menjamboeng penghidoepan 

nja jang melarat itoe ditengah2 

negeri jang kaja-raja. Satoe2nja 

oetjapan jang ta” disengadja ke 

loear dari moeloetnja seorang 

jang soenggoeh boleh dipertjaja, 

jaitoe Mr. Hart berboenji seha 

gai berikoet: ,Rakjat miskin, sa 

nyat melarat". 

Negeri loearan jg tidak me 
ngetahoeci tentang keadaan disi 

ni moelai termenoeng atau mem 

beri dengan tjara koepasan pe 

Ha Maan jang bersifat djoe 

benar, jang.memang. | 
Higak menjedapkan aan memedih 

kan hati mereka jang berkoeasa 

di-Nederland dan disini. 

Djerman berdjalanZ disini dan 

mentjatat jg soepir taxi hanja 

mempoenjai oeangoentoek mem 

beli 2 L. benzine...... Soeatoe ke 

njataan jg tidak didapati dilain2 

negeri, maka bergeraklah pers 

Belanda dengan bantahannja 
»itoe tidak benar“. Sepatoetnja 
me-iakan sadja kenjataan demi 

kian itoe dengan sepenoeh2nja, 

dan lebih djaoeh berkata jg Ame 
rika sekarang mesti mengambil 

poetoesan oentoek membikin 

pompa2 benzine extra dengan 
isi 2 L. dan menarik konsekwen 
tie (kelangsoengan2nja) dari pa 
da gambaran kemelaratan itue, 

maka riboetlah marah orang di 

dalam lingkoengannja jg ketjil 

itoe sendiri. Tidakkah orang me 

ngerti, bahwa negeri2 loearanti 

dak menerima nonsens sematjam 

itoe dan mengharap alas-alasan 
lain? 
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BARANG SIAPA SOEDAH MEN- 
TJOBA INI TIGA ROEPA BIS- 
CUITS, TENTOE SELAMANJA 

BILANG: 

.BEDANJA TIDA DJAOEH DE- 
» NGAN BIKINAN EUROPA atau 
AUSTRALIA, SEDANGKAN 
:#HARGANJA MOERA H"         

Kesoedahan perloembaan 

Planta-Margarine. 

Dari VAN DEN BERGH'SFA 

BRIEKEN (N.I.) N. V., kita me 

nerima berita berikoet: 

Bersama ini kami beritahoe 

kan bahwa Njonja2 dan Toean2 

jang terseboet dibawah ini telah 

beroentoeng mendapat hadiah 

dari kami poenja perloembaan 

margarine ,,Planta“ jang ditoe 

toep pada tg. 20 Mei 1939. 

Nama2 jang dapat hadiah 

dalam ini perloembaan. 

Prijs pertama —f 100.— Loeat 

Hasiboean, Djalan Balam No.1, 

Medan, Deli. 

Prijs kedoea—f 50.— Tan Jan 

Hoo, Pekodjan 41, Semarang. 

Prijs ketiga—f25.-- Anwar, Land 

schap - hospitaal, Balikpapan. 

Psijs penghiboer dari f 2.50. 

4, Moetr.- AMP, -Drukkerij Ta 
wekal, Poerwakarta. 

2. M. Ramli, Dolok Merangit 

B, Sekolahan Afd. 4. Serbe 

lawan. 

3. Mevr. Di. R. Soeardi, Ba 

loesI-weg No. I1A., Meester 
Cornelis. 

4. Mevr. J.M. Hardy, 
weg 45, Semarang. 

5. Ang Ling Nio, Kanoman 86, 

Cheribon. 

6. Siem Joe Gie, Groote Post 
weg, Bandjar. 

Mangga 

T. Tjca Kiauw Nio, p/a Chung 
Hwa Fotograaf, Amoentai. 

8. -R. Sasa to, Bintaran-lor 
No. 31, Djocjakarta. 

9. R.Ng»Prawirosoedirdjo, c/o 
R. Soeparto, Kaoeman, Te 
gal. 

10. Mej. Lauw Hek Nio,.p/a 
Lauw To Tiwan, Pasoeroean. 

ll. Ang Biauw Len, Tandjoeng- 

selor, Buelongan (Borneo). 

12. Mariama-Muller Ry, Oe 

djoeng Padangweg, Padang 
sidempoean. 

13. Nj. Tee Kie Lan, Kesamben, 
Kesamben SS. O'L (Wlingi), 
Blitar. 

14. M.R. Srimarjati, pia M. Ha 
disastro, Sf. Tjoekir, Djom 
bang. 

15. Mevr. S. Bahanan, Malaisch 
steeg No. 23, Soerabaia. 

16. Anang Oetih, Liong Joe, Gg. 

Petjinaan 45, Djambi. 

17. Mej. Marie Thung, Djati 

baroe 3b, Tanah - Abang, 

Batavia-C. 

18. Mevr. Oey Tek Kong, Tama 
rindestraat, Krawang. 

19. The Tjin Jang, p/a The 

Gwan Tjay, Panglinggihan 

Tjiamis. 
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SCOTT' s EMULSION 
membikin sehat dan koeat anak' 

Terdjoeal di 
semoea roe- 

di kemoedian 
mendjadi 

at. Dari 

Or 

sebal 

1 

Kasilah anak! toean semasa ke- 

tiilnia kasehatan jang baik, maka 
harinja ia akca 
gagah dan koe- 
itoe djagalah 

ns 

soencia ia boekan sadja menda- 

psi 

dapat 

    
  

dengan 

Emulsion ada mempoenjai sifat 

memperkoeat badan. 

Waktoe beli 

merknja tjap toekang ikan. 

maxanan 

maxan 

tentoe   baik, tetapi poen 
Scott's Emulsion 

sebab Scott 's 

perloe oendjoek 

IMPORT: JACOBERG. 

Pleno-Verbondsbestaurs Mevr.J. Pertier, Paihook 21. 
Djocjakarta 

Tjong Joen Min, c/o Tjeng 
Thian F Pangkalpinang 
(Bangka 

A. Fatta hen Oesman Diah 

(L.L. T. IS. Djaho) Padang 
Pandjang S. W.K. 

Marhadji Moehamad Kep 

Sekolah Semparoe. Postk 

Pemangkat, W. Borneo 

Tengko e Zainab, pja Teng 

koe Z riah, Internaat van 
Kata" Meisjes, Bindijei 
(S.O.K). 
Moeh. Agoes, Roemah Obat 
No. 25, Sigli (Atjeh) 

M. Agoes, Kleermaker 32 
Ilir, Palembang 

A. M. Saleh, 11. P.H.LS 

p/a A. Tjatjo, schrijver Dis 
trictsh. di Tarakan No. 3, 

Kmp. Baroe. 

R. Demi Joesoef, Tegali lega 

Ki 24, Bandoeng. 

Abdulkarim, p/a Basoeng 
Klentengweg, Bandjermasin 
(Borneo). 

A. Emor,- Sario No. 
nado. 

45, Me 

LL —.——   
H.K.S.B 

vergadering P 

3zda har 

tumrevero2 ? 
7 SVE ace 

scho 
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Dhpfn 

G.I 
di Djakarta 

Minggoetg.1Il Juni 

-Verbondsbe 

diknen 

wakil 

besturen Groepshonden 

jakan plen 
pg iang ng, jang 

semoeca wakii- 

(Oad-Kweekscho 

(Hoogere Kweek 

oi-Bond 

cesan dan timbangan. 

Tindakan Dageliiksch Ver 

bonaDbestuur tentang ichiiar 

soepaja ada wakil P.V. 

PLN. berangkat ke Geneve 

disahkan 

V.B, soepaja 
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Mempoenjai kleur tetep 

Tidak bisa loentoer Tidak berbaoe 

Mintalah kleurenkaart, di kirim dengen 
pertjoema 

LINDETEVES PIETER SCHOEN & Zn. 
FABRIEK TJAT DI BATAVIA 

  

giri, Bangka dan Billiton masih 

terboeka oentoek beras negeri 

loearan. 

Djambi, jang pada waktoe ini 

sebetoeinja soedah tertoetoep, 

diboeka lagi oentoek memasoek 

kan beras dari negeri loearan. 

Borneo-Barat, jang dueloenja ha 

nja boleh memesan beras dari 

negeri loearan paling banjak '/, 
dari pada keperlocannja akan be 
Tas, sekarang boleh memesan be 

ras sesoeka2nja. Djadi Berneo- 
Barat tidak diwadjibkan lagi me 
mesan beras dari poelau Djawa. 

Berhoeboeng dengan boleh me 

masoekkan beras dari negeri loea 

ran terseboet, maka premi jang 

didjandjikan kepada pengirim 

beras dari poelau Djawa ke Djam 

bi dan Borneo-Barat, ditjaboet. 

Premi oentoek mengirimkan be 
ras dari poelau Djawa ke Mena 

do dan Maloeka, masih tinggal 

tetap, djadi tidak ditjaboet. 

Seperti soedah ditoelis dalam 
» Perekonomian Ra'jat“ No. 7, moe 
ka 52, mara kalau orang hendak 

memasoekkan “beras dari negeri 
loearan, haroeslah membajar ke 
roegian kepada Pemerintah. Be 
sarnja oeang keroegian itoe moe 

lai dari tanggal 1 Juli 1939 akan   

dilaraskan dengan naik harga be 

ras di Rangoon dan Saigon, dan 

djoega dengan ketegoehan harga 

beras di Bangkok. 

Soepaja harga beras ditempat2 
ditanah Seberang sedapat2nja sa 
ma, maka akan diatoerkan voor 

stel kepada Pemerintah seperti 

barikoet : 

Keroegian jg haroes dibajar 

oentoek tiap2 100 kg. oleh orang 

jg memasoekkan beras dari nege 

ri locaran ke Soematera-Timoer, 

besarnja f 0.50. Jang f0.30 oen 

toek keroegian biasa: f 0.20. oen 

toek keroegian lain2, ialah ong 

kos mengadakan persediaan be 

ras dikeresidenan itoe. 

Oentoek Indragiri keroegian ti 
ap2 100kg., f1.— 

Oentoek Djambi keroegian ti 
ap2 100kg., f 1.— 

Oentoek Borneo-Barat keroegi 

an tiap2 100kg., f 0.85. 

»Voedingsmiddelenfonds“ akan 

membeli beras dipoelau Djawa, 

oentoek mengadakan beras perse 

diaan dipoelau itoe. Pembelian 

ini bermaksoed djoega menga 

lang-alangi, soepaja harga beras 

dipoelau itoe djangan samp3i me 

tosot.   

  

  

OBAT POESAKA BORNEO 
(GOENOENG SEBOEKIT) 
  

Bikinan dari: 

G.M. HAIDLIR IBRAHIM OEPOE ke VI. 

TAJAN (West-Borneo). 

  

1. Minjak KAJOELAWANG (Sintok 

olie)obat memboeang angin moen 

tah-berak d. I. 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 berhoeboengand.I.I. 

bitjara pada kita poenja Agent: 

S. A. RACHMAN MOEFATDLAL 

S.Bangkongweg (Gang Masrono 32) 

Pontianak. 
  

StanDaRD OprticaL Co. 
PARITDAIRATWEG No.21 
(SEBELAH! 3GOH SIOUW KEE) 
— .cPONTIANAK tas 
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TENNIS DAN BADMINTON 

SPECIALIST 

Bisa besnaar dan reparatie segala matjam 

racket dengan garantie. 

Ada sedia matjam - matjam tennis dan 

badmintonracket serta perkakasnja. 

sKERNALSPORTS”         Voorstraat No. 52 — Pontianak. 

  

Anak boeroeng jang sedang dalam sarang 

selamanja dikasih makan oleh indoeknja. Baji 

didalam ajoenan perloe dengan pendjagain 

Iboe-iboe jang tjerdik menge- 

tahoei jang paling perloe boeat baji, ialah hawa 

jang bersih dan soesoe jang asli (toelen), seperti 

Soesoe Manis »Tjap Nonna” telah mendjadi 

makanan. boeat baji-baji 

dari iboenja. 

enam poeloeh tahoen. 

C gr 

rt ts 

soedah lebih dari 

  

  

Kepada : 

Saja berikostkan franco 10 cent, 

Nama 

htlarnat   

N. Y. Borneo Sumatra Handei Maatschappij 

Minta dikirim pada saja Boekoe boeat perdjagaan dan 
rnakanan anak-anak SOESOE ,, TJAP NONNA,." 

    

  

   

      

   

        

  

   

  

      
     
    
    

 



  

  

KASAR KOTA 

P.S. 0. Beker. 

Mengindjak tahoen 1939 ter 

nampak kemadjoean anak negeri 
soeka pada permainan voetbal, 
Dimana2 kampoeng terdapat ta 

nah lapang boeat bermain. 

Mereka orang kampoeng itoe 

pada oemoemnja dalam hal per 

mainan jaitce kepandaiannja dja 

oeh ketinggalan dari pada pe 

main2 dalam kota. 

Dari itoe mereka tidak bisa 

boeat toeroet dalam ikatan P.V. 

B., karena kalau dibandingkan 

kepandaian mereka kira2 ada di 

klas 5. 

Oleh sebab diantara ciub-club 

kampoengan itoe ada djoega 

ingin boeat madjoe ketengah, 
.maka hanja dapat toeroet da 
lam peradoean ditanah lapang 
Aniem kampoeng Sekip. 

Akan tetapi oleh sebab roepa 
nja peradoeanfpertandingan)itoe 
hendak selaloe diadakan setjara 
teratoer, maka ditanah lapang 
voetbal Parit Majoor jg dioesaha 
kan oleh toean2 Anang Abdoel 
lah dan M. Kantor telah diorga 
niseer soeatoe bond, jaitoe P.S. 
O. Bond, dimana ada 13 club 
voetbal soedah digaboengkan dja 
di satoe. 

Perkoempoetan voetbal itoe ter 
diri dari pendoedoek kampoeng 
Ambangah, Arang Limboeng, Se 
gon, Kapoer, Soengai Raja, Soe 
ngai Ambawang dil. 

Bond mengeloearkan 2 beker 
boeat dipereboetkanoentoek prijs 
kesatoe dan prijs kedoea. Com 
petitie soedah moelai berdjalan 
pada tanggal 9 Juni jbl. 
Adapoen scmoea club2 jang 

loeroet dalam itoe bond tidak 
boleh mengambil barang seorang 
pemain dari club2 jang toeroet 
dalam P.v. B. sedari 1935, 

Moga2 berhasil oesaha ini ke 
arah kemadjoean Sport bagi pen 
doedoek kampoengan di-Ponti 
anak. Melihat tjara atoeran dan 
pimpinan dalam permainan, ma 
ka ada harapan akan mendapat 
kemadjoean, sebab kita melihat 
bahwa atoeran didjalankan se 
tjara streng oleh P.S. O.B., t 
dak boleh sama sekali main ko 
tor atau kasar laloe zonder am 
poen dikeloearkan dari tanah Ia 
pang. Maksoed itoe teroetama 
oentoek menghindarkan dari per 
selisihan dan pergadoehan, 

  

Midrasatoel Islamiah Kam 
poeng Mariana. 

Roepanja Midrasatoel Islamiah 
Kampoeng Mariana mendapat 
kemadjoean, hingga roemah per 
goeroean itoe sekarang terpaksa 
diperbesarkan lokaalnja jang di 
sebelah Barat, sebab moerid2 
tambah sehari bertambah banjak 
djoega. 

Pergoeroean Igama itoe jang 
moelai diboeka sedari 23-2-32 
soedah ada bagian Schakelnja 
boeat memberikan peladjaran ba 
hasa Belanda jang dimoelai pada 
boelan Augustus 1937. 

Kini bagian Schakel itoe soe 
dah ada 2 klasnja dan pada bse 
lan Augustus 1939 nanti soedah 
akan ada poela bagian klas ti 
ga-nja. 

Bagi mereka Orang toea jang 
ingin akan memasoekkan ansk2 
nja oentoek dibagian bahasa Be   

| 

( “0... 2... ... Geract 2 
01 00m 

DOcaaaua   

  

TAN SEA P3 PeN NAN» 

  

  

    

ENG AN NE 

Bagaimana romannja njonja 
Tionghoa jang paling tjantik? 
Satoe pemilihan ketjantikan di boeka oleh Heineken's Bierbrouwerif 
Soerabaia, oentoek menetapkan njonja Tionghoa mana jang paling 
tjantik. Semoea orang boleh » toeroet .repada Ga pemilihan, Sengan 
tida menan kewadji apa", pengirim 
akan tericaa F ersenam beroepa toedjoeh gambar berwarna dari 
nona” jang di atas, oekoeran 22 X 25 cM Mintalah soerat pemilihan 
kepada Jacoberg Afd. Toedjoeh Bintang, Kali Besar West Il Batavia, 
dan toeroet ini pemilihan jang menarik hati « Minoemlah satoe glas 
Bier Heineken Tjap Bintang boeat mempertadjam pikiran dan mate 
di waktoe memberikan tesan poenja djawaban pada isi pemilihan 

x 

    

TJAP BINTANG 
  

landa, soedah boleh dari seka 
rang memberikan nama2 anak2 

nja oentoek doedoek diklas 1 

moelai Augustus jg akan datang. 

Disini tentoe dikehendakkan 

anak2 jang keloearan Vervolg 

school atau Volksschool dengan 

ada diploimanja. Dari anak2 jang 

keloearan dari lain2 sekolah par 

tikoelir tentoe djoega akan bisa 

diterima, tapi hendaklah dioedji 

lebih dahoeloe oleh Commissie 

sekolah Midrasatoel Islamiah, 

apakah akan boleh diterima atau 

tiada. 

Midrasatoel Islamiah ini selain 

dari apa jang kita seboetkan di 
atas masih ada poela bagian 
Volksschoolnja dan peladjaran 
vak Igama. 

Kira2 dalam boelan depan, 2 
orang poetri keloearan dari per 
goeroean diatas akan dikirim 
ke-Moderne Kweekschool di-Fort 
de Kock (Sumatra Barat) jaitoe: 
Patimah binti Abdoerrachman   

dan Djoes bini Abdoelhamid” 

poetri Demang Menpawah. 

Contingenteering bontgewe 

ven dipandjangkan. 

Disini diterima kabar tele 
gram, menjatakan bahwa pera 

toeran pembalasan terhadap 
bontgeweven ada dipandjangkan. 

  

SOEDAH TERBIT ! 

Boekoe PEMERANGI BOETA 

— HOEROEF! — 

Sangat bergoena sekali oentoek 

siapa INGIN PANDAI 
MEMBATJA dan MENOELIS 

dengan hoerocf Belanda. 

Soedah tammat boekoe ini ltan- 

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.         

KABAR PERNIAGAAN — PENDJEBAK-— 
  

  

Passar 
  

  

Diawa (beras boeloe 

GETAH RABA 

3Jlanket ,B“ 

- »£ 

Barkcrepe 

Smoked Sheets 

Slabs 80pCt kering 

Air dried Sheets 

Ongedr. Sh 

Coupon 

cOPRA 

fob. nug. 

e. k 

sets 50pCt 

Pontianak 

ar... 
aya 

BISCUITS CABIN 

  

  

  
  

  
 



  

KABAR DOENIA 
Pembitjaraan Londen-Moskou 

gagal! 

(Transocean). Menoeroet ka 

bar2 jang diterima dari Moskou, 
Pemerintah Sovjet-Unie telah to 

lak semoea voorste!2 compromis 

dari Inggeris dan Frankrijk. 

Dikalangan politiek Fransch 

orang djadi beranggapan lebih 

soeram tentang kesempatan me 

noetoep verdrag2 negeri. Tapi 

biar begitoe penoendaan bebe 

rapa hari, malah sampai bebe 

rapa minggoe, dianggap tidak 
akan ada artinja soeatoe apa. 

Soerat2 kabar di Parijs teroes 
menebak2 tentang boenjinja plan 

Inggeris paling belakang jang 
oleh Seeds akan diatoerkan pada 

Sovjet, tapi tidak satoe soerat 

kabar jang bisa kasih keterangan 
jang pasti. 

  

Soal Danzig. 

Japan tidak djas: 

tjomblang. 

(Transocean). Di kalangan 
Duitsch telah disangkal, bahwa 
pertjobaan soedah dilakoekan 
boecat kasih perantaraan antara 

Duitschland dan Polen dalam 

oeroesan soal Danzig. Beloem 

lama sebagaimana orang nistjaja 

masih ingat soedah disiar.an |a 

bar angin, bahwa Djepang telah 
tawarkan perantaraannja. 

Permintaan Senaat dari Danzig 
boeat dikoerangi djoemlahnja 
ambtenaar2 douane Polen diitoe 

vrijstad telah ditolak dan berhoe 
boeng dengan itoe Pemerintah 
Polen kasih tahoe pada Senaat 

itce permintaan sama sekali ti 

dak beralasan Pemerintali Polen 
djoestroe sebaliknjaberanggapan 

bahwa djoemlahnja ambtenaar2 

dari Polen ada tidak menjoe 
koepi.   

Tjoba menerobos di daerah 
Polen. 

(Transocean). Sedjoemlah ang 

gota jang moeda dari minderheid 

Duitsch, baroe ini telah tjoba 

boeat masoek di Oost-Pruisen 

dengan djalan meliwati tapcl wa 

tes Polen. Mereka telah ditang 
kap oleh soldadoe2 pendjaga ta 

pel wates dari Polen dan dibawa 
ke Graudenz. Di tengah perdja 

lanan seorang Duitsch nama 

Stiemer tjoba melarikan diri. Sol 

dadoe Polen laloe lepaskan tem 

bakan, lantaran apa Stiemer da 

pat loeka hebat dikakinja dan 

ia meninggal doenia di roemah 
sakit Graudenz. 

Toerkie beli alat perang. 

Toerkie akan bikin pesanan2 

boeai beli alat2 perang, antara 

lain2 di Nederland, oleh karena 
firma2 Inggeris soedah kepenoe 

han dengan pesanan2 di Empire. 

Engeland soedah kasihkan sa 
toe crediet baroe pada Toerkie, 

banjaknja 15 millioen pond ster 
ling jang diberikan boeat keper 
loean membeli alat2 perang. 

Reorganisatie kabinet 
Inggeris. 

Kabarnja sesoedah diberenti 

kan peperiksaan dalam perkara 

ketjilakaan kapal , Thetis“, Lord 

Stanhope, Lord Admiraliteit bisa 
djadi akan berhenti. Bisa djadi 
akan diadakan reorganisatie dari 
kabinet. 

Minister oeroesan peperangan 
dari Inggeris, Hore Belisha, da 
lam satoe pidato di Plymouih 
telah oendjoek, bahwa Engeland 
mendadak soedah jadi satoe 
negeri militair jg djempolan, jg 
tidak lama bisa siapkan 750.000 
tentera. Ini djoemlah soenggoeh 
bisalah dibandingkan dengan ke 
koeatan tentera dari negeri2 di 
daratan Eropah jg mana djoega, 
kata minister itoe. 

S.P,   

KIRIMAN 
Kepada 
Redactie , Borneo-Barat". 

Tentang toelisan 
»Sedikit pemanda 
ngan didalam roe 
mah sakit di-Sin 
tang. 

Diminta dengan hormat kira 
nja Redactie Borneo Barat soedi 

menempatkan karargan jang di 
bawah ini: 

Artikel , Sedikit pemandangan 

didalam roemah sakit di-Sin 

tang“ di B.B. tg. 13 Juni telah 
kami jakinkan. 

Tentoelah hak soerat kabar 

menoendjuekkan salah2, kalau 

benar, oentdek keperloean jang 
oemoem. Sebab itoe artikel jang 
terseboet soedah dapat perhati 

an jang penoeh dari pihak jang 
berwadjib. 

Djikalau sekiranja telah diberi 
sjak kepada oemmat Melajoe |Is 
lam) oleh karena peri membaha 
gikan makanan diroemah sakit 
itoe, kami menjesali itoe, kare 

na jakinlah kami, bahwa segala 
apa jang berhoeboeng dengan 

agama haroes dilakoekan dengan 
haloes dan patoet diindahkan 
benar-benar. 

Soal makanan dircemah Sakit 
di-Sintang akan diselidiki dan 
diperhatikan soenggoeh2 oleh pi 
hak jg berwadjib, dan apabila 

salah2 jang ditoendjoekkan nja 

ta benar adanja, hal ini akan dibe 

toelkan seboleh-bolehnja, soepa 
ja orang sakit baik jang beraga 
ma Islam maoepoen jang beraga 
ma lain dapat pemeliharaan jg 
menjenangkan hatinja. 

Hanja satoe lagi jang hendak 
kami katakan, jaitoe bahwa tidak 
bergoena mentjampoerkan aga 
ma toekang masak dengan soal 
makanan itoe. 

Seorang pembatja dari 
golongan R. K. Missie. 

  

  

BORNEO-BARAT 

Koeboe. 

Bahaja air laoet mengantjam 
keboen2 kelapa anak-negeri 

di-Daboeng, 

Disampaikan orang pada kita, 

bahasa daerah Daboeng district 

dan Landschap Koeboe, adalah 

Sosatoe daerah ditepi pantai Ia 

oet jang tanahnja soeboer bagoes 

boeat ditanami pohon2 kelapa. 

Oleh karena anak-negeri da 
lam daerah itoe radjin menger 

djakan perkeboenan kelapa, ma 

ka dari sehari kesehari tanah per 

keboenan djadi bertambah Iceas 

hingga mengedjar ketepi pantai 

membceat tanah perkeboenannja. 

Akan tetapi sekalipoen soeboer 

tanahnja ditepi laoet, tidaklah 

membaikkan pada tanaman po 

hon2 -kelapa, kalau tanah itoe 

sampai digenangi oleh air asin. 

Maka itoe dari soengai jg ada 

mengalir disitoe perloe diboeat 
kan ,pagoeng" agar djangan 

sampai air asin boleh masoek ke 

dalam tanah perkeboenan, sebab 

tanahnja rendah, karena moeng 
kin kelak akan meroesakkan pa 
da segala tanaman pohon-pohon 

kelapa. 

Oleh karena bahaja air laoet 

jang mengantjam itoe telah dike 
tahoei oleh oemoem jg berkepen 
tingan dan wakil Pemerintah di 
Koeboe, maka oentoek menghin 

darkan bahaja jg boleh membina 

sakan mata pentjaharian anak- 

negeri, maka oleh Landschap 
Koeboe telah dikeloearkan be 

grooting — kabarnja!— sebanjak 
f 800.— boeat pembeli kajoe2 

oentoek memboeat ,p agoeng” 

di-Daboeng itoe serta dari pihak 

anak-negeri sendiri ada dikoem 
poelkan oeang sebanjak f 200.— 
boeat pembajar toekang-toekang 

  

  

SABOEN WANGI LUX melindoengi koelit 

Njonja dari panasnja sorot matahari jang kentjang, 

sedeng haroemnja jang sedap itoe dihargai 

oleh semoea orang. 

PE Auto akan mengikoet djoega sama kami »oenja PERLOMBAAN SA- 
BOEN WANGI LUX OENTOEK MEMBERI WARNA! SABEN HARI HADIAH DARI f 25.- 

Mintalah keterangan pada Toko” jang djoeal Saboen ini. 

LEVER'S ZEEPFABRIEKEN N.X, BATAYA 
  

LTZ 11-AM 
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bekerdja. 

Siap pagoeng jg menelan ong 

kos seriboe roepiah dalam awal 

tahoen 1938, Tapi pembzeatan 

itoe tidak tjara ahli ketoekangan, 
hingga dalam tempo 6 boelan 

soedah moelai botjor sampai se 

karang ini. 

Keroesakan pagueng itoe telah 
disampaikan orang pada Toean 

Koeboe, sehingga dalam achir 

tahoen 1938 beliau telah datang 

sendiii boeat memeriksanja serta 

beliau telah berdjandji selaat2 

nja dalam 3 boelan, tahoen 1939 

akan dikerdjakan pembetoelan 

nja. 

Akan tetapi sampai sekarang 

soedah 2 kali 3 boelan beloem 

lah datang »embetoelan itoe jg 

telah didjandjikan Toean Koeboe 

pada pendoedoek Daboeng. 

Hal ini sebenarnja tidak bo 

leh dilengahkan lagi sedjadi2nja 

pagoeng itoe, karena dalam 34 
4 boelan lagi kalau moesim hoe 

djan toeroen, maka air asin jang 
laloe meliwati pagoeng jg roe 
sak itoe tidak akan kembali ke 
loear lagi sebab dimoesim hoe 
djan air tinggi dan akan habis 
lah keboen anak-negeri jg bera 
toes2 bidang digenangi air asin 
jg moengkin kelak membikin se 
moea pohon-pohon kelapa ,poe 
tjoeng" alias goendoel tidak 
berboeah lagi. 

Jang lebih dahoeloe akan men 
dapat keroesakan adalah keboen2 
baroe dan keboen kelapa jg ba 
roe beladjar berboeah, jaitoe ba 
njak tidak koerang dari 50460 
bidang, baroc keboen2 kelapa jg 
soedah toea. 

Pagoeng itoe boeat ditanah Da 
boeng adalah mendjadi ,dji 
wa“ dari perkeboenan kelapa. 
Roesak pagoeng tidax dipeliha 
ra, berarti keroesakan pada per 
ekunomian anak-negeri. 

Hal ini bagi Pemerintah patoet 
benar memterikan perlindoeng 
an tjara bagaimana mengatoer 
akan menjingkirkan segala balia 
ja jang mengantjam Soepaja da 
pat didjaoehkan. 

Teroetama hal2 jg sematjam 
ini bagi Landschap Koeboe tidak 
patoet mendiamkan, dimana dae 
rah jang terantjam, sedangkan 
diketahoei adalah mengenai se 
boeah daerah jang bertanah soe 
boer dan makmoer dimana anak 
negeri radjin beroesaha. 

BORNEANA. 

Ngabang. 

Administratiekantcor 
»Kasatrija". 

A.Z. toelis pada kita: 
Atas oesahanja pemoeda kita 

G.S.R. Jarkian cs. maka di-Nga 
bang, iboe negerinja onderafdee 
ling Landak sekarang telah ber 
diri seboeah kantoor administra 
tie jgdinamainjaA dministra 
tiekantoor ,Kasatiija" 
dengan bertempat dipasar Nga 
bang. 

Melihat gelagat dalam zaman 
jang serba perloe dalam sedikit 
pengertian toelis-menoelis seka 
jang ini, melihat sangat banjak 
nja boeta-hoeroef jang berkeper 
loean, maka kantoor sebagaijg 
terseboet soenggoeh berkenaan 
adanja. 

Moga-moga oesaha baroe ini 
dapat perhatian dari pendoedoek 
jang beikeperloean dan loeroes 
serta soetji pemimpinnja.
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