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RESIDENT MANADO BAROE.
Diangkat toean F. H. C. Hirschmann.

Menoeroet berita jang kita dengar, penggantinja p.t.
van Rhyn jang baroe berangkat itoe, soedah diangkat.
Jang djadi Resident Manado jalah p.t. F. H. C. Hirschmann sekarang Assistent Resident di Taroetoeng, Soematra. Toean terseboet boekannja asing dalam keresidenan ini, sebab seed.ah pernah mendjadi controleur disini,
antara lain2 di Boewol. Tentoe dalam sedikit waktoe lagi resident baroe itoe akan tiba disini.
PEMBITJARAAN JAPAN - NEDERLAND.
Pers Japan marah-marah!

Dari Tikio dikabarkan pada beberapa tempo laloe,
bahwa pers Japan mengambil sikap keras terhadap Hindia Belanda, ketika diadakan pembitjaraan di Betav..i itoe,
dengan maksoed mengadakan pekerdjaan bersama dalam
oeroesan ekonomi antara Japan dan Indonesia.
,,Yomiuri Shimbun" menjatakan, bahwa pembilangan
jang sebahagian jang tertentoe dari producten Indonesia,
jang dibeli oleh Japan, diteroeskan kenegeri As, adalah
alasan bikinan sadja dan s.k. itoe menerangkan, bahwa
pembesar2 Hindia Belanda hanja tjoba hendak dapatkan
tempo pandjang. S.k. terseboet mendesak kepada Hindia
Belanda, soepaja ,,merobah sikapnja" dan bekerdja samasama oentoek mengadakan pembitjaraan, soepaja dapatkan pemetjahan soal2 dengan persobatan, teroetama,

I

,,berhoeboeng dengan consenquentie jang tidak dapat ditjegah, jang pasti akan terdjadi,,.

,,Chugai Shogyo" roemperingatkan Hindia Belanda,
bahwa ,,kadang2 sedjarah tidak teroelang lagi" dan penoelisnja menjatakan, bahwa Hindia Belanda ,,memimpikan", atau mengira akan adan.1a kemenanqan valina
twhirnja boeat pihak sekoetoe."
Berhoeboeng dengan soeara pers Japan · ·, p'hak jg
berkoeasa disini menjatakan via Aneta, bahwa samboetan2 pihak Japan itoe sangat salah menggambarkan keadaan tentang djalannja dan isi pembitjaraan. Tentoe
sadja tidak perloe lagi diterangkan, bahwa Hindia Belanda, sebagai bagian dari negara Nederland, tersangkoet dengan seloeroeh kepentingan hidoepnja dalam perang ini dan karenanja, soal2 tentang keoentoengan langsoeng atau tidak langsoeng dari moesoeh, tidaklah bisa
diseboet alasan jang ditjari-tjari, akan tetapi mendjadi
soal penting sekali boeat pemerintah, Tentoe sadja Hindia Belanda hanja menghendaki sebagai kesoedahan toedjoean dan kesoedahan perang itoe ialah kemenangan
fihak sekoetoe.
Kaloe dalam berita itoe terkandoeng djoega maksoed
penjesalan, bahwa pembitjaraan itoe diperpandjang temponja karena pihak kita, dapat diperingatkan, bahwa delegatie pertama sampai disini pada 12 September 1940
dan dalam programmanja pada moelanja tidak njata poenja soal2 lain dari pada membeli hasil2 minjak.
Minister Kobayashi berangkat lagi pada 21 October,
sedang perdjandjian dengan kongsi2 minjak itoe ditandai
pada 12 November, Setelah itoe baroe pada 28 December
delegatie Japan disoesoen kembali dibawah pimpinan pemimpinnja jang sekarang, sedang baroe pada 16 Januari
1941 dari pihak Japan dimadjoekan agenda lengkap boeat pembitjaraan itoe.
Pasti masih diketahoei, bahwa sesoedah itoe conferentie tertoenda lama, berhoeboeng dengan adanja keterangan officieel di Japan jang menimboelkan kesangsian prihal apakah Japan tidak menoentoet pimpinan djoega terhadap Hindia Belanda.
Setelah perbandingan2 itoe didjelaskan dan dibereskan, pembitjaraan baroe bisa dilandjoetkan lagi dan sedjak pertengahan Februari diteroeskan dengan setjepattjepatnja. Formuleering penghabisan dari pendirian Japan
jang berobah karena pembitjaraan itoe, baroe disampaikan pada tgl. 14 Mei. Dengan mengingat penjiaran2 jg
doeloean itoe sangat mengherankan, bahwa gambaran
djalannja perkara dalam pers Japan bisa dinjatakan seperti terseboet dalam berita itoe.
Sekian keterangan pihak kita.
Dalam pada itoe, pembitjara pemerintah Japan telah
roenjatakan bahwa soeara pers Japan itoe taklah dapat
dianggap sebagai soeara pemerintah Japan. Sesoedah menerangkan bahwa telah ditjapai tingkatan jang tadinja
agak dianggap soekar didapat dalam pembitjaraan itoe,
spokesman itoe menerangkan, bahwa kegoesar-an pihak
Japan adalah lantaran sikap pemerintah disini selama
pembitjaraan itoe.·
ORANJE BROUWERIJ.
Pada tanggal 10 Mei 1940 Arcbipel Brouwery ditempatkan dibawah pimpinnn C.R.0. dan pabrik itoe tero:s
bekerdja. Kedjadian ini telah menjebabkan terdengarnJa
banjak kritik dalam s.s.k. dan beroelang-oelang terdengarnja pertanjaan apakah tidak didajakan boeat mendjoeal brouwer • itoe kepada concern Belanda.
Se
tara itoe ternjata, bahwa Departemen Economische Zaken dan C.R.O. tidak diam dan telah bekerdja

"Ietapl SP1\pk dan kin!

Kemana

~adja

toean pergi

Dari JaLaug

,J.,.,o:."a i
Si Mauis Mascot Uni\·ersal selamanfa
<lapat clibdi

'

.< !A
,
.
MAscQT:
.
·
·~
'

·

: ~. -

'

.-

. . ·. .

•' SIGARETT&N
·
.

.

.

.

.

~
'

giat, akan tetapi banjak tempo diperloekannja oentoek
TETAMOE AGOENG.
mendjoeal peroesahaan jang penting 1toe Tidak ada peng·
Dari Japan.
oemoeman, ketjoeali berita ketjil sadja, bahwa Archipel
Dengan kapal ,,Jamasiro Maru" kemarin Senin, 26
Brouwery itoe soedah tidak ada lagi dan moelai achir Mei soedah tiba disini dalam bertamasja, 4 anggota HooMaart 1941 te1ah didjoeal kepada N.V. Borneo Sumatra gerhuis Japan, antaranja Prins T. Iwakura.
Handel-Mij., dan oleh karenanja mendjadi satoe onderneDengan kapal itoe djoega tetamoe2 agoeng itoe sama
ming Belanda stmata-mata.
kembali kenegerinja. Selama berada disini moeai dari
Oleh sebab itoe kita merasa perloe, boeat mintab.n mendaratnja, sampai pada toeroennja kekapal, tetamoe2
perhatian poeblik terhadap kedjadian ini, jani, liquidatie itoe telah mendapatkan segala kebebasan bergerak, se,,Archipel Brouwery" dan pendirian ,.Oranje Brouwery" bagimana biasanja diberikan kepada orang besar menoeitoe.
roet adat international. Dengan dihentar oleh consul "JaAmat menggirangkan sekali. bahwa soeatoe peroesa- pan disini serta beberapa pemoeka, telah dilakoekan tahaan jang sebesar itoe jang mana ada perloe bagi Indo- masja berkeliling Minahasa.
nesia, seperti Archipel Brouwery itoe, pindah ketanganDiteropo2 belakangan ini soenggoeh tanah kita berada
nja bangsa Belanda sebagai coPcern Borsumy itoe. De- ditengah2 perhatian para touristen, istimewa orang2 bengan ini Borsumy memboektikan dalam waktoe jang soe- 1sar. Entah tertarik oleh kemolekan pemandangan alam
kar ini tidak soeka moendoer boeat menempatkan ba11oe- ditanah Toar ini.
nja dibawah satoe industrie, jang doeloe dipimpin oleh
golongan modal asing. Dari ini ternjata lagi, bahwa kebeB. B. INDONESIER DI MINAHASA.
ranian bangsa Belanda dan semangat beroesahanja tidak
llfenjerboe kedalam P. P. B. B.
sedikitpoen mendjadi kendor. Poen ternjata poela dari
Disini baroe2 ini soedah diperdirikan tjabang darl pertransactie ini, bahwa di Indonesia masih tersedia tjoekoep koempoelan pegawai2 Binnenlandsch Bestuur Indonesier
kapitaal Belanda dan tenaga boeroeh Belanda dan Indo- jang terkenal dengan 4 hoeroef P.P.B.B. itoe. Tjabang
nesia, oentoek memelihara peroesahaan sematjam itoe Minahasa itoe berada dibawah pimpinan toean Gerungan,
boeat mengoentoengkan negeri dan kiranja akan n!endja- I boekoembesar Amoerang ·dan pada dewasa ini soedah
di kemakmoerannja djoega.
' mempoenjai kira2 30 anggota. Konon, beloem semoea
,,Oranje Brouwerij" jang dalam darah dagingnja se- toean2 kepala district jang memasoekinja, tapi menoe·
karang mendjadi peroesahaan Belanda itoe dengan ofi- roet jang tahoe, dalam hari2 jang datang ini, kesemoeadeel telah moelaikan pekerdjaannja pada 1 Mei j.l. Ba- uja akan seed.ah memasoeki perkoempoelan jang memang
gitoe tjermat orang bekerdja disitoe sehingga semoea , tempatnja itoe. Moedah2an P.P.B.B. bisa hidoep soeboer
bier jang meninggalkan paberik itoe mentjoekoepi dja- disini !
rat2 jang setinggi2nja baik tentang kwaliteit, maoe tentang rasanja.
PISO BELATI BEKERDJA.
Poen penjiarannja (distributie), meroepakan bagian
Korbannja keroemah sakit.
jimg penting bagi peroesahaan itoe, dan diperhatikan beHari Senin, 21 hb. 1Iei ketika seorang nama Willy P.
nar2 oleh directie.
berada dimana bierhal dimoeka benteng disini, ia telah
Kita mendengar berita, jang bier itoe akan didjoeal ditikam dengan pisau belati oleh seorang Ielaki nama
ditiap plosok kepoelauan ini. Merk-merknja seperti ,.Dia- Mezak D. A. Si korban, seorang anak oemoer 15 tahoen,
mant", ,,Anker" boeat bier hitam, dan ,,Kris" boeat bier terlahir di Paleleh ada bertinggal di Lahendong dan tijang moerahan, dan ,.Serimpi" boeat stoutbier, masih te- dak poenja pekerdjaan, lantaran loekanja, oleh politie
l oes dipakai.
telah· dibawa keroemah sakit, sementara si penikamnja,
Pada ,,Orane Bronwerij'' kita menjampaikan selamat asal Tomohon ditahan oleh politie. Pemeriksaan sedang
kita, dan kita tidak sangsi2 lagi, bahwa makh!. naiknja dilakoekan. Sebab2nja sehingga terdjadi penikaman itoe
pendjoealan hasilnja akan menoendjoekkan, bahwa djoe- tidak diketahoei.
ga poeblik menghargai bier keloearan paberik ini.
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MUTATIES.
Departeme'ltt van Binnenlandsch - Bestu.ur.

Op verzoek eervol -0ntslagen uit zijn betreliking van
Klerk op bet Kantoor van den Onderafdeelingschef
Toli-Toli A. H. MANDAGIE.
Overgeplaatst:
1Till I
a. Van het Kantoor~an, PE¥1 L ·
cherche te Manado naar Idem
chef te Toli-Toli d,e
k E. ~
b. Van bet Kantoor van den Gezagheb er van Poso naar
1.dem van den Leider der Residentie-Recherche te Manado, de lste Klerk R. KOAGOUW.
c. Van het Kantoor van het Districtshoofd van Manado
naar idem van het Onderdistrictshoofd van Zuid-Manado, de Bestuursschrijver P. H. COWONBON.
d. Van het Kantoor van den Assistent-Resident van Poso naar idem van den Gezaghebber van Poso. de lste
Klerk R. A. KOROMPIS.
Benoemd:
1. Tot Klerk en geplaatst op het Kantoor van den Assistent-Resident van Poso, -de Bestuursboofdschrijver
op bet Kantoor van het Onderdistrictshoofd van Tomohon A. KORAAG.
2. Tot Bestuurshoofdschrijver en geplaatst op het K'.intoor van het Onderdistrictshoofd van Tomohon, de
Bestuurschrijver op het 1{ant0'or van het Onderdis~ '
trictshoofd van Zuid-Manado W. H. PONTORORING.
3. Tot Bestuursschrijver en gepla,atst op t.et Kan.toor van
het Districtshoofd van Manado, de Magang op het
Kantoor van het Districtshoofd van Kawang~oan
P. LANGKEY.
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TANAH 10 KM DARI TEPI PANTAI.
Moelai 15 November 1940 telali dilarang oleh Legercommandant denga
erordening rr. 42 mendjoeal hak
e:gendom, erfpacht ftan opstal ditanah jang terletak dalam 10 km dari ,,baM:is air soeroct" ditepi pantai. Larangan itoe sekarang lhasih berlakoe dan mengenai djoega
segala matjam penjerahan tanah jang dimaksoed itoe
kt:pada orang lain ataupoen hak opstal dan tanaman jg
ada diatasnja.
Djadi antara lainnja terlarang mempersewakan tanah2
eigendom, erfpacht atau opstal ct:mg terletak dalam djarak 10 km dari batas air soeroet ditepi pantai. Orang boleh dibebaskan dari larangan itoe kalau telah dapat izin
jang choesoes atau seoemoemnja dari atau atas nama
Kekoeasaan Militer. Sebagaimana [)oedah diterangkan •
tempoh hari, boeat di Djawa dan Madoera izin itoe boleh
diminta kepada Goebernoer dan boeat di Tanah Seberang
kepada Residen, atau kepada amtenar B.B. jang ditoendjoekkan oentoek itoe oleh Goebernoer atau Residen.
Dalam mendjalankan Verordening Nr. 42 jang terseboet itoe ternjata sekarang, bahwa pengertian ,,batas air

rot1; lagi me11goeot
flon /Jot1011.
Kwqliteillf!O flitggi
lop,1 har901fJO moe

rah.

aoeroct" itoc kocrnng tornng. Ps.ds. s;:c:.tengahnjs. pi.ntl\\

soekar menentoekan apa jang dikatalrnn ,.batas air soeroet" itoe.
Oleh sebab itoe Verordening Nr. 42 itoe sekarang dioebab oleh Legercommandant dengan Verordening Nr. 72
(dalam boelan Januari j.l. soedah ditambah dengan verordening Nr. 53). ,,Batas air soeroet" diganti dengan
,,batas air pasang", sebab lebih gampang menentoekannja. Karena peroebahan ini lebih moedablab mendjalankan verordening Nr. 42 itoe. Soenggoehpoen begitoe tentoe moengkin djoega ada orang jang ragoe-ragoe, dalam
djarak 10 km-kah terletak sesoeatoe tanab atau tidak.
Djika ada keragoean jang seroepa itoe, maka dipoetoeskanlab oleh atau atas nama Kekoeasaan Militer dalam perkara itoe. Maksoednja kepoetoesan itoe diberikan
oleh pembesar-pembcsar - atas nama Kekoeasaan Militer jang boleh memberi iein jang terseboet diatas (Goebernoer, Residen dsb.).
DIKABARKAN DENGAN OPISIL:
Derigan beslit Radja 15 Mei 1941 No. 6, soedah diperhentikan dari Djabatan Negeri, atas permintaan sendiri
karena soedah tjoekoep dienstnja dengan oetjapan terima kasih atas djasa jang penting-penting selama berta-

Ihoen-taboen kepada Negeri;

Woktoe
hukerdju
D1ika toean merasa
sedikit tjape waktoe
sedeng bakerdja atau
dahaga menggoda

toe an, m in o em I ah
satoe botol Watson· s
Orange Squash jong
menjegarkan dan aseli
rasanja. Toean poenja
pikiran dan badan
mendjadi segar kombaH oleh karenanja.
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a.

moelai 31 boelan ini
Dr. F. H. Visman,
Lid Raad van Ned.·Indie;
b. moelai 23 Juni j.a.d.
J. H. B. Kuneman,
Lid Raad van Ned.-India.
Diangkat mendjadi anggota Madjelis Tinggi terseboet:
a. moelai 31 boelan ini
Pr~f. Dr. P._ A. Hoesein Djajadininggrat;
b. moelai 23 Jum j.a.d.
Ch. 0. van der Plas, Gouverneur-Cost-Java.

DARI SIAOE.
Pergontjaogan Djamaat Oeloe.
Hendak mengambil be la?
J~:1enjamboeng berita tentang itoc kedjadian se·
~elllrng roemah iboe, sehingga soodah kedjadian
Jang salah seorang antara pegerdja2 zending seakan2
hendak memiliki koeasa Toehan, dibawah ini kita
terakan s~linan soerat pcngerdja tcrseboct jang
memboekt1kan.' bahwa sebenarnjalah kemabockan
koeasa_ agak~Ja telah melipoeti perfikiran penoelis
soerat 1toe. T1obalah pembatja sendiri menjclidi inja:
Boenji soerat itoe demikian:
Oeloe 10 Mei 19-4 l.
s.eperti tentoe soedah njata kepada toean2. per·
gont1angan dan perpetjahan dalarn djamaat Ooeloe
~akin ha.ri. makin hebat. Boleh djadi djoe
per on·
t1angan in1 akan meloeas kedjemaat2 jang ·r:
Menoeroet pendapat jang bertanda tangan dibawah
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ini, ada banjak diaatara anggota djamaat Oeloe jang
tertarik-tarik sadja dalam perpisahan ini, djadi
boekan karena kejakinan hati mereka itoe sendiri.
Hal ini teroetama disebabkan karena sampai hari
ini Kerkeraad djamaat Oeloe beloem mengambil pendirian dan sikap jang njata dan terang terhadap
ha! ini. Anggota2 djama t tidak tahoe bagimana
sebenarnja pendapatan Kerkraad dalam hal ini.
Menoeroet pen_dapat jang bertanda tangan
dibawar. ini hal pergontjangan dan perpisahan itoe
(maskipoen apapoen sebabnja) haroes dengan njata2
dan terang2 diseboetkan perboeatan jang meroesakkan djamaat, oleh sebab itoe haroes dinamakan
perboeatan jang salah dan tidak baik.
Maka oleh sebab itoe jang bertanda tangan dibawah ini, sebagai anggota djamaat Oeloe, mohon
dcngan hormat tetapi dengan sangat, oentoek mendjaga djamaat Oeloe, besok hari Miggoe tertanggal
11 Mei 1941 sesoedah kebaktian pagi, di be r i tah o e k an d a r i m i m b a r, (penebalan oleh kita Rd.)
bahwa:
a. Semoea pengerdja djamaat Oeloe dan seloeroeh
kerkeraad berpendapatan bahwa perpisahan itoe
perboeatan jang sama sekali salah dan m e I aw an k eh end a k Toe ha n.(kita tebalkan Red.)
b. bahwa semoea pengerdja djamaat Oeloe dan
seloeroeh kerkeraad berpendapatan, bahwa anggota djamaat Oe\oe jang mcngikot pergerakan
perpisahan itoe atau menoendjoekkan persetoea)oeann)a dengan pergerakan itoe, di pandang
toeroet melakoekan perboeatan jang salah dan
meroesakkan djamaat Toehan
c. oleh sebab itoe semoea pengerdja djamaat dan
kerkeraad melarang anggota djamaat Oeloe toeroet masoek dalam kebaktian jang dilakoekan
oleh pergerakan perpisahan itoe.
d. dan barang siapa jang tetap toeroet dalam pergerakan ini akan kena siasat djamaat, dan kalau
tidak beroebah pendiriannja, maka mereka itoe
akan dikoetjilkan dari djamaat.
Toean2 jang moetabir. Soerat ini semata-mata
ditoelis oentoek mendjaga djamaat kita. Sekarang
ini soedahlah masanja bahwa kerkeraad Oeloe haroes mengambil tindakan jang sebaik-baiknja. Soepaja hilanglah segala kebimbangan dalam hati ang2'.0fa djamaat.
Harap Toehan memberkati pekerdjaan Toean2
dalam hal ini djoeg::i .
Wassalam,
s .b. . . . . . .
Kepada
Toean2 anggota kerkeraad Oeloe.
di Oeloe.
Bagitoelah isi soerat itoe ! Sebetoelnja kita tidak
hendak mengoemoemkannja, mengingat bahwa pangkal pertikaian soedah diachirkan, jaitoe hak Kaoem
(boe atas roemah iboe soedah diakoei dimoeka wakil Radja. Akan tetapi desas desoes sampai ketelingah kita bahwa kegontjangan itoe, althans penoelisan S'lerat diatas ini, dalam mana dimintakan oleh
penoelisnja, soepaja isinja dip er it ah o e k an
d a r i mi m bar. dus dibatjakan d1moeka oemoem,
bakal ada boentoetnja. Sebagai sebabnja hendak
didjadikan bela salah seorang pengerdja djamaat
Oeloe itoe, jalah sebab ia menoeroetkan permintaan
dalam soerat itoe, jaitoe memberitahoekan isinja
dari mimbar ! Jni mendjadi salahnja, kata jang hen·
dak menjalahinja ! Ai, ai , diperbenarkanlah kata ,,Menara", bahwa di Siaoe ada ,,dictator"? Apa dan bagimana satoe dictator, batjalah isi soerat diatas ini.
Sia pa tidak toendoek, wel, ia dikoetjilkan dari djamaat.
Orang. jang ~id~k tahoc menahoe anggapan orang
kebanJakan di S1aoe tentang apa artinja di,,koetjil"·
kan dari djamaat itoe tentoe akan mengangkat poendak sadja. Akan tetapi sesiapa jang mengetahoei
. 1an p~r f'k'
d!a
1 1ran si b.odoh, bagi siapa keanggotaan
d1amaat 1toe ada Jeb1h berharga dari hidoep doeniawinja, tentoe akan mengarti betapa beratnja hoe koem pengo tjilan dari djamaat itoe.
Antjaman inilah jang selaloe kali dipergoenakan
menakoet-nak eti anggota2 djamaat bodoh bila ia
tida~ toeroet ~egala apa jang dikehendaki dari padan1a dan ant1aman sematjam inilah, ditambahkan
poela dengan pembilangan bahwa secala kebaktian
jang tidak dilakoekan d1bawah pimpinan zending,
ada be r law an an den g an k eh end a k Toeha n, jang kita
makan memiliki koeasa Maha
Toehan.
penoelis soerat-kita sengadja tidak se-
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DJANTOENG

dengan tjepat dan pasti darl,,ASPRO"dan
djoega sekarang .,ASPR.O" masih sadja membasmi penjaklt pllek, peparoe atau Influenza
cfengan tjara jang tjepat, baik dan pasti. ,.ASPRO"
muoek teroes sampal di akarnja penjakit, pakerdjaannja tjapat dan tlda
Mh oentoek menahan penjaklt demam, mengoeslr ratjoan kelour dari
lobang~ koelit. Oentoek mengobatl pilek dan penjakit peparoe ada ban}ak
sekali terdapat obat·obatan, tetapi ,,ASPR.O" hanja ada satoe sadja, terblkln
d~ngan penilikan keras dari llmoe pengetahoean. Oentoek menjegah pllek
de.n penjakit peparoe, lekas telan .. ASPRO" waktoe ada terlihat tanda'
permoelaan penjaklt dan moenj toer09t atoeran pakainja dengan terlitl.

AWAS
~Aspro"

terboengkoes gampang sekali dldalam .,sanl·
tape" st rook Jang di patent.
Tablet2nja ada terboengkoes satoe per satoe dan
toean tida oesah pegang
la dengan tangan . Djika
maoe toean bisa taroeh
be berapa tablet di kantong
dldalam
boengkoesannja
jang asell.

MENOELOENCi
TERHADAP
Saklt kepala
Entjok
Tida bisa tidoer
Sakit gigl
Neuralgi
Sakit koepln&
lschias
Pllek
lnfleunn
Griep
Oemam S hart
Sakit tenggorokan
Sak it asa bat
Saklt waktoe daong
boelan.

,,Menoeroet poetoesannja Dienst der Volksgezondheid, Asprn dimana-mana boleh didjoeal semoea
toko-toko dan waroeng-waroeng dengan tiada memakai licentie".
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boetkan namanja, sebab boekan orangnja jang kita
perbintjangkan melainkan perboeatannja-agaknja tidak
althans beloem insjafkan zaman dalam mana ia berada, dan masih berfikir setjara setengah abad silam.
Nota bene ia ada salah seorang diantara tjendekiawan Indonesia ·Sangihe jang dapat diketengahkan
ketjerdasannja. Soenggoeh haroes dikesalkan mentaliteitnja a la hitter in den dop ifoe.
Siapa bertentangan dengan ktmaoeannja, ia melawan kehendak Toehan I Bah, kidong ini soedah

keliwat basihnja pada bisa lakoe lagi dizaman ini !
Dalam pada itoe, tjoekoeplah rasanja sekian doeloe. Si bakal korban jang roepa2nja hendak didjadikan bela kegilaan hormat dari satoe golongan,
hendaklah tetap tenang, dan kita pertjaja bahwa ia
akan serta kita dalam pendapatan kita, bahwa Toehan Allah boekan hanja Toehannja mereka jang
agaknja h e n d a k m e m on o p o 1 i k a n T o e h a n
it o e I
Corphar.
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HANDELS - VAKSCHOOL ,,SOERABAIA"-C.S.
dengan tjabang-tjabangnja di

I ATE Li ER LI CH IONG

BANDOENG, DJOCJA, MALANG dan BETAWI.
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Dalam waktoe anak-anak sekolah akan dinaikkan ke- 1
MA N AD 0.
lasnja atau sedang menempoeh oedjian penghabisan
(eindexamen) orang-orang toea biasanja bertanja kepada
dirinja sendiri- ,,Akan saja masoekkan kesekolah manaAcires satoe2 nja boeat pernbetoelan
kah anakkoe kelak ?" Itoelah sebabnja, maka kami minta
kepada toean, soedilah kiranja toean memperhatikan apa mesin toelis. brandkast, gramophoon,
jang terseboet dibawah ini.
Pertanjaan ",,kemana" itoe bergantoeng kepada ber- mesin rnc:ndj.Jhit dll. mesin2 ketjil.
Soerat kesaksian jang tertjetak ctibagai-bagai hal jang haroes ditimbang djoega baik boeroeknja, seperti hal memilih pekerdjaan, ketjakapannja samping ini rnemboektikan pada toean
moerid, banjak sedikitnja oeang jang akan dipergoenatentang kebaikan pekerdjaan kami.
kan oentoek pembajar oeang sekolah d.s.b.
Laloe orang tanjak demikian- ,,Pekerdjaan jang diLebih djaoeh kami djoega rnengpilih anakkoe itoe adalah mata pentjaharian jang tjoe- tjet perkakas roe mah dengan matj1m2
koep ?" Akan tetapi hal ini bergantoeng kepada banjak
sedikitnja pekerdjaan dan banjak sedikitnja orang jang warna kajoe.
meminta pekerdjaan tadi. Dalam kalangan perdagangan
selaloe ada pekerdjaan oentoek orang jang tjakap, jang
rr~endapat didikan baik lagi ditoedjoekan kepada praktijk.
Orang toea jang bermaksoed akan memasoekkan anaknja
U NIVERSAL
kesekolah dagang, laki-laki maoepoen perempoean, diharap soedi memperhatikan akan adanja sekolah dagang
jang praktisch, ja'ni ,,de Verenigde Ned.-Ind.-HandelsMANADO - TE L. 117 - PASS ER W EG 2.
scholen", jang soedah diakoei kebaikannja oleh Dept. v.
O. & E. Sekolah dagang terseboet adalah kepoenjaan
Repareert al!e soorten R adie>. Ontvan ~ •
Handels-Vakschool ,,Soerabaia", Oendaan W etan 40, Soeto estellen, Grarnaphoon- en Krachtversterrabaia dengan tjabang-tjabangnja - Bandoengsche Hankers, R ;id10 transformatoren, spoeltjes en
delsschool, Floresstraat 10, Bandoeng, ifalangsche Hanalle Electriche· appar,aten.
delsschool, Temanggoenganstraat 6, Malang, Djocjasche
Handelsschool, Kweekschoollaan 3, Djocja dan Hoofdste- Ons SERVICE ST ATlON is voomen van de rneest
delijke Handelsschool ,,Batavia", Kramat 106, Batavia-C. modern meetinstrumenten.
Apakah sebabnja maka sekolah inilah jang haroes diService· abonnem ent slechts f 1.50 per maand .
pilih?
Sebab sekolahan-sekolahan ini:
Beleefd aanbevelend
le pengadjarannja tjoekoep, 15 banjaknja, semoea ditoePO KENG BOEN.
djoekan kepraktijk.
2e memberi pengadjaran jang praktisch oentoek bekerdja
dalam kantor- Pengadjaran ini diberikan dikantor pertjobaan (proefkantoor) sendiri, menoeroet tjara ,,Federatie" van Nederlandsche Oefenfirma's. Dalam kantor pertjobaan itoe theorie perdagangan jang soedah
diadjarkan itoe, soenggoeh2 dipraktijkkan.
3r, memberi kesempatan kepada moerid-moeridnja oentoek menempoeh bermatjam-matjam Handelspraktijkexamen jang pada tiap2 waktoe diadakan di Indonesia
ini, sedang peladjaran disekolahanpoen masih djoega
dilandjoetkan dalam · waktoe jang soeda ditentoekan,
sampai mereka itoe menempoeh oedjian penghabisan
dari Onderbouw atau Bovenbouw.
4e memberi pertolongan mentjarikan pekerdjaan moeridmoerid jang soedah tammat beladjar dengan mendirikan Centraal Plaatsingbureau jang berhoeboengan rapat dengan toean-toean madjikan, antara lain- dengan
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Bode" jang soenggoeb. b3goes itoe. Lagi dengan mempersilahkan orang2 jang ternama dalam lingkoengan
perdagangan pada tiap2 waktoe oentoek mengoendjoengi ,,Openbare lessen", misalnja ,,Openbare les Kantoortechniek". Disitoelah adanja pertoekaran pikiran
antara sekolahan dan masjarakat oentoek mentjapai
apa jang mendjadi tjita2 pengadjaran, ja'ni- pengadjaran jang mendidik soepaja rnoerid-rnoeridnja lekas
terdalarn kalangan perdaga11gan dan adrninistratie.

TEMPAT MEMPERBOENGAKAN OEANG
SIMPANAN J ANG KOEKOEH.
Oe1ng simpanan senantiasa teroes darat d1hajar
den,..:an t1dak d1beritahoek:rn leb1h dahoeloe.

Boenga 1940 3%.

Dipinta kepada penjimpan-penjimpan akan me5e letaknja ditempat jang besar2 ditanah Djawa; tja11hn~.1 ij 1H!kan ') 'ekoe11jad1kantoor Spaarbank, soebang2 ini peladjarannja sama, sehingga djika ada
paja bot!ng:i itoe dapat dimasoekkan dalam boekoenja .
moerid jang pindah bisa meneroeskan peladjarannja
jang soedah diterimanja dengan moedah.
/Ji rectie
Peladjaran jang diberikan ta'ada jang tidak bergoena.
Meskipoen tidak begitoe banjak, akan tetapi soedah tjoekoep oentoek pengetahoean oemoem. Disamping penge- BOUWBUREAU ,,EDUDE" SEDIA MENJOKONG
tahoe::i.n meloeloe oentoek perdagangan, moerid2 diberi TOEAN DENGAN BARANG ICHTIAR DALMI
djoega peladjaran jang tjoekoep oentoek pengetahoean MEMBOEAT TEMPAT SfilIBOENJI.
oemoem menoeroet leerplan jang soedali 10 lahoen lamaBEL SADJA TEJ...F. No. 95.
nja diperbaiki dan dioebahi meloeloe oentoek sekolah dagang di Indonesia. Lain dari pada itoe moerid-moerid
d1wadjibkan bekerdja sendiri dikantor pertjobaan terseboet dimana poera2 diadakan perdagangan dalam negeri
dan dengan negeri loear, antara lain dengan badan2 jang
ada di Eropah.
Djikalau kita bandingkan pngadjaran oentoek dagang
pada zaman dahoeloe dengan zaman sekarang berlainan
sekali ada.nja.
Doeloe orang sesoedah tammat beladjar dari sekolah
rendah laloe masoek kesekolah menengah oempamanja.
Sesoedahnja tammat beladjar mentjari pekerdjaan laloe
masoek ke lingkoengan ,,perdagangan". Pengalaman praktijk akan diperolehnja selama bekerdja .

TOKO

Kepala sekolah Drs. Tan Tek Heng,
Goeroe ilmoe-ilmoe dagang pada
H. B. S. - A. M. S.
2 dan 3 tahoen pengadjaran; atoeran penga.djaran seperti
disekolah-sekolah dagang Goebernemen.
Pada sekolah ini bekerdja 8 goeroe jang bersoerat
idjazah (berdiploma).
ORANG JANG LOELOES :
D'iploma A Memegang Boelcoe, jang sah dari Bond, Oct.'38, Dari 5 orang loeloes 3 = 60 % ialali : Thoen~ Liong
Tek, Que Giok Soei, dan Marjono.
Oct. - '39. Dari 3 orang loeloes 2
66 % ialah Yo Seng
Liem dan de Graaf.
Oct. - '40. Dari 3 orang, loeloes 2 = 66 % ialah: Tjan
Liok Siep dan Yo Kok Kie.
Berkirim-kiriman soerat bahasa Belarida A: April - '40.
Dari 1 orang, loeloes 1 = 100 % ialah Jan Tjea.

=

Steno dan Typen:

Oentoek kami poenja oedjian sekolah, dengan toentoetan
seperti berikoet: Typen 50- dan Stenografie 130 soekoe
kata semenit, loeloes bertoeroet-toeroet 10 dan 4 orang.
SEMOEA JANG LOELOES SEKARANG ADA
BEKERDJA SAMA:
1. Jan Tjea General-Motors Co., Batavia
2. Tan Eng Hem - Firma Hok Seng, Makasser
3. Tons Soei Teng - Toyo Menka, Makasser
4. Nio Eng Bie - Firma Geo Wehry, Makasser
5. Tjioe Toan Liem - Bekerdja lste Mi:iJrSL<u~1u:1rsP Broodbakkerij.
6. Nio Koeng Loeng - Kantoor Stadswacht.
7. Sie Eng Tjiang - Firma Ogata.
8. Nio Koeng Hoo - B. P. M.
9. Thoeng Liong Tek - Firma Oei Soang Goan.
10. Que Giok Soei - B. P. M. (overleden)
11, Marjono - Onderwijzer Moehammadiah, Samarinda.
12. Yo Seng Liem - P. T. T., Mak.
13. De Graaf - K. P. M., Mak.
14. Tjan Liok Siep - Assistent H. I. G. 0.
15. Yo Kok Kie - Jacobson v.d. Berg,
16. Yo Muskita - K.N.I.L.M.
WANG SEKOLAH DAN WANG BELADJAR:
Sekolah siang (Moelai Augustus) f 7.50 seboelan
Pengadjaran Memegang Boekoe
,, 7.50 seboelan
Pengadjaran Steno
,, 2.50 seboelan
Pengadjaran Typen
,, 2.50 seboelan (memperbiasakan diri saban hari tidak bajar).
IPengadjaran Engelse-Handelscorrespondent.ie a tau
Ic;ngelse Conversatie
f 2.50 seboelan
Keterangan-keterangan Hospitaalweg 6, telefoon Sl~,
I
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,,HANDELSINSTITUUT GROOTE OOST",
MAKASSER.

KA N E K 0

MANADO.

Meliat soeam1n1a mendapat
sakit kepala, sang isteri lantas
ambil Obat Poeder Sakit Kepala
Tjap Matjan boeat menoeloeng
saklt kepala soeaminja itoe.
Kaoem 1sten selamania sed1a
Obat Tjap Matian dalam roemah.
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Lombar kedoea

31 Mei 1941

Tahoen ke 22
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ANAK SAJA SEKOLAH
DliVIANA?
B e--b e r a p a k et e r a n g a n p e n t i n g.
Dibawah rubriek ,,Stud1e-voorlichting" dalam
.. ~oeara Oemoem" terdapat serentetan toelisan jang
memberikan keterangan prihal pelbagai sekolahan
jang terdapat di Indonesia. Tentang keadaannja beberapa sekolah jang tergolong Westersch lager onderwijs ditoeliskan :
r. Hollandsch Inlandsch school (H.I.S.) itoe tempo
beladjarnja 7 tahoen, jang diterima mendjadi moerid
di kl. I haroes anak jang sedikitnja telah oemoer
5L /t tahoen, tetapi jang masih koerang dari 8 tahoen
anaknja orang ton jang tergolong aanzienlijken dan
gegoeden jaitoe golongan wirjawan (pangkat besar)
bangsawao (bangsa darah, adel ) goenawan (intellec
tueelen, goede opleiding genoten hebbende) dan
golongan hartawan (gegoeden) jang penghasilannja
atau belandjanja sedikit2nja f 35.- tiap-tiap boelan.
II. Schakel-school itoe Jama peladjarannja 5 tahoen,
jan_g diterima sebagai moerid di kl. I ialah anak
dari Volksschool (sekolah desa) jang telah tamat dari
kl. III, jang oemoernja koerang dari JO tahoen . Adapoen oekoeran peladjarannja sama dengan H .l.S.,
jaitoe kl. I schakel-school sama dengan kl. Il l dari
H .I.S. dan kl. 11 sampai kl. V dari schakel - school
bersamaan dengan kl IV sampai kl. VII dari H l.S.,
sementara tinggi peil pe ladjaran di schakelschool
itoe sama dengan di H CS , Europeesche lagere
school dan H l.S, begitoe djoega dalam sega la hal
tentang samboengannja meneroeskan peladjarannja
di sekolah -sekolah voortgezet - onderwijs.
H.f.S itoe boleh dikatakan sekolah Belanda bagi
anak-anak seorang jang tergolong kaoem tengahan
dan tinggi dalam masjarakat Indonesia, jang djoe~a
bisa diseboet ,,_standen school", dan schakel-school
itoe boleh dikatakan sekolah Belanda bagi anak ·
anak orang jang tergolong lap i san jang d i bawah
(lapisan rakjat) atau boleh diseboet ,,Yolks H .l.S.''
Maksoed pemerintah gouvernement mendiri kan
schakel-school itoe meloeloe memberi kesempatan
pada rakjat dari lap' san masjarakat dibawah atau

di afd . B.
Adapoen haknja diploma dari mulo school itoe :
a jang dari afd . A itoe bisa masoek ke;
I. gouvernements middelbare handelschool diBetawi
dnn di Semarang ljang di Semarang baroe akan di·
boeka moelai pada I Augustus 1941 ), jang lama peladjarannja ada 2 tahoen:
2. opleidingschool voor vak onderwijzeressen (boeat
akan moerid perem paean ).
3. Oouvernernents handels avond leerga11g d1 Betawi
dan di Soerabaja.
b. Jang dari afd itoe selainnja berhak seperti jang
dari afd. A dan afd . C djoega bisa masoek ke:
I. A.M.S. afd. B.
2. M1ddelbare Jandbouwschool di Buitenzorg;
3. Middelbare boschbouw school ai Madioen;
4, Veeartsenijkund1ge ~ chool di Buitenzorg;
5. Ned. Ind . artsenschool tNias) dt ~oerabaja;
6. Kadasterschool di Bandoeng;
7. IJk-cursus di Bandoe11g, dan
8. Mijnbouwschool di Sawahloento.
c. Jang dari afd C bi sa masoek ke:
I. A.M.S. afd . A I dan A.MS afd A II;
2. Europeesche kweekschool voor onderwijzers;
3 MiddPlbare opleiding school voor In!. ambtenaren (Mosvia).
4. politie-school;
5 assistent - apothekerscursus;
6. analysten cursus, d :i n
7. cursus voor ople i d i ng van douane ambtenaar.
Di mulo-school diadakan voor klas, jaitoe klas
dibawahnja kl. I boeat menerima anak mou1d keloearan H.C.S . schakelschool dan H l.S. (djoega dari
Europeesche lagere sc hool, jang men erirna verklaring dari schoolhoofd atau anak moerid jang loeloes
toelatingsexamen voor- k l as mulo school. Dalam voorklas itoe peladjaran bahasa Belanda sangat diperhatikan.
Anak moeri d dart sekol ah golongan Westersch
lager onderwijs terseb 0et diatas, bisa djoega teroes
diterima dalam mulo -school kl. I dengan tidak oesah
doedoek di voorklas , asal sadja ia meneri ma verklaring dari schoolhoofd atau loeloes dalam toelatingsexamen kl. I mulo scho ol.
Peladjaran dalam mulo-school itoe (vak) bahasa
Belanda, bahasa lngger i s, algebra, meetkunde, han-

delsrekenen boekhouden, geschiedenis, aardrijkskunde, nat~urkunde, teekenen, zang, lichamelijke
oefening dan peladjaran mana soeka dalam vak bahasa Fransch, M al eisch, javaansch atau Soendaneesch.

ANGGAPAN PERS POETIH
Tentang pedato minister Welter.

PERNJATAAN minister djadjahan toean Welter tentang perobahan tata-negara di Indonesia dalam pers poetih banjak diperbintjangkan djoega. Diantara soeara pers
poetih itoe tjobalah kita koetib beberapa.
,,A.I.D. de Preangerbode" antara lain2 mengatakan:
,,Sampai pada 14 Mei 1940 maka minister Djacljahan
bertanggoeng djawab tentang beleidnja kepada parlement. Sekarang parlement tidak sanggoep mendjalankan kekoeasaannja terlahirlah satoe keadaan baroe, jang pasti boeat Indonesia dalam artian staatkundig (kenegaraan) ada berarti kedjelekan. Disingkirkannja parlement mendjaclikan dipikoelkannja segenap tanggoengan pada minister, tambahan poela
didalam tempo jang maha soekarnja.
Sedangkan dalam hal artinja Indonesia setjara materieel dan geestelijk sebagai boentoet kedjadian2
tidak bertambah, soedah sewacljarnjalah, sekiranja
soedah ditimbang dengan seksama, pada menjerahkan sebahagian dari pacla pekerdjaan, boeat jang mengenai beleid terhadap Indonesia, kepada baclan2
staatkundig di Indonesia. Betapa poela lebih pada
tempatnja, sekarang oleh minister sendiri diakoei,
bahwa artinja Indonesia soedah bertambah besarnja?
Tentang Pemerintah di London, beleidnja terhindar
,
sama sekali dari segala kritik, dan itoe terdjadi pada
tempo, ia sangat memboetoehkan kritik itoe, soekalah ia mempoenjai perhoeboengan jang hidoep dengan
kenjataan prihal Keracljaan Nederland. Satoe anggapan jang benar tentang demokrasi meminta ditempo
sebagini ini, bahwa badan2 staatkundig di Indonesia
mendapatkan kesempatan mempengaroehi dengan
langsoeng hal2 jang mengenai beleid pemerintahan
Indonesia jang mempoenjai kepentingan imperiaal.
Pada dewasa ini pada minister Nederland di London
ada dipertanggoengkan tanggoengan jang bagitoe
besarnja, sehingga kepentingan negara jang sesoenggoehnja acla mem.inta, soepaja sebahagian dari pertanggoengan itoe dipertanggoengkan pada masjarakat Indonesia.

da\am h:a\ kl"ol":rngan koerang koeat, jang ing i n da-

pa\ pe\adjaran setjara Barat.
Moerid diterima di schake/-school (kl. I) itoe
denian dise/ectie (dipilih), menoeroet ketjerdasan
pikirannja anak. Moerid dari H J.S. (dari kl. IV sampai kl. Vil) bisa pindah ke schakelschool (dari kl. II
sampai kl. V), begitoe djoega sBbaliknja.
Adapoen peratoeran bajaran sekolah di schakelschool, itoe bagi anak moerid jang penghasilan orang
toeanja tiap2 boelan koerang dari f 75 - boeat anak
jang kesatoe f 12.- dalam 1 tahoen, anak jang kedoea f 7.- anak jang ketiga f -4 80 anak jang keempat dan selandjoetnja f 2.50 (semoea itoe terhitoeng dalam 2 tahoen), dan masing masing dipoe·
ngoet oeang pensewaan leermiddelen f 1.20 dalam
1 tahoen.
Ill. Mulo school, itoe ada 2 maksoednja, jaitoe boeat
persamboengannja jang penghab1san dalam sekolahsekolah jang tergolong Westersch lager onderwijs
dan boeat persamboengannja seko'ah2 Westersch
lager onde1wijs jang akan melandjoetkan peladjarannja kesekolah tengahan (middelbare scholen) . Dari
itoe maka Muloschool dibagi mendjadi 3 bagian,
jaitoe bagian (afdeeling) AB, dan C.
a. Mul oschool afd A itoe diklas 2 dan k las 3 ti dak
diadjarkan wiskunde Boeat gantinja, da lam k las itoe
diadjarkan ilmoe dagang & boekhouden , handelscorrespondentie dalam bahasa Belanda, bahasa lnggeris dan bahasa Melajoe, djoega stenografie dan
typen .
b. Mulo -school afdeeling B itoe banjak sekali peladjaran wiskunde . Pembag ian mendjadi 3 afdeel ingen
atau Bagian (afd.
BC) itoe dimoelaikan dari klas I naik klas 11,
jang dilakoekan dengan meniJik r.apportnja anak
moerid . jaitoe:
I. anak moerid jang rapportnja koerang bail< , teroetama didalam vak wiskunde dan bahasa Belanda,
itoe dimasoekkan dala'TJ bagian afd . A.
2. jang rappo rtnja terhitoeng c:edang 1tjoekoepan ) ,
dimasoekl<an afd . C.
3. jang baik, dimasoekkan dalam afd . B. Ada noen
bagian afd . B . ini teroet1ma boeat anak moer d jang
akan meneroeskan peladj arannja ke seko 'a h jg loeas
meng~djarkan wiskunde, misalnja ke A M S afd R.
ke m1ddelbare landbouwsch ool , ke veeartsenijkun dige-school dan lain -la innja.
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pilek, influensa, aaltit·kapala, .aakit uabat dan lain-lainnja. Didalam roemah moeati
aelamanja ada '6dia ACITRO. Perb.Atikanlah naaianja ja.og betoeJ. ~•rd.apat cUdalam
•
r 't
i'
· tUbe beri1i 20 t.blet. ·~ct&l.a1 envelop

ketiil benli

.
..-:li.blit

\

c. Mulo-school afd . C itoe tidak banjal< mengadjarkan wiskunde . Ba~?ian ini teroetama bagi ana'k moerid jang akan meneroeskan ke A.MS . afd A I atau
ke A.MS. afd. ke II atau ke vak school: Holl. Inl
kweekschool (H .I.K.), middelbare opleiding school
voor Tnl. "'ambtenaren (Mos via) dan sebagainja . Da lam vakschool sematjam ini soedah tjoekoep dengan
peladjaran wiskunde jang tidak banjak. Waktoe peladjaran wiskunde dalam mulo-school afd. C itoe
diganti peladjaran ilmoe dagang dan typen, sementara di kl. Ill diadjarkan mechanica. ·Peladjaran lain
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Roeluu Kreta diserang.

PANDANGAN poetjoek pimpinan tentara Inggeris
entang ~ t gnja
.
Kr<mt O!')ill oe pcmbelaan teroesan Suez teristim~
dan k oedoeka Ingge1is dise"'~ •...-.........~ pada O noemnja, sekarnng t rboekti sangat
tJ patiija. Tinda 1111 tentara Djerman sesoedah m reboet
•·
.· perta a ternjata ada.
annja
aran
SUtZ dan Asia ketjil. Salah satoe dan pe1·1 tang2
I
djalan itoe adalab Kreta, iloe poelau kepoenjaan Grika
jang pada dewa a ini meroepakan daerah Grika satoe2nja
jang masi11 dikoea&ainja. Orang masih ingat bahwa radja
Grika, George scrta mauteri2nja, dari Ati eue telah menjingkir ke Krcta. Bagitoe djoega sebahagian besar dari
tentara Inggeris Grika jang disingkirkan dari Balkan
itoe imen diangkoet kepoclau Krcta, jang pemb aannja
karcnanja d1perkoeat pada dap'lt menghadapi sesoeatoe
kemoengkinan dari pihak Djennan. Ternjata apa jang
sedari tadinja diawasi itoe ::>ekarang terdjadilah. P asoek m pajo en g Djerrnan, jalah serdadoe2 jang diangkoet
dengan pesawat terbang dan dito.:roenkan dcngan memakai pajoeng (parachute) pa.da minggoe laloe soedah mendarat di Kreta dalam djo mlah2 besar. Diberilakan, bahwa pasoekan jang pertama diroepakan oleh tidak koerang
dari 7000 sel'dadoe pajoeng jang berhasil ,,mendarat".
Dapat dfarti bahwa pihak Inggeris Grike. tidak soedah
tinggal menonton sadja pendaratan tentara Djerman jg
didjatoehkan luksana hoedjan dari langit itoe, tetapi soedah memberikan samboetan sebagaimana mestinja. Pembelaan Grika lnggeris telah berhasil djoega memoesnakan lebih separoh dari tentara jang ditoeroenkan pertama itoe. Akan tetapi jang dapat mendarat dan mem-

d1minta.

CUR US

LOE

Agaknja masih t;.e:rlalo~ ball.iak dipegap.g anggapan, Indonesia sini. Sekiran)a pihak Nederlanders disini sama
bahwa peperangan hanja meroepakan satoe periocte sedjalan dengan Locomotief, rasanja saling mengerti
jang pendek. Illusie ini hend.aklah kita kita boeang .. fl,kan tetap ada boekan sadja tetapi semingkin meloeasnja
Terlaloe banjak pen~oe~dJ?ekanZ.., bahwa. kittt haroes dan tidak seperti pada dewasa ini semingkin ...... koerang
mengingatkan bak'rul berlruigsoertgnja conflict jang terlihat dan terasa. Djika s em asing golongan pendoedoek
bertahoen2 lamanja".
Indonesia soeka insjaf dan sadarkan sebagaimana dilihat
Rekan Goudoever dari harian ,,Locomotief" dapat mene- oleh ,,Loe." pastilah baginja akan terasa djoega apa jaug
gaskan lebih makan rasa R.endaJti;tannja t~ntang pengoe- soerat kabar harian Semarang itoe seboetkan satoe toenaran minister Kolonien itoe. tlengJn beI'bareng dibitjara- ' toetan bahwa: ,,soedah sewadjarnja djika mesti terdjadi
kannjai djoega pendapatan orangannja toean van Helsdin- sesoeatoe !'!...
gen, ,,De Banier" serta toelisarinja ,,l ndisch Weekblad", '
jang berpendapatan ba,hwa ,.baiklah gelaran minister van -----------------~~
Kolonien digantikan dengan seboetan Minister van Indische Zaken !!-tau ~inist~r van Overzeesche Gebieden",
Peladjar.tn dagang ~oed
sekolall r~ndah atan lUulo?
dengan apa, menoeroet Ind. W eekblad, pendoedoek IndoToean poenja anal( felaki tau perempoean poenja ke1 entinJ,1;an toean pentingnesia nanti akan sangat bersjoekoer !
kan dengan satoe }>enditlikan ada salah sntoe dari IVL'n poenja s wlah2 dagan~
Terhadap perfikiran2 sebaginilah toei;tn Goudoever
dfngan ter)>oektinja h asil2 jang didapat clalam prah-tijh.t•xamen d~n penemp. tan
mengarahkap toelisann ·a.
moer id2 jang tammat.
Kata ,,Locomotief" :
3-j. Onder bouw v . leerl. v.d. 7e kl. L.S. en 2 j. Bovenbouw Y. leerJ. 3e W. ~Iulo
,,Min~stm• sQ.edab bex9il:ifra. Minister berdiam. Tidak
( doorl. ) of H.B.S.-3. Schoolgeld n .h. ink. vanaf f 6.50 O.B. en f 10.- B.B.
ada l?arlement jang &apat memfntakan perta:nggoeOuders-ambt. geniefon kindertoelage. Volledig leerplan.
Yr :iagt prospectus.
ngan djawab dari 'Hala2nja•rasakah toean akan kesedihan dan ilonienja keadaan sebaj;~ni ini?
Dari kedj dian l,!.pa. orang poela dapat menarik ke- I
simpoela'h, bahwa ~a terdapat lebih banja k hal2 jg
,,SOERABAIA" - Oendaiin Oost 40 - S o e r a h a i a._(&ledgek. Dep. ~· & E.) .
tidak demokratis Jd~j ij,a tjang dim aksoedkn!l oleh
Zijne Excellentie it~ A
MALANG~CHE HANDELSSCH OOL , 'lemanggoenganstraat 6 - Malanrr.
Sesoedah rp.enggoegat ke1ioea minggoean itoe sambil meDJOCJASCHE H~TJ>ELSSCHOOL, K :rn"'kschoollaan 3 - Djocja.
negaskan pendiriannja, ,,Loe." mendjelaskan lebih djaoeh:
,,Akan tetapi bil;;t de Banier" mengemoekakan sugges-1
IlANDOENGSCHE
HANDELSSCHOOL, Floresstraa 10 - Bandoeng.
tie, bahwa terhadap penoendaan (parlemer.tj tidak
HOOFDSTEDE LIJKE BANDE L SSCHOOL, K r amat 106 - Batavia-C.
seol"aflg jang berliew~..kala.u. fa -Ser.pendapatan,
nQ..b.WQ.. .~<Ylab. MQ.. fQ..ling

n:.\Rng.€~{

11.Q..W<> pw1.a lain

1

dan ~ah!t sisanja. na.u ti mengikot sendirinja; kalau
,.Indisch Weekblad'"s 'lBb-edah bagitoe banjak keketjewaa.n, ~edji:ire.111':satQe ,,gebaar" jang dikatakannja aRin disamooet> dengan sjoekoer oleh golonga;.12
pendo~ee ja.Ilgr-'letbes!lr, a , disin.i adalah •lant n.rannja l:fueat berd}g:ga.:dj~ga dan adalah sebabnja
pada mefakoekan pt!n1cehah ctan. memberikan pene- I
rangan jang lebib 'Oenar" .•· "
.•
Penoelis l-a~- nwnan'.]aMan•b.1m 1tedot:a madjallah 'toe :.c- I
lah ltehHai\gan ccontaetrija deagan pergaoelan Indones~·" I
r;taukah.Cmere1rnf masih mEfhgrin<lel pada itoe kedjadian2
boelan Mcl-Junl tahoen JJti.Ioe, dMgan lot.sverbondlmhc:dnja dan pengnkoenn2 .·eiml,.- !waktoe ada bahaja itoc.
Hendaklah kita djangan fue!rgalioei mat~ satoe p· da lain
serta tidak semboenji'..!rcforrjemtioenikan kebenarall, tapi
tetap reeel, kata ,,Loe.". t jang laloe mcnghadapkan jang
berikoet pada apa jang dikemoekakan oleh ,,Banier" dan
,,Ind. W eekblaU'' :
• "
l
,,Padfl, baujak Indonesiers terk~moeka terdapat keberatan, jang keberatan besar ter hadap penoendaau
perobahan tata-nega'ra; I Saat ini uaak ada ~:saling
roengerti lagi, dar~ mana ja:ng ,,sisanja" sendirinja
akan memboentoct; perna!1 ada s aling menger li itoe,
tapi setelah itoe semingkin toemboeh kekoerangan
saling mengerti satoe pada Iain; boekan sadja tidak
diperloek an ,.gebao..{' ; tetapi l•1embckin satoe ,,gcbaar" seperti dimaksoedlhin malah hai:oes- disalahkan; pada achirnja temponja1 ,,gebaar-gebaar-an"
soedah Iiwat boea t selama-lamanja: satoe gebaar ti dak akan menemoekan terimakasihnja golongan besar dari pendoedoek; jang kelak diketemoekannja.
hanjalah ketjewa, kaloe tidak lebih dari itoe, tentang
perfikiran miring jang berani memoedjikan saloe 1chtiar kos ng dan Q.ll:n:a itoeitd¥ 1~i palfa temponja.
Sesoedah me11gemo«ikaka.u kemoc11gki11an. bahwa apa jg
ditoelishja boleh djadi alta tlik a falian dilebih·le ihkan,
serta bahwa 11 1 itoe Rkan dik oekakan . oleh .,de Banier" dan
n · . Week d" dalam r eplieknja, harian Semarang itoe menjataki,!.tl anggapapnja bahwa ada beroentoeng sekal i kailoe b ' a terdjadi pertoekaran ;fikiran
jang leloeasa dengan 'tempa pertama ditaroehkan perhatian pada hal mengh imati pentlirian dan fikiran masing2, djoega bilaman itoe pert ntangan dengan pendirian sendiri.
·
Pada penoetoepnja oleh ,,Loe." dikemoekakan satoe
djandji jang haroes a· enr>ehi l.lila henda-k mendjawab
padanja, jalah soepaJa d1 ahoeloei oleh penjelidikan seksama akan aliran2 fikiran dikalangan l ndonesier dan
hendaklah repliek itoe didasarkan pa-da apa jang hidoep
pada kalangan2 pemoek g~longan itoe..
·
Sekianlah kepend~k n kQe +pan s9eara pers Belanda,
althans sebahagian dari padanja. Njata dari jang kita
koetip diata fni, bah a 1egolGngan tidak ketjil dari mert>ka telah jakinkan benar . n tempatnja masing2 golongan jang meroepakan masjarakat Indonesia sambil
menginsjafkan, bah
, nj soed
lam liwat, jang
Indonesia dapn,t. diSe,J;la~l dengan dJ noji2 atau apa jg
diseboe ,,gebaren" -isjarat- 'oteh Banier Hoe. P nda 9.'tan
,,Loe." sedari hari2 Mei hHio~ laloe id k berobah2 kelihatannja dan memboektikan kesadarannja akan perobahan2 dala.n:wllir.an.2 di. pelba.gai golongan pel.ldoedoek di
0
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BLUE BAND dan mentega toelen ampir Hda beda rasania
BLUE BAND baik sekali oentoek men.iehatkan clan mengoeatkan badan

BAND gampang hanljoer dalam peroel
BAND mengandoeng banlak vilamlne A dan D

*

BLUE
BtUE
BLUE
BLUE

*

~LUE

BAND diblldn di ini Negerl

*

BAND diboeat hanja dari toemboeh toemboehan

BAND dipoedji oleh doktor doktoi •
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- Berboeal seperli saja. •

Karang Tempel .8

Semarang
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Gouvernement s-Erkende Kindertoelage art. 17-lid 2 BBL .
Schoolgeld F 1 2.50 en F 15.- per mnd. Stl;dietijd 18 tot 30 maanden.
Toelatingseisch: 7e kl. lagere school, Mula en HBS.
Prospectus gratis op aanvraag.
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mlnoem saben harl Ovo I

Dengen ganti · berganti clienst siang
dan mal em clan maski begitoe tech
selaloe seneng dan goembirah, itoe
ada satoe kewacljiban, jong tida
qampang dilakoeken 1 Lebih djaoe
pengidoepan modern dengen iapoenja tempo boeroe 2 meminta banjak
sekali dari toeboeh clan pikiran
Itoelah sebabnja, mengopa bilang
riboe prampoeon moedo jong be·
kerdjo teloh mengarti, jang di samping mariko poenja mokanon biasa
hari2, perloe opo 2 jong extra.
Itoe uextro" oda marika poenjatjo ngkir Ovomoltine saben hori, pogi di
woktoe mokon pagi dan malem
sobelonnjo pergi tidoer.
__.--..,... Ovo mengosi energie boeat
... ~ seantero hori don malemnjo U bisa tidoer seneng.
1)obo1ab sediki\ waktoe
minoem 0 v o dan U
nan ti aken ken al la gi
apa jong dinamaken sehot betoel 2 J

Goenoeng Sahari Oost 41 Batavia

ELECTROMO TEUR

RADIOTELEFONIST

<~DIOMONTEUR
u/J

RADIOTECHNIKER

)

LE LEERL .1. GEN WERDEN BIJ
IIET GOUVERNEMENT GEPLAATST.

Aanvang nieuwe cursus telkens
op 6 AUGUSTUS en 3 JANUARI.

\ nja mengoerangi tidak sedikit kepentingan Cyprus. sehingga karenanja Djerman tidak soedah menjerangnja
sampai kini. Tekanan pada Toerki kelihatannja soedah
dimoelaikan dengan permin taan Djermarr oentoek keloeasan meliwatkan alat2 pera ng didarah Toerki dalam pengangkoetan ke Irak. Sekarang Syria soedah dikoeasai Djerman, maka ada sator pertanjaan apa Toerki pada achirnja tidak akan terpaksa menjerah, althans mengikoti permintaan Djerman itoe. Penggoenaan poelau Grika dipe1sisir Toerlri oleh tentara Djerman soedah berada ditiga
pendjoeroe pada batas Toerki, Jebih soekar lagi kedoedoekan pendjaga selat Dardane len itoe.
Satoe hal jang dapat mempengaroehi keadaan di
· .6..s:.La Ir.Atti.l ii:r.>'>- talab. b"-t'd.:p

s;;.i_k.apn_i,a.

~g<!ri?

LELANG SAPP

01 TONDANO
Pada tgl & hb. Juni akan lelang sapi2
ll. ADR AS toelen 1dan pa.rnakan Madras
dj a nta.n dan betina .fl~ira-kira 70 ek.or di
Lewet Tondano. lloleh pergi lihat sato e
hari di moeka lelang.
. ,, l
de Eigenaar
L.
I E '!'JOAN 'l'E~ •

A_r<i h rli-

sekeliling Irak nanti. Soedali diketahoei, bahwa negeri.2
I1 Arab tidak sangat bessympathie dengan Nazi dan pasis,
malah boleh dibilang sama pro-Inggeris. Sekiranja ne1 beri2 Arab itoe memihak lnggeris dan bersama2 melepaskan Irak dari genggaman Djerman, rasanja kedoedoekan
sekoetoe dilembah Ti is dan~urph · t itoe akan mendjadi baikan. Oentoek kepep ngan a sendiri boekan
moestahil negeri2 Arab akan tidak membiarkan teloek
Persia mendjadi pangkalan Nazi Pasis ditepi laoetan
Hindia.

j

Perang oedara dan laoet

kekoeatan

kelihatannja oleh kedoea pihak teroetama ditoedjoekan
kepada penjokaran pemasoekan barang bahan dan alat
I f «
I rerang dinegeri lawan. Bombers RAF misalnja, semingkin
_... -.
mengoetamakan serangan2nja atas pangkalan2 armada
di Djerman dan dinegeri2 ja.ng didoedoekinja . .Maksoednja
jalah mengadakan keroesakan sebesar moenglrin pada
pelaboehan2 dan pang·kalan itoe soepaja kapa12 dan pepertahankan diri masih tjoekoep banjaknja agaknja. Se- sawat2 Djerman tidak dapat beraksi dengan leloeasanja,
bab tentara Djerman itoe dikatakan telah berhasil me- sedikitnja gerak geriknja banjak dipersoekar. Dari pihak
reboet beberapa lapangan terbang jang didoedoeki dan Djerman serangan2 Luftwaffe diatas Inggeris terbanjak
dapat dipertahankannja. A~alah Iapangan terbang dalam ditoedjoekan doega pada kota2 pel3.boehan dan dok-dok
koeasa tentara Djerman memoengkinkan mereka menda- dan disamping itoe kapal2 dilaoetan poen sedapat moengratkan tentaranja jang diangkoet dengan pesawat2 ter- kin diserang dan ditenggelamkan. Itoe semoea dengan
bang sehingga kekoeatannja semingkin besar. Pertem- maksoed menjoesahkan Inggeris dalam pembawaan bapoeran2 hebat sedang t.erdjadi dengan ganti berganti ke- han2 hidoep dan alat2 perangnja dari loear masoek kedoea pihak dapatkan kemrnangan. Tetapi sampai dipe- negerinja. Bahwa kedoea pihak beroesaha sedapatnja
noetoep minggoe beloemlah terdjadi hal2 jang memoetoes- ' memoetoeskan perhoeboengan lawannja dengan negeri
kan di Kreta. Pihak Inggeris berhasil mentjegah datang- loear, adalah lant.aran pengepoengan satoe pada lain jg
nja banto.;'4a Djerman jang mempergoenakan kapal, se- didjalankan oleh kedoea pihak clan dianggap salah satoe
hingga pihak Djerman terpaksa hanja dapat menggoena- djalan jang terpenting kearah kemenangan dalam perang j
kan djalan liwat oedara sadja. Sekiranja Inggeris tGrika ini. Perang ekonomi ini semingkin gesitnja dan kesoedaberhasil mendatangkan lebih banjak tentara ke Kreta ·
dan disamping itoe dapat mentjegah datangnja bantoe- ------~---·~""'""....,,._,...~--
an Djerman dengan liwat laoetan, rasanja kedoedoekan
pihak sekoetoe di Kreta akan dapat dipertahankan. Dalam
pada itoe radja George telah nieninggalkan Kreta dan
pergi ke Kairo sementara sebahagian pesawat2 RAF poen 1
dipindahkan ke Mesir, berhoeboeng dengan hal, bahwa I
lapangan2 terbang di Kreta tidak diperlengkapi bagitoe
roepa, sehingga dapat membolehkan aksi RAF dengan I
seloeroeh tenaganja.

I

RADI OTELEGRAFIST

han perang sekarang rasanla banjak bergantoeng pada
hal siapa, dari doea pihak ~~p~t.tahan lebih lama gentjetan pada hidoep ekonomienj~_mi. Perloe ditjatat, bahwa
ichtiar Djerman pada menjoesahkan pengangkoetan Inggeris selama boelan Ap.riJ j:l. 1 agaknja lebih berhasil dari
jang soedah2. Banjaknja kapal2 negeri sek toe jang ditenggelamkan meliwati djoemlah dari boelan2 jang mendahoeloeinja. dihitoeng besa,rnja ada 488.000 ton kapal
Inggeris dan serikatnja telah. ditenggelamkan, djoemlah
mana meroepakan po~oel .rataan dari 122.000 ton semip.ggoenja. Pihak Inggeris pernah mengakoei, bahwa
keroegian kapal jang dapirt diderita oleh sekoetoe setinggi2nja jalah 60 sampa· 70 riboe ton dalam seminggoenja, sehingga keroogian April itoe ada dipihak jang
mengoeatirkan. Dalam pada itpe pendjagaan2 djalan kapal2 dagang negeri2 sekoetoe semingkin d iperkoeat dan
menoeroet berita2 hingga kini, boeat boelan Mei keroegian kapal dagang tidak bagitoe besal". lagi. Sementara
itoe Amerika sedang memikirkan djoega apakah tidak
perloe kapal2 dagangnja jang mengangkoet alat perang
ke Inggeris diperlindoengi oleh kapa12 perangnja sendiri. Perloe diperingati djoega, bahwa kroegian April itoe
disebabkan oleh ditenggelamkannja kapal2 pengangkoet,
istimewa kapal2 Grika dilaoet Tengah ketika terdjadi peiang di Balkan, sedjoemlah kira2 170.000 ton, sehingga
zonder itoe keroegian boelanan dari penenggelaman kapal
masih dapat dikata loemajan djoega.

I

Solum direboet kembali.
I

Dimedan perang didaratan Afrika pihak sekoetoe da- J
patkan kemenangan dengan direboetnja kembali kota ;
Solum diperwatasan Lybia/Mesir. Poen benteng Tobroek
sehingga kini masih berhasil mempertahankan diri ter- 1
hadap serangan2 Italia/Djerman. Djarak poelau Kreta
dengan daratan Mesir ada bagitoe ketjil sehingga dengan
pesawat2 terbang darat moesoeh dapat mengebomi Alexandria, Suez dan lain2 kedoedoekan Inggeris disitoe, de1
ngan m~pergoenakan lapangan2 terbang di Kreta itoe.
Oleh sebab itoe pihak Inggeris dengan segala kekocatannja akan pertahankan poelau Kreta. Bagitoe djoega hal- 1
nja dengan Tobroek jang gehingga kini dipertahankan.
Dalam perdjalanan Djerman kearah Asin Tengqh masih
ada lain benteng lagi jang merintangi jaitoe poelau Cyprus, jang
gi Inggeris sama pentingnja dengan Kreta.
Te · c ~lfanja lapangan terbang di Syria bagi pesawat2
terbang Djerman dengan penaaloekan Vichy itoe, agak-
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·'bisa llliRoem, bisa gosok bisa oeroet.
1

Kalau toean ada sakit: batoek, tenggorokan, dysenterie, bisoel-bisoel. Joekaleeka, djatoeh, digigit segala binatang berbisa, dan lain-lain, soeka semboeb
dengan lekas dengan onkost tjoema sedikit, silahkan toean pakai
Ban
L
,,
,,
en g tanggoeng memoeaskan dengan tidak didoega, sebab ,,8 an Len g"
soedah dapat diploma2, dan banjak soerat-soerat poedjian dari toean-toean
ambtenaar bangsa Eur )pa dan Indonesia, karena a mat mandjoernja. Bisa dapat beli dimana2 tempat, djoega bisa pesan dengan rembours kepad;i:

SIE KA

TJE

"u3ten burgerpad 16
Soerabaja
Qava)

ROEMAH

OBAT

TJEH

SHE

Passar Weg 8
Menado
(Cele bes

TONG

Makassar
(Celebes)

~lb~~~IE~

& A~OtflflJIEIE~ :

~e~ A~~tlfJ

LABORATORIUM:

periksa darah menoeroet Sacks - Georgi, Meinecke
van Ide.
PERKAKAS ELECTRIS: Diatermie, Sollux- en Hoogtezon, dan perkaku
massage.

DJAM BIT JARA :

Djam

10 4 -

POLIKLINIEK

!
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oentoek rente dan angsoeran pindjaman obligatie jang
ditentoekan dengan wang Belanda. Voorschot itoe besarnja dihitoeng menoeroet koers pada tanggal 9 Mei
1940. Bila dan bagaimana tjaranja dengan koers berapa voorschot itoe akan diperhitoengkan, akan ditentoekan lagi nanti.
d) ?·R.O. ber~ak .meminta soepaja distort kepadanja, jait.oe ~e?anJak Jang akan dibajarnja dengan wang Hind1a, Ja1toe oentoek djadi djaminan boeat memenoehi
kewadjiban terhadap pada pemegang andil dan obli~atie, jang andil dan obligatienja menoeroet adanja
bdak berhak menerima pembajaran di Hindia.
Dalam memboeat atoeran ini diperhatikan djoega kemoengkinan jang lain-lain, jang oleh karenanja ta' dapat
dito:roet atoeran oemoem sebab berlawanan dengan kepentmgan orang jang akan diperlindoengi. Itoelah sebabnja maka didalam beberapa atoeran baroe dari V.R.O.
itoe C.R.0. boleh berboeat lain dari jang terseboet dalam
atoeran oemoem, kalau jang demikian itoe dirasanja
perloe.
. Lain dari pada kesoekaran2 itoe, jaitoe jang hendak
~;selesaikan disini dengan djalan jang telah dibitjarakan
1toe, ada lagi soal jang lain. Dalam keadaan jang sekarang ini, pengoeroes2 badan2 jang berhak orang-hoekoem
(rechtspersoon) banjak jang bertanja: mestikah ia memboeat perhitoengan laba roeginja dan soerat2 tahoenan
jang lain, dan kalau mesti bagaimanakah djalannja?
Tentang hal itoe t,Wak baik diboeat peratoeran oendangoendang.
Tjoema C.R.O. akan menoendjoekkan hal-hal jang dibawah ini. ·
Dengan tidak mengingat kepentingan2 jang ada dalam daerah jang didoedoeki moesoeh kepoenjaan oranghoekoem, maka pengoeroes2 badan itoe hendaklah memberi perhitoengan dan tanggoengannja (rekening en :veran.twoording) tentang pimpinannja, sedapaf-dapatnja pada waktoe jang ditetapkan dalam anggaran dasar. Perhitoengan dan tanggoengan itoe kalau dapat hendaklah
diberi setjara biasa dengan menjerahkan soerat2 tahoenan kepada orang-orang jang memegang andil. Kalau
orang-orang jang memegang andil-andil itoe karena keadaan jang loear biasa ini, tidak dapat disoesoel atau
tidak tjoekoep banjaknja jang dapat disoesoel, maka
soerat2 pertanggoengan itoe hendaklah diserahkan kepada C.R.O., beserta dengan rapport acrountant jang baik,
jaitoe kalau rapport itoe perloe dianggap oleh C.R.O.
Dari sebab sekarang pengoeroes2 itoe jang ada diloear
daerah jang didoedoeki moesoeh hanja memimpin oeroesan jang diloear daerah itoe poela, maka perhitoengan
pertanggoengan itoe tentoe sadja hanja mengenai oeroesan jang diloear daerah jang didoedoeki moesoeh itoe
poela. Betoel kepentingan badan-badan itoe jaitoe jang
kedapatan dalam daerah jang didoedoeki moesoeh, boleh
dinjatakan dalam soerat2 tahoenan, dan kepentingan itoe
boleh poela dinjatakan dengan leng;kap, akan tetapi angka2 dan keterangan tentang itoe tjoema dapat diangaap
0

.Dalam nomor istimewa Javasche Courant tanggal 1
Mei 1941 No. 34a ada dioemoemkan beberapa tambahan
pada Verordening Rechtsverkeer in Oorlogstijd (V":R.-0.).
Tambahan itoe penting2, sebab itoe perloe rasanja dlterangkan disini serba sedikit tentang maksoed dan toedjoean peroebahan itoe.
Atoeran2 baroe dari V.R.O. itoe maksoednja ialah oentoek mentjegah kesoekaran jang moengkin dihadapi oleh
,,orang-hoekoem" (rechtspersoon) dinegeri ini, disebabkan karena perhoeboengan dengan Nederland terpoetoes.
Berkali-kali kedjadian orang-hoekoem jang semata- mata atau sebagaian besar mendjalankan peroesahaannja dinegeri ini, ta' dapat memenoehi atoeran-atoeran seperti ditetapkan dalam statuten. Berhoeboeng dengan ini
sekarang dalam V.R.O. itoe ditetapkan, bahwa Commissie voor het Rechtsverkeer in Oorlogstijd (C.R.O.) berhak
membebaskan dari atoeran2 dalam acte pendirian, statuten atau reglement orang-hoekoem.
Tentoelah tidak dalam segala hal dapat diberi kebebasan seperti jang dimaksoed disini. Sebab itoe C.R.O.
diberi hak poela mengambil kepoetoesan dan mendjalankan atoeran jang berlainan dengan jang terseboet dalam
statuten atau reglement. Hak itoe boleh dipakainja apabila menoeroet anggapannja jang demikian itoe perloe
goena kepentingan orang-hoekoem atau pemegang andil
(aandeelhouder) , berhoeboeng dengan keadaan jang soekar sekarang ini.
Selain dari kesoekaran dalam memenoehi statuten seperti terseboet diatas itoe, ada poela kesoekaran lain, ja'ni tentang modal maskapai (maatschappelijk kapitaal).
Modal kebanjakan venniotschap dinjatakan dengan Nederlandsche courant, demikian djoega pindjaman obligatie, sedangkan harga (koers) roepiah belanda ta' dapat
ditentoekan. Pembajaran divindend dan rente serta penjitjilan oetang obligatie didalam negeri Hindia, sedapatdapatnja mes ti berdjala n teroes; orang berkepentingan
jang perhoeboengannja dengan Nederland terpoetoes dan
hak-haknja tidak berlakoe lagi, mesti dilajani sebaik2nja.
Demikian djoega perloe sekali seboleh-bolehnja ditoeroet atoeran jang sama. Berhoeboeng dengan itoe maka
didalam V.R.O. ditetapkan beberapa atoeran. Dalam garis-garis besarnja dalam atoeran itoe ditetapkan, bahwa:
a ) orang-hoekoem (rechtspersoon) jang semata-mata
atau sebagian besar peroesahaannja dinegeri ini, mesti membajar pembagian keoentoengan tahoen boekoe,
jang berachir sesoedah 10 Mei 1940, dengan roepiah
Hindia;
b ) oentoek vennootschap, jang modalnja dinjatakan dengan roepiah belanda dan jang keoentoengannja menoeroet statuten dibagikan sekian-sekian persen dari
modal, modal itoe mesti dianggap dinjatakan dengan
wang Hindia boeat pembagian keoentoengan tahoen
boekoe setelah 10 Mei 1940;
c) voorschot dengan roepiah Hindia haroes dibajarkan
_____.;________________________
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sebagai pemberi tahoean sadja.
Dari jang diatas itoe njatalah bahwa orang-hoekoem
itoe banjak jang akan tidak dapat memboeat balans jang
lengkap. Jang dapat diboeatnja hanjalah daftar kekaJaannja dan oetangnja, jang diloear daerah jang didoedoeki
moesoeh dan keterangan tentang hasil jang diperolehnja
diloear daerah jang didoedoeki moesoeh.
Badan-badan jang ada dapat dan perloe memboeat
balans, ada menghadapi soeatoe kesoekaran, jaitoe: bagaimanakah tjaranja memboeat activa dalam daerah jang
didoedoeki moesoeh itoe. Tentang hal itoe ta' dapat ditentoekan atoeran oemoem. Tiap2 orang-hoekoem itoe pada
azasnja haroeslah memoetoeskan sendiri, berapakah mestinja ditetapkan harga activa dalam daerah jang didoedoeki moesoeh itoe. Dalam hal menetapkan itoe tentoe
sadja baik ditempoeh djalan jang aman, apalagi boeat
badan2 jang bermaksoed hendak membagi-bagi keoentoengan diloear daerah jang didoedoeki moesoeh.
Badan2 jang menjatakan kapitalnja dengan oeang
roepiah negeri Belanda ada jang bertanja, bagaimanakah
tjaranja menjatakan kapital dalam balans. Djalan jang
sebaik-baiknja dalam hal itoe ialah soepaja waktoe memboeat balans, kapital itoe djoega dinjatakan seperti menentoekan pembahagian keoentoengan, jaitoe dengan
oeang roepiah Hindia. Dalam keterangan2 sebaik-baiknja
diperboeat seperti itoe poela.
Jang diterangkan diatas itoe sekali-kali tidak mendahoeloei atau meroegikan kepoetoesan tentang padjak.
' Atoeran padjak jang lebih landjoet sekarang lagi disiapkan jaitoe berhoeboeng dengan perhoeboengan jang telah
poetoes dengan negeri Belanda.
Dalam keterangan jang singkat ini, tentoe sadja tidak
dapat didjawab sekalian pertanjaan jang ada dalam practijk tentang oeroesan ini. Oentoek menjelesaikan soal2
i jang soelit dalam hal itoe, maka kesoekaran2 itoe banjak
jang mesti dibitjarakan antara orang jang bersangkoetan
dengan C.R.0. Sekalian pertanjaan2 dan permintae.n2 jang
berhoeboeng dengan hal mendjalankan atoeran2 V.R.O.
baroe ttoe dan jang dibitja!akan ini hendaklah dialamatkan kepada Bureau A der C.R.O., Laan Holle 13, BataviaCentrum.
SEKOLAH PELAJARAN DI SOERABAJA.
Mendapat subsidie f 5000.- dari gemeente.
Oleh gemeente Soerabaja soedah dipoetoeskan boeat
memberikan subsidie sebesar lima riboe roepiah kepada
z~evaar~school jang. terdiri .s~me~djak beberapa taho~n
d1kota itoe. Pe~benan subs~d1e .1t?e sangat perloenJa,
sebab sekola? itoe soedah tI~a d1dJalan boentoeh da~am
peroeangannJa, d~n dengan bd~ dapat bantoean it?e
aka~ terp~ksa .d1toetoep oleh Jang mengoesa~akannJ~·
Sela~n d~n bantoean. foeloes, o.leh gemeente dJoega d~
~bll baik satoe ~os1, boeat mm~akan pen~akoean off1c~eel akan sekolah ito~ oleh pemer~~tah, mos1 mana telah
d1masoekkan kepada Jang berwadJ1b.
Diharapkan sekarang pengakoean itoe akan lekas didapat, soepaja diploma jang diberikan pada mierid2 jang
tammat disitoe djadi berharga seperti diploma sekol:l.h2
goebernemen.
Pemberian subsidie oleh gemeente Soerabaja itoe memboektikan pandangan loeas dari anggota raad kota itoe.
Sebab djika ada satoe pendidikan jang soenggoeh diperloe dinegeri kita ini, jang terdiri dari poelau2, sehingga
perhoeboengan semoeanja meliwati laoetan, maka itoe
adalah pendidikan oentoek pelajaran. Dalam oeroesan ini
madjoenja Indonesia masih mengetjewakan, sebab dalam
keadaan sekarang sekiranja tidak didapatkan kaoem pelajar loear negeri, kapal2 di Indonesia tidak dapat dilajarkan, bila ketiadaan pelajarnja jang tjakap dan terdidik. Satoe keadaan disatoe negeri kepoelauan jang
soenggoeh menjedihkan. Sekiranja didapatkan, soepaja
boekan sadja pengakoean pemerintah jang didapatkan
oentoek sekolah itoe, akan tetapi baiklah pemerintah mengambil over dan meneroeskan sekolah itoe. Indonesia
betoel2 masih kekoerangan pendidikan sematjam itoe !
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