
   
    

   

  

   

   

          

   

      

   

kit hari lagi maka kemer- 
dan kedaulatan jang selu- 
akan dinar Tn oleh Be- 

      

   
     

  

   

   
   

  

   
'seman nabi a. 

    

iraan ini tentu akan meliputi 
   

    

   

       

    

   
   
    

   

   2 tu jang akan Lai nanti: bu- 

n, oleh sebab mereka itu tidak 

    

an, tetapi oleh sebab me- 
i beragu2 ter- 

        

  
D ngan memadjukan keah ke: 

an ini dan kedua matjam    
   
   

        

   
   
   

          

   

mi Olga mem- 

jang nanti kelak 
Pen eaen ab 

. menghadapi dan 
| saat itu, jang akan menentukan 

kita nanti dikelak enakan 

  

   
   

    

    
   

      

   

                      

   

   

      

inja nasib diri sauda- 
p2 orang jang berde- 

: 1 tjara per- 
'pertalian 

    

latan d 

atas nasib kita 
kemudian hari, 
dan putera In 
lagi 'beragu2 

   

   

  

   

  

   
          

    

        

ih kepada kitap dengan tjara 
inakah kita sanggup nanti 
inakan 
alatan itu tinta nasib 

     

h ngan militer dengan djalan be 

perlunja mengadakan 

Pe anna nafsunja. Ke- 

Sani ini tidak lagi akan Ea 

iki kedaulatan dan ke- 

Tn ini, maka bukan 
| kami 

Sepecsijuangani Na- 

la hendak neng 

Eaja melainkan terse et ye. sa 
a jara sendiri. Kemen Naa kalaha 

KANTOR IJABANG 

TOMOHON. 
  

  

   ANDI, Beritakan 1 
berangkatnja ke Pe La 
tanggal 30 Nopember, sekretaris 
negara ngk urusan peperangan, 

| mr. W. H, Fockema Andreae me 
nerangkan kepada ANP, bahwa 
pemerintah berpendapat, bahwa 
perdjalanannja dapat "membantu 
mewudjudkan"perdjandjian2 jang 
dibikin na KMB dalam lapa- 

I- 

  

hubungan sendiri. 
Difihak Indonesia terasa Singa 

   
an lebih landjut. Disamping itu ia 
bermaksud bertukar fikiran de- 
ngan pembesar2 militer Belanda 
jang diberi tugas melaksanakan 
peraturan KMB, dalam hubungan 
mana terutama penarikan dan pe 
ngembalian pasukan2 Belanda me 
minta perhatian. Seterusnja akan 
dibitjarakan pula soal2 masuknja 
anggota2 KNIL kedalam tentara 
RIS dan pindahnja anggota2 Be- 
landa dari KNIL keangkatan da- 
rat dan udara Belanda. 

Ia menerangkan dengan terus. 

kita Led Penjerahan dan pene 
rimaan kedaulatan dan kemerde- 

   maan NN ata Deh Dab, 
an ini sudah ada mendjadi soal 
segenap bangsa Indonesia, de- 
ngan tidak memandang kepada di 

pada seks bangsa- 

      

   
ja 

num dari Lk Na dina 
pun, atau jang memeluk igama 
apa djuapun, tiap putera dan pu- 

.teri Indonesia sudah nanti harus 
menerima kedaulatan dan kemer- 
dekaan itu dan atas bahunja su- 
dah nanti djatuh kewadjiban tu- 
rut serta dalam memikul pertang- 
gungan djawab terhadap nasib 
kita sekalian. Siapa djuapun dari 
bangsa Indonesia, ta' dapat ia me 

— narik dirinja dari pikulan pertang 
| gungan djawab ini! 

Saudara-saudara Seperdjuang- 
an! Pembitjaraan ini bukan sadja 

' hendak kami tudjukan kepada u- 
mum, tetapi chususnja hendaklah 
kami tudjukan kepada Saudara2 
dari KNIL, jang nanti harus dju- 
“ga turut serta dalam memikul per 
tanggungan djawab atas nasib 
tanah dan bangsa kita. 1 

Dalam menghadapi saat jang 
bersedjarah ini, maka ada banjak 
diantara Saudara2 kita dari KNIL 
jang kurang atau tidak mengerti, 
bahwa mau ta' mau, ia djuga a- 

- kan turut memikul pertanggung- 
an djawab atas nasib kita sekali- 
an, sekalipun ia akan mengundur . 
kan dirinja dari kalangan tentera 
dan kembali kemasjarakat biasa. 
'Disanapun “ia (akan turut “djuga 

jawab, biar-   serta menangg 
pun pada salah seat tapangan 
jang lain! 

. Kami merasa genjagitagemuka 
kan ini, an diantara sau- 
dara2 seperdjuangan dari KNII 

rk: ai di, 

rinja dari kalangan tentera, bila 
nanti sebenta r urusan ketentera- 

   

  

an iki diserahkan kepada Peme- . 
rintah jang baru. 

pada saat ini 
kok2 sebab itu. Apa djuga pokok 
“sebab itu, kita sekalian nanti akan 
menerima pertanggungan djawab 

asib tanah dan bangsa kita 
itu | “daa ita sekalian akan turi 
serta Tana ah mau ta' mau! 

   

     

    

   
Dona Aa 8 

  

giaan hanjalah dapat dilaksana- 
kemerdekaan kan, bila dalam negara kita jang 

meh itu ea segala sesua- 

& 

   

  

terang, bala pema 
ta2 Belanda dari KN 
KL nistjaja 'akan disertai kes 
ran2. Dalam hal ini terdapa 
bedaan2 besar mengenai ' umur, 
dalam mana orang mendapat 
pangkat2 militer tertentu, soal2 
mana harus diselesaikan pada 
penggabungan kedua tentara itu. 
Meskipun pada umumnja tentang 
kebutuhan KL dan djumlah opsir2 

  

' dan opsir2 rendahan dari KNIL 
jang dapat dipindahkan soalnja ti 
dak begitu sulit, pangkat2 terten 
tu disana sini djumlahnja terlalu 
ketjil atau terlalu besar, hal mana 
Aa djuga dipetjahkan, Masaa- 

1 ni mungkin dipetjahkan, dji- 
ka kita mempergunakan peratur- 
an2 jang praktis dari pada menju 
sun rentjana2 jang teoritis, kare- 
na hal jang belakangan ini mung 
kin akan menimbulkan kritik dari 
sesuatu fihak. 
Pada umumnja dapat dikata- 

kan, bahwa soal2 opsir adalah le- 

    

  

bih mudah dari pada jang menge 
nai opsir2 rendahan. Mr. Focke- 

tu jang perlu untuk seba “13 

  

bangkan kemakmuran dan keba- 
hagiaan itu bagi rakjat seluruh- 

kan2 jang pertama2 se. 

   
     

  

        

   

      

   

jang 
tentera. Bila kita dari tentera Tt 
pat mendjaminkan keselamatan 
dan ketentuan hidup dan pentja- 
harian dari rakjat, maka sebalik- 
nja rakjat itu akan dapat mendja 
minkan ketentuan hidup bagi | e 
merintah bagi kita. 

Ta' mungkin lagi bagi diri2 ki 
ta pada masa'it 
dahnja penjerahan kedaulatan 

  

1:3. 
dan kemerdekaan itu dapat berka 
ta: ,,Ini bukan pertanggungan dja 
wab saja!” Ta' mungkin lagi bagi 
tiap2 diri kita berpikiran ini, se- 
bab kedaulatan dan kemerdekaan 
itu ada turut djuga terletak pada 
bahu #iap2 diri kita, dan pada se- 
suatu saat nanti haruslah kita me 
ngalami akibat2nja, jang baik a- 
tau jang buruk, jang berbahagia 
atau jang berbahaja! Tetapi ba- 
gaimana djuapun, semuanja itu a- 
da terserah kepada kita, sega ap 
bangsa Indonesia sendiri. 4 

Mau ta' mesgamudaa2, h kita se “Ge 
kalen suda ti diharuskan: 

.kita diharuskan menerima kedau- 
latan dan kemerdekaan itu, sebab 

dunia telah berkata: ,,Kamu me- 

“nuntutkannja, maka oleh sebab 
“itu, sekaranglah kamu harus mene 

.namlah perbahasaan 

rimanja dan mendjundjungkan- 
nja! Bagaimana nantiynasibmu, 
itu ada terserah kep kamu sen 
diri, kepada kesanggupanmu mem 
pergunakan kedaulatan dan ke- 
merdekaan itu!” 

Dunia telah berkata demikian, 
ta” ada kesempatan kepada kita 
memilih lagi, melainkan hanjalah 
kita harus mendjalankan kewadji 
ban kita. Dan kewadjiban kita 

| itu, ialah terutama sekali mendja- 
dan ' pentjaharian minkan hidu 

Ha" ada pada tempat bagi rakjat. 
| nja lagi, kita harus beragu2. 

| Ada beberapa matjam perkara 
jang mendjadi pokok sebab sikap 

e “ini, tetapi tidaklah hendak kami 
membitjarakan po- 

Tinggal tenang saudara-sauda- 
ra dan tinggal bersama2, jang sa- 
tu bersandar kepada jang lain, su . 
Pn Sa Perkumpulan Kolonyasi ke paja bersama2 dapatlah kifg me- 
nentukan nasib kita dikelak kemu 
dian hari, nasib kita bersama! Ta 

itu . dalam 
hatimu: ,,Bersatu kita teguh, ber- 

ut f#jerai kita runtuh!” 
Kita telah berdjuang dalam ma 

sa jang lampau untuk memperta- 
hankan keamanan dan keselama- 
tan bagi rakjat, kita akan tetap 
tinggal berdjuang dalam masa jg 

is 'akan datang ini, jang nanti lebih 
lagi berat tuntutannja pada tiap2 
diri kita. 

Tinggal tenang dan 2 at 
berdj La 

     
   
   

        

    

      

  

       

       
      

     
    

    

   

    

    
   

    
   

     

    
    

  

     
   

    

     

    

   

     

   

  

    

      

  

    
   

     
   
   

  

na engan -oal2 tehni 

dan pada sesu- . - 

   

Cuka 

   

    

    
    

     

UNTUK KOTA MANADO 
TOLLY #3 

pASSERAT RAR "euP, No 209. 

  

  

Mp Pa na 
sa Belanda ke KL me 

ntu mentjapai peme- 
5 ma-tama tidak dimak 

an untuk memaksakan pera- 
12 dari atas, melainkan peme 

Ih bermaksud, agar supaja 
ggota2 KNIL bangsa Indone- 

edapat-dapatnja tetap tinggal 

Pemerintah jakin, bahwa penje 
demikian mendjamin. pa- 

ik kepentingan2 jang ber- 
utan, Djika seandainja dian 

ra mereka ada orang2 jang ka- 
na sesuatu sebab tidak ' dapat 
ntjari penghidupan disesuatu 
gianpun dari Indonesia, maka 

ereka harus diurus, misalnja de 
mendjalankan dinas tentara 

n, Antillen Belanda dan da 
a12 tertentu dinegeri Belan- 

Pemerintah dinegeri Belanda 
ermaksud untuk mendirikan sa- 
an tentara jang melandjutkan 

adisi KNIL. 
tas pertanjaan, apakah ja da- 

t pak uaan tentang pengem 
salian dari Indonesia kenege- 
1 Bg a, mr. Fockema berkata, 

soal ini tergantung dari a- 
nja persediaan kapal. Memang 
Pe untuk menam- 

bah ala 

    

    

   

    

pengangkutan dengan 
ergunakan kapal2 asing. 

bulan seperti jang dise- 
sebuj di KMB atas perminta- 
waki, Indonesia, 

  

   
   

    

    a akar Sapa dil 

dapatnja untuk mempertjepat pe- 
mulihan i 
Dalam perdjalanannja mr. Fo- 

ckema akan disertat oleh adjudan 
nja, ritmeeter jhr. W. H. de Sa- 
vornin Lohan dan major angkat 

. an udara VL den Toom. 
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| KAN SEBAGAI BERIKUT : 

  

  

Letnan Lag Daan Jahja, - 

Komandan Daerah Djakarta. 
Pembagian Komando Djawa. (Aneta). Kol. Simatupang, ke- 

pala staf Tentara Nasional Indo- 
nesia, dalam pertjakapan dengan 
wartawan ,,Pedoman” menerang- 
kan bahwa Lt. Kol. Daan Jahja 
'akan diberi tugas untuk mendja- 
ga keamanan didaerah Djakarta, 
jang kira2 sama dengan kereside 
nan Djakarta sekarang. Lt. Kol. 
Daan Jahja akan mendjadi koman 
dan dari 4 bataljon infanteri,.1 ba 
taljon polisi militer dan 1 bataljon 
Mobiele Brigade (polisi special), 

Kota Djakarta sendiri, menurut 
Kol. Simatupang akan berdiri di- 
bawah komando Lt. Kol. Taswin, 
jang djadinja berdiri dibawah Lt. 
Kol. Daan Jahja. Berhubung de- 
ngan kedudukan Djakarta jang is- 
ah sebagai ibukota RIS, .ke- 
dudukan pasukan2 daerah Djakar 
ta itupun akan luar biasa djuga, 
jaitu tidak berdiri dibawah koman 

do komandan Djawa Barat, mela 
inkan langsung dibawah komando 

Tentara Teritorium 

Djawa. 

  

Be enaan dengan 

kapal2 untuk ke sian, A 
nnep meneratgkan, 

kapal pertama jn 

. C. van 
bahwa 

g membawa    

  

    

rangkat perteng han bulan De- 
sember dari Djaw 
1 . Perkumpulan 
Irian bermaksud mengirimkan 
800 orang kolonisa: ke Irian se- 
belum achir tahun ir Dalam per. 
tengahan tahun p'Ytama 1950 
mereka akan diikuti” 
pai 50 ribu jang la1, demikian 
van Gennep. 3 

  

Mendjawab pertan, an tentang. 
perumahan untuk mi'eka, van 
Gennep  mendjawa ,1. bahwa 

' geromboli pertar 4 jang 
diberi tugas untuk  tendirikan 
perumahan akan Ia it di- 
kemah-kemah tentari! Sudah 
tentu dalam hal ini ar.k2 ketjil 
sedikit jang diperbolek an ikut. 

Untuk pengangkutar 3 dimak- 
sudkan bermula untuk Yenjewa 
kapal K.P.M. lebih banja:: untuk 

Irian mendapat ' priorite | « jang 
istimewa. Sebagai hasil perun- 
dingan dengan kantor sos.t, ma- 
kak sekarang diputuskan ' 'mbo- 
ngan2 mana jang memerluP' A|, be- 
tul dan apabila ini sudah « 'esai, 
maka oleh pengurus besar. apat 
diadakan pembagian tempat suat 
tiap2 bagian dan kemudian garu 
dapat dimulai dengan pemar gi 
lan. 

Menurut tuan Gennep setia 
ongkos pengangkutan ditanggtaz 
oleh kantor Sosial. Sesampai 'i 
Iridg orang kolonisasi akan dip : 

kan dalam dinas depart: 

b 

  

'kan diri dari ikatan dinas - 

is " ke krian benak 
. pertengahan Desember 

dari Djawa. 
(Aneta). 

pemberitahuan il van Kerckho- 
ven di Bogor tei yang Ka 

men dan diharuskan mendjalan- 
kan pekerdjaan2 jang diperintah- 
kan oleh departemen. Baru sesu- 
dah ternjata bahwa orang2 ko- 
loni dapat berdiri sendiri, ikatan 
dinas mereka dengan kantor so- 
sial akan dihapuskan. Sebelumnja 
itu orang dapat djuga melepas- 

ini, 
'akan tetapi mereka itu tidak di- 
perbolehkan lagi me minta perto- 
longan kepada kantor sosial. 

Bermula dimaksudkan untuk 
“Hunt Doli ari 6rang2 kolonisasi 
ini di Sorong, Manokwari dan 
Hollandia, dan mungkin djuga di- 
dua tempat lain. 

Seorang djurubitjara dari de- 
partemen Sosial di Djakarta wak- 
tu ditanja menerangkan kepada 
Aneta, bahwa dalam hal ini de- 
partemen belum tahu apa2 dan 
bahwa hal ini dapat dianggap se- 
bagai usaha partikulir tuan 
Kerckhoven dan Van Gennep se- 
mata-mata. Selandjutnja diterang- 
kan oleh djurubitjara tersebut, 
bahwa keberangkatan orang ke 
Irian itu tergantung dari izin 
HHB ditempat itu jang mana me- 
nurut pendapatnja akan berhubu- 
ngan dengan departemen dalam 
negeri, jang achirnja akan mem- 
beri izin. Dan ini, sampai seka- 
rang belum lagi terdjadi., 

Bahwa ongkos2 pengangkutan 
akan ditanggung oleh departe- 
men Sosial sekali-kali adalah ti- 
dak benar, demikian djurubitjara 
tersebut, gan beliau djuga. me- 
njangkal pemberi-tahuan bahwa 
orang2 — gr pa akan dipeker- 
Bag Aa" dim, djawatan sosial dan 
melakukan pekerdjaan jang di- 
perintahkan departemen tersebut. 

  

Aa Awan 
. DALAM SIDANG KABINET NEGARA INDONESIA TIMUR Ang 

DILANGSUNGKAN. PADA TANGGAL | H3. INI, 

| PADA SAAT TERBENTUKNJA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 2 
SERIKAT JANG HARINJA AKAN DIUMUMKAN LEBIH LANDJUT, un 
MAKA SEGENAP: PENDUDUK NIT | 
DIADJAK TURUT MERAJAKANNJA DENGAN MENGIBARKAN BEN. | 
DERA SANG SAKA MERAH PUTIH. : 
PENGIBARAN ITU AKAN DIDAHULUI OLEH SUATU UPATJARA 

PARADE BENDERA JANG DIIBU KOTA (MAKASSAR) AKAN DIHA- 
DIRI OLEH PJM PRESIDEN NEGARA INDONESIA TIMUR SERTA | 
PEMBESAR2 NEGARA DAN DIIBU KOTA DAERAH OLEH KEPALA | 
DAERAH DAN PEGAWAI2 DITEMPAT ITU. : 
UNTUK MAKSUD INI, BAGI KANTOR2, INSTANSI2 DAN BADAN2: 

PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH DISEDIAKAN BENDERA2, SE- 
DANG BAGI RAKJAT UMUM SEDAPAT MUNGKIN DIUSAHAKAN, |. 
SUPAJA MEREKA MENDAPATNJA DENGAN MUDAH, ANTARA| |. 
LAIN DENGAN PERANTARAAN KANTOR2 DISTRIBUSI. N. 

   
      TELAH DIFUTUS- | 

DARI GOLONGAN APAPUN | 

  

  

Tentang pembagian komando 
untuk Djawa diterangkan selan- 
djutnja oleh Kol. Simatupang, 
bahwa pembahagiannja akan te- 
tap sebagai sekarang jaitu Kol. 
Sadikin untuk Djawa Barat, Kol. 
Gatot Subroto untuk Djawa Te- 
ngah dan Kol. Sungkono untuk 
Djawa Timur, Keterangan itu di- 
berikan berhubung dengan adanja 
kabar angin, bahwa akan ada su- 
sunan jang berlainan. 
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Sumatera. 

P
N
 

Tentang Sumatera dikatakan- |“ 
nja, bahwa soal pendjagaan kea- : 

-manan.- disitu tjar: anisnja a 
kan ditindjau lagi. Ditanja ten- ad 
tang pemindahan tanggung dja- 
wab keamanan dikota2 lain selain 
Djakarta, diterangkan oleh Kol. 
Simatupang, bahwa untuk kota2 
besar seperti Bandung, Semarang, 2) 
Surabaja dan djuga Tjirebon dan gu 
Malang sudah ditetapkan orang2 Si 

jang akan mengopor tanggung 

djawab tsb. Tapi nama2nja kini 

   

        

belum bisa disebutkan. Dalam 3 

prinsipnja, orang2 itu nanti seba- Ai 
njak2nja akan ditempatkan diko- 1 
ta2 besar sendiri jag djadinja a- 
'kan mendjadi pusat swatu daerah. 

Bantuan rakjat- 

Kol. Simatupang menundjuk- 

kan, bahwa umumnja djumlak pa 

sukan jang dikerahkan'untuk men 

djaga keamanan“disuatu daerah 

tidak sebesar djumlah pasukan2 

Belanda sekarang. ,,Dan memang 

djumlah jang besar tidak sebera- 

pa perlu, karena organisasi2 rak- 

jat pada umumnja diharap akan 
'memberi bantuannja dalam men- 

djaga keamanan itu”, demikian 
kol. Simatupang. 

Supaja material diserahkan. 

Ditundjukkannja pula, bahwa 

| segalanja itu bisa sangat dipermu | 
dah, apabila mulai dari sekarang 
sudah diserahkan sebagian dari 

material KNIL, supaja pada saat 
penjerahan kedaulatan, TNI, su- : 
dah sanggup mendjalankan tugas 

nja. Penjerahan itu lain dari penje Ta 
rahan material KNIL, seluruhnja” 
jang akan dilakukan sesudah ype- 
mindahan kedaulatan, demikian 
Pedoman”, : A 

eemmamnarnan 

SEKITAR PENJERAHAN 
TAPANULI, : 

  

Dalam lingkungan penjerahan 
pos2 militer Belanda di Tapanali 
pada tgl. 20 Nopember j.l., maka 

negeri2 Sipilok dan Pidjon Ko- 
long telah dikosongkan oleh pi- 
hak militer Belanda dan diduduki 

oleh kesatuan2 dari T.N.I, 
TN EA" A3 

2 P In ena PAI 
Sma DUA 

B si NN 

5 1 wong 
# AR 

na Y "1 Ka sih 
Aa Wala ab Bb BA OT AA an erat Aa MA wu 

     
   

   

   

  

    

        

   

 



     

   

    

     

    

pegawai tir 
telah tiba di 

    

berangkat k 
industrian sen 

dapat kerahkan kekajaan bumi 
tjara2 modern dilapangan perta- 
nian maka sekolah2 sebegini pula 

memang ada sangat perlu 

      

        

    

    

     

   

  

   

      

yja 2 tahun dan diterima 
     

    

        
  

  

    

   

  

    

   
   

. Pengesahan tjatatan permusi 
waratan dari rapat2 umum D 
wan Minahasa pada tanggal : 
a. 21 Februari hingga II Maart 21 

Juli hingga 8 Juli 1949. 

       

   e gi Minanasa 

Penetapan Anggaran belandja 
dan pendapatan Daerah Mina- 

hasa untuk tahun 1950. 
Penjerahan kekuasaan keperintah- 
an dalam Haminte Manado ke- 

. pada Badan pemerintahan De- 
wan Haminte Manado. 

6. Perajaan Penjerahan Kedaulatan. 
7. Tanjaan &daran. 1 

nata 

  

'. KEBERANGKATAN Mr. DORBECK. 
Pada hari Selasa tgl. 29 No- 

pember 1949, telah berangkat de- 
ngan pesawat K.L.M. ketempat 
kedudukannja baru Surabaja Bg. 

Landrechter di Tomohon, Mr. H. 

J. J-. M. Dorbeck jang diperbantu- 

kan kepada Pemerintah Negara 

“Hoa 10. Goan Hong Djoe II. Tan 
“ Tioen Bie 12. Teng Keng Bie 13. Tjia 

        

   

  

Pa 

Susu Toko2 Manado. 
|. Lok Radja Laut. 2. Hong'En $ 
3 Johnnie/Hok Goan 4. Liem | 

Lok. 5. Tan Tjoer! Bie 6. Teng Ke 
Bie 7. Tjia Kiem Sioe 8”Liem-Sioe | 

Bo 9. Tjoan Hoa IV bay Tjong IM.» 
Hong Goan 12. Lian Sheng 13. Kian — | 
Nam 14, Kawanua 15. Suka Madju | 
16. Toronata 17. Minahassa 18. Sa- 
dar 19. Klabat 20. lehtiar 21 Samu- 
dra 22. Wawonassa 23. Sudara. 

Kantor Distribusi Mana 

       

ternjata dalam Staatsblad 1926 2 
No. 452 jang berlaku bagi Dae- 
rah Minahasa mulai tgl. 3 Desem- 
ber 1949 diperpandjang dengan 
4 (empat) bulan, sehingga pera- 
turan2 tsb. diatas bagi Daerah 

“berlaku sampai tgl. 3 
April 1950. 

        

      

   

    
     

     

   

  

    

   

  

  

ABERITAHUAN     

   

        

    
   

    

PEMBERITAHUAN 

    

        

Zege 8 Diberitahukan bahwa menurut pu- 

RAS | — 10, RBS | — 10, RC&S IL  tusan Badan Pengawas N.V. Pa, 

"ga MA dapa Nan veem di.Manado pada tan RO 

b. Pembahagian susu. Desember 1949 Tuan2 L. P. /   

nandus, A. W. Gosal, L. A. Vo: es Restara & f 0.95 satu kaleng. es, 

c pula dipetjatkan selaku Direksi dari 

    Na 

RAG | TKA kaleng. perusahaan tersebut. 

RBG | — | kaleng. a.n: BADAN PENGAWAS 
Ba : pi Kena. O. Dajoh - Ketua Mn 

BS 3 — 3 kaleng. R.A. Mena tr aa 

si ai Pama Ta! RCG 1 — 2 kaleng. 
RCG 2 — 4 kaleng. 
RCS 3 — & kaleng, dsb. 
Il. Penduduk Minahasa diluar kota2 
besar. - 
Pembahagian matjis2. 
Melati, Vlag 3 0.045 saban doos. 

Pembahagian bersama setjara 
bon2 biasa (Model N.) setempat: sa- 
ban keluarga dua doos. 
Matjis2 Toko2 Manado. 
|. Hong Eng Seng 2. Liem Soei Bo 
3. Johnnie/Hok Goan 4. Thay Tjong 
5. Liem Eng Lok 6. Tjia Kiem Sioe 
7. Tjoan Hoa 8. Kian Nam 9. Kok 

  

PEMBERITAHUAN. 

Diberitahukan bahwa pada tang- 
gal 24 Desember 1949 djam 9 pagi . 

tepat akan diadakan sapat umum“ 
pesero-pesero N.V. Intraveem di-. 

kantor N.V. Intraveem, Djalan Pela- 
buhan - Manado. | 

Akan dibitjarakan : Ne Uda 
Pemetjatan Tuan2 L. P. Ferdinan- , 

dus, A. W. Gosal, dan L. A. Voges 

selaku Direksi, d.l.!. mengenai soal 

itu. 
Jang bersangkutan harus memba- 

wa surat sero untuk mengundjungi 

rapat itu. Pa 
a.n. Badan Pengawas 

: Sa 

  

  

Tek Po 14. Kawanua 15. Suka Madju 
16. Minahassa 17. Tononata 18. Su- 

  

   

«atu S.M) jika Tata semi er ap Ku Ken Mati : Djawa Timur untuk memegang dara 19. Tikala 20. Klabat 21. Sadar Oo. Dajoh - Ketua : 

3 | #jarakan entang “Tehnik, maka  kundig ambtenaar le klas. Pengu- djabatan kepala pada bahagian 22. Lian Hong. R.A. Moningka - Panitera 

“kita teringat akan pembangu- saha sekolah ini ialah Kementey Penjusin undang2 pada Departe- 4 

nan Negara jang maha besar, te- rian Perekonomian. Tetapi dasar men Djustisi Men k Nana 4 &' 

tapi jang tak tjukup tenaga2 jang nja ialah rentjana pengaiaa 1 st PN ke ai Her Diperdirikan : , 

ditiktan anak Ie. Kobar jang sdah ndakn cpt Koper ang Sahuga Mt 'Fesek |» Gabungan Guru Guru Sekolah Mode”) | 
harus diakt Ta sangat terasa 'ini baru bersifat Maen do Mo Sa Ph, 5 sa Na di- G.G.S.M.) di Kota Manado, Kei 

“- e terutama pada masa ini, pada ma- rena dimaksudkan akan membu: inget kan, ti 3 d “. Lo ae Maksud : K3 

1 sa ini, pada masa bangsa Indo- kanja dengan resmi d Hi untuk , Bali 2 Ae IL Memadjukan dan memperbaiki pengadjaran dalam pengetahuan | 3 

nesia tak lama lagi akan berdiri sementara diper irikan nga sauk Kaget Dela. 3 dan kepahaman membikin : £ 

selaku satu bangsa jang merdeka. sudah selesai kira2 pa ketahui siapa akan mengganti be- | 'a. pakaian luar untuk kaum isteri dan anak-anak: P 

    

  

   

    

   

    

    
     

    

   

      

    
   

  

: - Itu sebabnja biarpun serba seder- Desember j.a.d. : 

“hana, maka Pemerintah telah be- 
rusaha membuka Sekolah Teknik 

itu dengan maksud mengadakan 

idikan pada pemuda2 kita 
n ini. Kesulitan2 

emerintah mau- 
rakjat memang 

  

SEKOLAH KEHAKIMAN. 

  

Dua hari lagi sesudah Jembitj az 
raan dari tjorong radio ni aka: 
dibuka pula sekolah Kthakiman: 
jang diusahakan bersana oleh: 
Kementerian Pengadjaran dan: 
Kementeran Kehakiman Sekolah:, 

- ini akan dipimpin oleh Vir. Vode- 
gek seorang guru jaig djuga 
pimpin Sekolah Pamoig Pradja 
dikota ini. Oleh sebiy peruma- 
'han belum mengizintan, maka 
untuk sementara dafat diterima 
hanja 30 murid. Perixda2 itu a- 

kan dididik untuk 'rendjadi pe- 
gawai2 kehakiman, risalnja Grif- 

  

Se
n 

      
agadjaran tidal : lugu: 

.unutuk berusaha kedjurusan    
   

    

    

    

   

   
   

    

   

  

itu tetapi maklumlah Pemerintah 
| NLLT. memang tak mungkin de- 

cali gus dapat mengatasi 
perumahan dikota 

, biarpun pembangunan 

an gedung sekarang ini 

  

  

  

  

  
sangat kekurangan ha men 

   

  

  

    

  

     

j 2 rtjepat. Sudah tentu lenggarakan pengai ilan jang s 

F 'Pengadjaran akan sehat, maka Negari kita harus 

teru dalam mentjahari . mendidik pemuda2 jang tjukup 

djalan untuk perumahan murid2  banjaknja karena panja dengan 

ing penting seperti jang tersebut djalan demikian 'pengadilan da- 

daan UM 3 pat bekerdja setjaa lengkap. 
— SEKOLAH PERTANIAN Sape AMONG PRA- 
Pa tg 7 F $ £ Dra g 

0 Baru2 ini telah dibuka pula se“ 4 
| kolah hem “wah unt nasa Perlu diterangkan disini bahwa 

— bing sekolah Pertanian « V sesudah perangdunia II, maka 
   

  

    
     

    

  

di- kota Malaig pada tahun jang 

lalu. Dan sgagaimana jan 

N.LT. itu #lah dibuka pada ta- 
hun.1946 s/sagai kursus tahunan, 

| artinja untk satu tahun lamanja, 

tetapi berhibung dengan peroba- 
han dalamketata-negaraan, maka 

  

selama 1: 3 
hwa tang “kursus itu 3 tahun 
Hu k $ £ - 

djuga. / sa 
— Tarafsekolah ini kalau bukan 

deradja' sama dengan M.O.S.V. 
LA. pa'a sebelum perang. Tama- 
tan —M.O.S.V.LA. biasanja di- 
pekerdakan disamping ambte- 
nar2 jmng berpendidikan akademi, 
@giaw tan .MB.S. itu dididik 
untukbengganti ambtenar2 orang 
Eroprh itu akan menggantikannja 
sebayai kepala sesuatu onderafde- 
ling /tau djika tjakap sebagai ke- 
Bata alta? "2 anna 

Secianlah ichtisar pendek ten- 
s 

| kolh Pamong Pradja jang seka- 
— rafy di Kota Makassar. Sekolah2 
injmerupakan sekolah2 jang amat 

pi untuk pembangunan Ne- 
grakita. 
Si (Akan didembung). at - / 

  

    

  

fier dan Magistraaf, jang Ta 3 

| WAKTU BERLAKUNJA ORDON- 
- NANSI ANDJING GILA DI DAE- 

  

     

   

  

   

   

     

lah dikatakar tadi N.L.T. 

lalah jang pirtama kali men 
kan sekola pendidikan Pegaw 

Kehakiman 
enengah. Sekc la h 

Pamong ja“ di ibu kota 

sekolah teah diubah mendjadi 
sekolah jaig 2 tahun lamanja de- 

   

  

ngan memakai kelas persediaan 
un, jang berarti ba- 

“lebih tirggi paling kurang ber- ' 

tang sekolah Kehakiman dan Se- . 

liau. 
Sebelum berangkat Mr. Dor 

beck memeriksa perkara kedjahat- 

an di Tondano terhadap pemim- 
pin pemberontakan Jo Kolondam 

| jang mendapat hukuman pendjara 
selama 10 tahun. : 

Pemberitahuan. 
HARGA BERAS. 

Menurut ketetapan Kepala Da- 
erah Minahasa, maka -mulai tgl. 
28 Nopember 1949, harga beras 
ditetapkan seperti berikut: 
a. Dibandar Manado, 1 kg f 0.95. 
b. Diluar Bandar Manado 1 kg 
8 £ 0.95 H- ongkos pengangkut- 

an, setinggi2nja f 0,10 

  

  

RAH MINAHASA DIPERPAN- 
DJANG. 

. Menurut keputusan Kepala Da- 
erah Minahasa tgl. 30 Nopember 
1949 No. 134, maka babakan wak 
tu, ternjata dalam beslit H.P.B. 
di Tomohon tgl. 1 Desember 1948 

. No. 90, dalam mana peraturan2 
ordonnansi andjing gila, sebagai- : 
mana dimaksudkan dalam Staats- 

4 blad 1926 No. 451 serta peratu- 
ran2 pelaksanaan ordonnansi tsb. 

  

  

“. 

| 
1 9   

  

- 2 
i | 

“53 #1 - 

Muh abii Hak LEAN AED EA 3 ABE TAN AN S 

v Pertietakan Kementerian Penerangan N.I.T. - Tomohon. 

PENA  Fa ah 

      

    

      

.. b. pakaian dalam untuk kaum isteri, kaum lelaki dan anak-anak. | 

Hl memperoleh untuk anggota-anggotanja alat-alat pengadjaran jang t 

dibutuhinja, dengan harga jang pantas. 2.3 

III. Memperhatikan kepentingan anggota-anggotanja. : 

Jang dapat mendjadi anggota hanjalah mereka jang beridjazah leng- : a 

kap untuk memberikan pengadjaran dalam pengetahuan dan keyahaman 3 

seperti termaksud diatas. 5 
0 5 

Wang alasan besarnja f. 25,— 3 

Wang iuran tiap bulan f. 5,— jang ditambah dengan f. 10,— 

  

  

  

"bilamana anggota” memegang paodar PA " 7 

Badan Pengurus : Ketua Nj. M. P. Wuisan-Tangkilisan a 

"| Penulis-Bendahari Nj. J. E. Rumbajan-Sumampouw y 

: Komisaris Nona A. M. Ticoalu. sea 

Alamat Pengurus : Kator ,,RONDOR" Dj. Pasar Manado Tip. 261. Yg 

Penjimpang wang : N.V. Bank Soelawesi, Manado. g 3 

Permintaan mendjadi anggota dialamatkan pada Pengiirus, "1 | : 

am sega 

Steno - Mengetik - Bahasa | 

Djalan-Tengah kp. Kendis — Tondano. 3 

Pembukaan resmi, Senin 5 Desember 1949. 
Pemondokan djuga tersedia. T Lap 

Pembajaran : Kursus-Kilat mengetik (3 bulan) f 75.— : 
h Fe ». steno (menulis tjepat f 75.— ? 

Bahasa Inggeris berdamai. : 

'Pemenat2 silahkan berhubungan dengan alamat diatas 
setiap hari.     
  

E
T
 

21
 

  

Kapa kau k 
KE Kami selalu bersedia untuk picnich Suami-saja katakan: #Tjarilah sebanjak 

mungkin sinar matahari, sumber segala tenaga dan kesehatan!” , ... 

dan dengan uraian jang penting, achirnja sampailah Ia pada Palmboom... 

dihasilkan dari kelapa jang matang oleh sinar matahari, dari kopra 

jang kering oleh panas matahari, dsb... . .. pendeknja: hasil matahari 

jang utamal Te 

»Oleh karena itu Palmboom sangat menjehatkan badan! Seakan-akan 

Palmboom adalah sinar matahari dalam kaleng!” 
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K MENGANDUNG VITAMIN.A 8D . 1 

Stasil dari Djawa nan indah 
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