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1 ' memperingati dalam hubungan ini

kepada pasal 8 dari Konstitusi se“ .mentara dari RIS jang diterima
haai pada KMB, jang berbunji s.

Aam

Pol

d

amae

h daerah-kekuasaan dari N.I.T.

0.

Penjelidikan perkara Masamba
telah

menundjukkan

dengan te-

aan. bahwa, djika ditilik
dari suManan, sama sekali tak.
dak gitik Hebuatan” Dan Geroni
“ bolan pengatjau di Masamba itu,
j ing, kini telah ditaklukkan selu-

rupakan

Pemerintah

NIT, supaja

penje-

rahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat jang akan
berlangsung sebelum achir tahun
ini, akan bersifat

umum

chidmat dan gembira. Upatjara2
ini akan dapat merupakan pula

antjaman jang hebat

penjambutan jang lajak terhadap

Pn sa

- Sekretaris denda
PBB, . 1 ''Dr. Van nara jangg sekarang
Trygve Lie, pada
hari Selasa “berada dikapal ,,Ile de France”
memberitahukan, - bahwa beliau 'bersama2 dengan Merle Cochran
telah menerima sebuah kawat da- ditunggu
kedatangannja
pada
ri kementerian Urusan Daerah hari Rabu di New York, sehingSeberang Lautan Belanda ter-- T dapat diharap, bahwa beliau
tanggal 9 Nopember 1949, da.
lam mana dinjatakan, bahwa Mr.
-N. S. Blom dan Dr. H. Riemens
dikuasai mewakili Belanda dalam
Dewan Keamanan.
.
Aneta mendengar, bahwa kuasa ini diberikan, ang, dianggap
gr
adanja wakil dalam Dewan

se-.

Pemerintah Federal jang pertama

“dari "RIS, “jang

akan

mendjadi

"seijin kedaulatan, dan jang di
bawah pimpinannja akan didjalan
F3:
pengatjauan ketertikan sebagai usaha kebangsaan usjarakat: hal ini sangat di
mum, pekerdjaan besar dari per-

Teror

1 : am disekitar
Tegal dan Brebes.
Man

(Aneta).
Sepandjang
pesisir
Utara disekitar Tegal dan Brebes
Darul Islam masih mendjalankan
terornja dengan tidak berkurang.

Daerah

akan

: membentuk panitia2 setempat un-

“tuk maksud ini. Selandjutnja di“pertimbangkan pembentukan sebuah panitia pusat di Makassar,
untuk keperluan mana
Menteri
Penerangan dan Menteri Sosial

akan meng adakan 'persiapan2.

ng:

“lah ia Hans

ta"

demikian

ga tahun berdirinja
an aa - - amat Presiden Sukarno. kepada
sisnal” jang diterbitkan di Djok- warta harian Haa,
esiden Sukarno memberikan.
——
berikut: Kewadjiban dan
RESEPSI PRESIDEN UNTUK
t surat

Aa

kabar

ialah luas, ka-

tian ma
“6

MENJAMBUT

Drs. MOH,

HATTA,
Pada hari Selasa malam Presiden Sukarno mengadakan resep
si untuk menjambut kedatangan
'Drs. Hatta dari Negeri Belanda

) sa kapal alat
dajaan da

. jang dihadiri oleh semua Mente« 'ri2, pembesar2 sipil dan militer
dan wakil2 partai.
DI.

MENGATJAU

TERUS,

(Aneta), Menurut .djuruwarta,

sJava-Bode”

di Cheribon,

maka

han2 lebih besar, Menurut kabar,

penduduk Wonosari dan Tjiasem
dan T.N.L

Berhubung dengan kerdja sama jang baik antara T.N.I. dan
pasukan2 Belanda, maka teror D.
IL ini akan lekas dapat ditindis.

TIDAK ADA KERDJA SAMA
ANTARA E.D.R. DAN GOLO.
NGAN TAN MALAKA.
Dari kalangan partai komunis
Indonesia,
djurubitjara
Aneta
mendapat kabar, bahwa bebera-

pa orang anggota pimpinan P.K.
L kini berada

dalam

daerah

ke-

residenan Djokja, termasuk dju-

ri muda

Bode”,

mn, b

wa

mereka

ti-

dak akan ditangkap atau dituntut oleh Pemerintah Republik, de
mikian keterangan kalangan tsb.
enurut kalangan itu, F.D.R. tidak dapat menjetudjui persetudju
an K.M.B.

“Diterangkan-djuga,
dak benar

ada

bahwasti-

kerdja-sama

tara F.D.R. dan golongan

an-

Tan

Malaka dan kerdja-sama belum
pernah terdjadi,
tetapi - diakui,
bahwa memang ada ,,pasal2 jang
disetudjui oleh kedua
golongan
itu, jang memungkinkan kerdjasama”. Achirnja kalangan K.K.I.
itu menerangkan, bahwa
Aidid
dan Lukman sekarang sudah ber

maka D. I. dalam usaha mereka
"mempergunakan anak2 dan
peada di Peking. Aidid adalah serempuan2 jang berdjalan dimuka ' orang ahli pertanian dalam P.K.
dengan minjak tanah membakar
I. dan sekarang sedang berusaha
rumah2, Perbuatan2
ini dibuat . memperdi
pengetahuan
tendibawah pimpinan seorang jang
tang perobahan2 pertanian.
. bernama Amir Fatah jang belum
lama dalam pertempuran antara
PENJERAHAN KEBUMEN,
T.N.I. dan D.I. mendapat luka2
dikepala. Ketika memimpin usaTentang penjerahan Kebumen,
ha2 ini Fatah duduk dalam satu Aneta mendapat kabar,
bahwa
kursi jang dipikul dibahagian bepenjerahan ini telah dilangsunglakang. Orang menduga, bahwa akan dikota Winangun pada tangteror2 ini diadakan sebagai tin- gal8 Nopember, di Kebumen dan
dakan pembalasan dari D. I. kaKaranganjar pada tanggal 9 Norena perhubungan2 baik
antara
pember dan di Gombong
pada-

pada malam antara hari Minggu ga 'anggota2 fraksi F.D,R, dalam
Badan Pekerdja K.N.I.P.
k
dan Senin j.l. telah terdjadi pemP.K.I. jang
dahulu
dipimpin
bunuhan besar2an didesa Pang- 3
gurangan, disebelah Timur dari ole Amir Sjarifudin dan 'Muso
paberik gula jang terkenal, Ar- sekarang dipimpin Mr. Tan Ling
Djie jang djuga mendjadi anggojawi
di Cheribon
oleh
ta Badan Pekerdja K.N.I.P.
Pemimpin2 lainnja adalah beig menuntut
kas ketua Sarekat"buruh kereta
Ht desa diapi, Djokosudjono,-bekas menteidak taha SKA
obaar: apa
lagi telah minta bantuan kepada
NAL. dan T.N.I. terhadap
D.I, demikian wartawan ,,Java-

drs.
se-

| lang »Sugito dan Sudisman kini
erada dalam pendjara di Semahari Sabtu jl. telah terdjadi se- '
ng. Anggota2 fraksi F.D.R, berangan atas pos polisi didesa Gumau masuk Djokja untuk
malat. Keterangan2 lebih Gjela
ursinja lagi, sebelum

sjarakat dari negara RIS jang de-

gar Pemerintah2

. Menurut kalangan tsb.
:
detiadjid dinjatakan hilang,

Disebelah Selatan Tegal pada

tata-negara dan ma- “belum didapat.
Pada malam antara pas 'Diu"mat dan Sabtu j.l. penduduk Bremokratis dan federatif.
mendengar
temO.
Untuk memimpin organisasi bes kaget
bakan2 dan kebakaran2. Waktu
- upatjara2 perajaan pada peristiwa
itu dibuat serangan besar oleh D.
| nasional jang penting ini, maka
I. terhadap desa2 Wonosari dan
| akan dibentuk panitia2
di NIT
Tjiasem. 45 Rumah terbakar hajang akan mengurus segala sesuabis. Belum
diketahui
berapa
tu jang berhubungan dengan ini.
orang
mendjadi
korban,
tetapi
diUntuk 'memadjukan persiapan2
ketahui, bahwa tiap2 orang jang
'itu, maka Dewan Menteri NIT
djatuh dalam tangan D.I. dibu
dalam sidangnja jang -achir telah
nuh. Djuga beberapa
pemuka2
ita2 eat
ja
memutuskan akan menjediakan
1genai Pee ana dan
uang sedjumlah f 300.000.— un- agama jang tidak mau turut dengan D. I. dibunuh.
tuk membiajai perajaan chidmat
“Dengan bantuan polisi, maka
dari penjerahan kedaulatan itu,
dapat
dihindarkan ' pembunu—. Pemerintah NIT mengharap akembangan

merintah:

“Keterangan jang
Kepaniteraan),

dalam

negeri,

Mr.

Ab-

dulmadjid, Achmad Sumadi, ang
gota Badan Pekerdja, Kris Subana, sedangkan Alimin dan bekas
menteri Pemuda, Wikana, masih

djelas

boleh didapat

Luar

Negeri

KONFERENSI

RA.

DI CANBER-

(AFP). Wakil2 Inggeris, Australia, New Sealand, jang berkumpul di Canberra untuk
merundingkan
keadaan
di Asia
Tenggara, telah mentjapai
per-

setudjuan untuk memberi nasehat
pemerintah

mereka

ma-

sing2
supaja
selekas-lekasnja
membuka permusjawaratan dengan semua negeri2 jang telah turut mengalahkan Djepang, guna
menetapkan perdjandjian perda-

maian dengan negeri itu,

jang

pada

Ir. J. van de Ploeg,
achir2

ini

mendjabat

djabatan sekretaris djendral departemen pertanian dan perikanan dan jang sekarang sedang
beristirahat dinegeri Belanda dan

tuan Mudjaswadi, pegawai fonds

jang menuntut orang2 karena kejakinan agamanja. Negeri2 ini,

Hanana kata Truman, berusaha
menjebarkan sematjam
kebiadaban baru, jang lebih biadab lagi
daripada dizaman dahulu kala.
Tentang serdadu jang tidak di
kenal Truman mengatakan: ,,Ti'dak ada orang Amerika jang ta-

agama

“Katolik,

atau' Protestan

ataukah seorang Jahudi, tidak pu-

la mendjadi soal bagaimana warna kulitnja”.

Karena itulah tugu
jang didirikan
ngati serdadu

mendjadi

ena
Pa Ma

J. RATULANGI),

na dalam bulan jang lampau ada
dua divisi Sovjet-Rumenia
dan'
Sovjet-Djerman Timur jang dikirimkan ke perbatasan Jugoslavia. Dalam divisi itu termasuk
djuga satuan2 anti-tank dan barisan meriam
penembak
kapal
terbang.
Menurut kalangan tersebut di”
Wiena telah diterima berita, bahwa angkatan perang diperbatasan Jugoslavia pada
waktu
ini

sudah lengkap. Angkatan perang
itu mempunjai

persendjataan.jang

paling baru, sepertinja raket2 ke- .
tjil dan mortier model baru, jang
dinamakan ,,mortier-Stalin”.

3
7

Truman menentang
diskriminasi.

mendapat perintah untuk meng-

Bia ee

1949.

Pemilihan,

LAGI PEMUSATAN2 TEN-TARA DIPERBATASAN
JUGOSLAVIA.

hu, dan tidak akan mendjadi soaf

5

(Bah.

demi-

bagi seorang Amerika asli apakah
penganut
serdadu 'ini seorang

' berada diluar keresidenan Djpkg,

Komisi

|

MALAPETAKA DI WILAJAT
kian kabar jang diperoleh AFP
dari sumber jang boleh dipertjaja.
MADRAS,
Pemerintah Australia kabarnja
beranggapan, bahwa
soal perTaufan hebat jang mengamuk
djandjian perdamaian itu sekalidi Madras dan kemudian disusul
kali tidak boleh diserahkan
kehudjan lebat menjebabkan tewas
pada para menteri luar negeri kenja antara 27 dan 28 orang, de-:
empat-negara besar sadja. Pen- “mikian keterangan
djurubitjara
dirian Inggeris mengenai ini adapemerintah India di New Delhi.
lah, bahwa soal ini seharusnja diBelum ada kemungkinan
yag
—“bifjarakan didalam komisi-untuk- NN
djumlah korbarr”
urusan Timur Djauh, dalam koDitaksir korban adalah beri
misi mana duduk sebelas negara
Sista orang. Selain dari ini ber
— diantaranja ke Lima
Negara
puluh-puluh ribu ternak kelelap
Besar. Australia sekarang menjodan banjak rumah rusak. Djurukong sendiri pendirian ini.
bitjara tidak dapat memberi 'keterangan mengapa berita menjeDalam
suatu
pemandangan
dihkan ini ditahan oleh pemerinumum tentang politik Australia
tah India kl. 3 minggu lamanja.
di Timur Djauh menteri luar nePerdana
menteri
Nehru
menegeri Australia, Evatt menerangrangkan, bahwa ia tahu kabar ini
kan, bahwa negerinja menjokong
segera sesudah kembali dari Apolitik otonomi untuk semua nemerika.
Daerah tjelaka ini akan
geri2 di Asia Tenggara, sebagai
seluruh
djaminan jang paling baik terha- ' mendapat bantuan dari
India, demikian Nehru.
“Taufan
dap kaum ekstremis.
ini terutama merusak bagian Uta
ra wilajat Madras dan
bagian
sUtara kota Madras. . Ketjepatan
angin waktu itu kl. 100 km. Dalam beberapa djam turun hudjan
hingga 50 sentimeter. Sungai me
(United Press). Menurut kaluap.
langan diplomatik Barat di Wie-

bahan makanan di Djakarta telah

gabungkan diri pada delegasi Belanda ke konferensi FAO di
“Washington jang “akan dilangsungkan disana pada tanggal 21
Nopember jang akan datang, sebagai wakil2 dari Indonesia.

Haminte

16 Nopember

Ketua

(dr, W.

(United Press). Ketika orang2
Keristen dan Jahudi di Washingtanggal 11 Nopember. Pada pe- ton mengadakan konferensi nanjerahan di Kebumen, 45 orang
sional, presiden 'Truman telah
dari polisi daerah lengkap
de- “berpidato dimana ia menjerang
ngan sendjata mereka, masuk da dengan tadjam golongan2 orang
lam kepolisian negara
Republik
Amerika, jang masih menganggap
Indonesia. Di Gombong djumlah
manusia dari bangsa lain sebagai
anggota polisi jang menggabung- budak belian tidak sebagai saukan diri pada kepolisian negara
dara. Sikap jang
demikian
itu
Republik
Indonesia
adalah 81
disebutnja pengchiamatan terhasorang..
:
dap azas2 pokok dari undang2
dasar. Selainnja itu Truman meKE KONFERENSI FAO.
njerang djuga negeri2
komunis,

(Aneta).

dikantor

Manado,
Wakil

kepada

-serta

kekaserta

i engan

rahasia.

kan mewakili lagi Belanda dalam D.K. Tetapi tidak mungkin,
bbahwa D.K. akan merundingkan
Semua orang jang ada didae.
Tapuran K.P. B.B.I. sebelum achir
'rah-kekuasaan
Negara, mempu'njai hak jang sama atas perlinduMinggu datang. Orang tidak mengan diri dan milik”.
getahui rentjana2 dari Cochran.
Orang menduga, bahwa beliau
Pemerintah NIT akan senantipertama2 akan mentjari perhubuasa mempertahankan aturan ini,
eamanan, djikalan D. K. me- gan dengan pembesar2 Amerika
- jang membajangkan kejakinannja
jang dalam, dengan sepenuh2nja rundingkan Lapuran K.P.B.B.I. Serikat di Lake Success, sebelumdalam daerah-kekuasaannja.
sebelum Dr. Van Royen berada nja beliau meneruskan perdjala— di Amerika Serikat.
Ban ke Washington untuk berun
Dalam pada'itu diberitahukan, ding dengan pembesar2 kementePerajaan Penjerahan
bahwa Mr. Blom pada hari Ka- Sian Urusan Luar Negeri.
Kedaulatan,
mis kembali ke Belanda.

mengumumkan sebagai berikut :
Adalah mendjadi maksudnja

oleh karena hal demikian ha-

dapat mengakibatkan
auan dalam masjarakat

tetap

Kementerian Penerangan N.I/T.

uhnja.- :
- Lagi pula Pantat
N.L.T.
dengan tegas berpendirian, bahwa tjara menuntut tudjuan2 politik dengan mempergunakan alat2
| perkosaan dan terror, harus di1
nj

masih

(CANDIDAAT.-

STELLING).
Berlaku mulai tanggal 21 Nopember
jad, sid 4 Desember
j-a.d. djam 8 pagi - 12 sore di kantor Haminte,
PERINGATAN.
Daftar2 tjalon jang sudah dimasukkan oleh
partai2, perserikatan2 atau oknum2 dalam bulan Djuli j.l, dianggap tidak sjah lagi dan lampirannja berisi tanda2 - tangan
. pemilih boleh didapat kembali di kantor Haminte.

ct

DB Da

Achirnja' “Pemeriitak

diluas-

Merle Cochran

8

0 Sala

e-.'

ini, tak dapat

'Bikirang

TJALON2

pukul

Kb dah

“sir2 jang berusaha untuk menghalangi atau mengganggu per-

TN

DAETAR2

j.a.d.

1

tak bertanggung djawab dari ana-

PEMASUKAN”

19 Desember

NN

seluruhnja.

“WAKTU PEMILIHAN:
Ditetapkan hari Senin tanggal
pagi - pukul 5 petang.

MENGUML TAN

Pe

sjarakat Indonesia

'Tindakan2 dan pengatjauan jang

ba

a

kadbafakgiadn.ama-

KOMISI PEMILIHAN

Tetap.

Ras

Hak dimbai Sa

KETUA

Haminte

SE

ola

RpB

untuk
jang ta

lambang

sila

asa

Arlington,
memperidikenal,

persatuan

Sd

am

A-

Babi

merika dan kepertjajaan Amerika 1
akan
persaudaraan — manusia.
Sambil meneruskan soal ini ia
mendesak supaja rentjana ,,Civil
rights”-nja diterima. Sebagaima.:
rentjana
undang2,
na diketahui
itu dalam

tahun

djumpai banjak
wakil2 negara2
kongres.

1948

telah

men-

tentangan
dari
Selatan
dalam

Truman mengatakan: ,,Djikalau
kita menilik diri kita sendiri didalam djiwa persaudaraan
jang
sesunguh2nja ini, maka haruslah
kita mengakui bahwa di Amerika
ada pendirian2 jang berlaku tidak
adil terhadap beberapa golongan
penduduk dan membeda2kannja,
hanjalah karena golongan penduduk ini mempunjai warna
kulit
lain atau berasal dari kebangsaan
lain.
Tetapi
kita”
sedang
berusaha mengatasi pelanggaran2
terhadap kepertjajaan dasar jang
mengikat kita mendjadi satu itu.
Membentuk
satu persaudaraan
jang sesungguhnja itu adalah kewadjiban
agama.
Dasar
jang
sesungguhnja dari persaudaraan
manusia,itu
ialah
kepertjajaan
akan Tuhan", demikian presiden
Truman.

— -

dengan baik, bila Indonesia tak:

». .......
merdeka dalam politik dan perePengumuman
konomian. Orang jang tak merdeka dalam politik dan ekonomi,

perlu dalam berpidato.
Diadakan istirahat untuk ma-

kapal2 perang Inggris
sungai Yangtse.

an oleh kaum
nasionalis —
nurut dugaan, pertjobaan ter-

kemuara
| siden nii adalah salah satu dari
51
siden ini adalah salah satu dari

-

INSIDEN2 ANTARA BULGARIA
— “DAN TURKI.

chir dari kaum nasionalis untuk

aksanakan blokade — adalah
al ,,Wo Sang” jang berukurn 3300 ton. Beberapa djam terebih dulu telah ditahan
kapal
ggris ,,Tsinan”. Kedua
kapal
1g ditahan itu tetap mengambil
dudukan dekat kapal
perang

Surat kabar Turki

baf”

.,Yeni Sa-

mewartakan terdjadinja lagi

insiden antara Bulgaria dan Turki. Harian itu menulis, bahwa in-

siden itu terdjadi di Thraca,
mana

dusun

Korudel

dan selesai p. 4 dengan hasil:

No.

akan pentingnja ber-rapat, dimana pemuda-pemudi
dapat

larikan diri kedaerah Bulgaria. In-

digembeleng untuk
akan menjambut

da achir2- ini diantara Bulgaria
dan Turki dan djuga jang dimak-

disiapkan

R.I.S. dan un-

Selesai uraian Ketua

di-

mendapat-

ngambil2

bahagian,

dibuang di Siberia.
Sultan Amankurat IV dan Vs
dari Mataram sikapnja lebih kedjam. Kalau terdapat orang serdadu merokok, mereka dipotongtangan dan kakinja, kalau orang
preman badannja dipotong men-

saja ma'lumkan disini, bahwa saja

: | baru2.mengisap.rokok merk Kan| “sas, orang2 bilang merk BII
Be
esa
co...

sebegitu banjak

pada zaman

sekarang.

dari Pruis jang mempunjai perkumpulan mengisap rokok, dida-

Sebelum-

lam

“berdjumlah — 160 miljun
h jang diterbangkan begitu
3
sadja diudara sebagai asap oleh

Nicotine itu ratjun jang amat keras, tempo2 bisa .menjebabkan

kematian orang: umpama: ditanah
Amerika oleh karena salah pakai-

— Djadi selainnja dari pemanda» ngan kesehatan, hal ini djuga

membunuh
nja tembakau untuk
binatang2 ketjil didalam perta-

penting sekali dari pemandangan.
perekonomian.Tentang mengisap

dari zaman da-

temba-

banjak sekali

kau dipakainja.
|
Dizaman sekarang & 144 miljun H.A. tanah ditanami dengan
sedang. sebetulnja
tembakau,

'karena minuman rokok: sekarang
tidak salah, djikalau kita tetapkan
| djumlah ini sampai 800 miljun
| rupiah. .

rokok banjak jang bisa dibitjara: djuga tentang riwajatnja dan
masjara'djuga tentang sikap

mana

Djikalau burung disuruh

nian.

mentjium satu tetes Nicotine, ia
"akan mati.
Be
1 Gr. tjukup membunuh

manu-

sia, Untung,kita tidak makan

“hulu sampai sekarang.

itu

u Columbus didalam ta- tembakau, akan tetapi mengisap.
oN
1 — 8X6
hun 1492 mendarat di Amerika, , Tembakau mengandungsebahagian
untuk
jang
Nicotine,
-orang Eropah baru kenal sama
besar lenjap diudara kalau dipapohon tembakau dan pemakainja.
Dan dari asap
kai sebagai:rokok.
waktu
'Orang2 asli di Amerika
sedikit setjuma
isap,
jang-kita
tu mengisap rokok dengan beru-

tjara.

'pa2

jang

Ada

“dung, ada jang pakai daun
gung

untuk pembungkus,

sekarang masih banjak dipakai
“ditanah Djawa. Djuga ada jang
| memakainja untuk obat luka, tem.po2 orang sakit ditaruh didalam

lah sampai hudjung penghabisan..
Kebanjakan kita tentu sudah
tahu tanda2 keratjunan Nicotine.
rutu

atau

sigaret

jang

pertama

waktu masih ketjil: dan
rang djikalau mengisap

ketanah Peran-

sekarokok

tjis oleh tuan Nicot, utusan Perantjis di Lissabon dan dgn ini

terlalu banjak, ja'itu: sakit kepa-

— disekitar tanah Europah. Ratjun

berkeringat, muntah, berak2 dll.
Djadi Nicotine ialah ratjun untuk

tembakau

mulai

la, lelah, pusing, penglihatan kurang

perdjalanannja

tembakau jang dinamai .Nicotine

'asalnja dari nama tuan

merokok
orang2
” Permulaan
dengan pipa, kebiasaan mana

lalu banjak,

waktu

“ pertama kalinja
“raja. Di tanah
ota Bern mela“rokok dengan

or pengadilannja me-

'hukumannja minum

ro-

“

dalam

pernah

N,V,

.

Intraveem,

6

- Djalan

Intraveem

dibitjarakan:

Akan

Tentang laba-rugi tahun 1948/1949.

b..
c.'

Tentang schorsing Direksi.
“Tentang pimpinan Badan Pengawas.
Siapa2 jang hendak mengundjungi rapat tersebut, harus mem.
bawa surat sahamnja,
a/n Badan Pengawas
O. DAJOH
» Ketua.

baik

R. A. MONINGKA

-

Panitera,

Nya

Udjian masuk Sekolah Cursus Monteur ,,PESMI” di Tomohon
ng
akan dilakukan tgl. 1 Desember 1949 mulai djam 8 pagi.
Tuntutan: a. Surat Keterangan dari Hukumtua, b. Surat idja-1
5
1
:
zah sekolah,

laki2

7

Tuntutan pada murid jang lulus: a, Surat pengakuan dari jang
sekolah (Bapa, pengampu). b. bawa perkamenanggung wang

4

kas2: piring, sendok, garpu, mangkok, tikar-bantal dan selimut.
Pembajaran: a. Wang alasan F. 20.-. b. Wang sekolah F»20,.|
En
sebulan. c, Wang pemondokan FP. 50.- sebulan. ” «
Cursus mulai pada tgl. 5 Desember 1949. Tanggal 4 Des. '49

3

semua sudah harus hadir di pemondokan di Taletg-Tomohon.
CURSUS

lamanja 1 tahun.

dilaksanakan

“

karena ibunja minum rokok 30
' batang sehari, sedang sebetulnja tjuma 8 batang jang diluas5
kan.
3, Perempuan

brik rokok

pat keguguran.

Dan selandjutnja

rokok

Sa

jang bekerdja dipa. »
lebih atjap kali damereka me-

terlalu tjepat jang menje-

babkan banjak nicotine masuk di
dalam darahnja. Tempo2, dan
umpama kalau ada tamu, tentu
tidak ada halangan kalau perem-

puan djuga merokok, dan djuga
sirih,
untuk orang jang makan

ratjun

ma untuk anak2 atau orang2 mu-

da, jang susunan sjarafnja belum
5
ae
tjukup.
rokok,
sap
mengi
Kalau anak2

kesehatan, dan djuga mahal, bu-.
5

Sudahkah kita sekalian, pernah

alam

“Hasil

semurni ini,

jang

ter-

mashur sedjak sebelum perang, dapat

kalau mereka memakai tembakau
sebagai susur, tetapi djanganlah

kan?

lekas

atas

kedjadian anak jang

sjaraf, terlalu berbahaja, teruta-

mendjadi

dapat

dan

1. Diwaktu kotoran bulan lebih
banjak Nicotine jang masuk di-

berasap berturut2 seperti pabrik
jang djalan. Ini tidak baik untuk

mereka

a.

perkembangan rochani dan djas-

mani” tak

untuk

Intraveem.
Badan Pengurus

di-kantor N.V.

bertempat

Intraveem,

Pelabuhan - Manado..

pidato

pokok

N.V.

ten-

bitjarakan lebih landjut, hanja
saja akan memperingatkan bahwa
Nicotine ini, oleh karena

bahwa

bertindak

nama

anak2.

bagaimanakah

Sekarang

djantung, mata, sjaraf dan otak.
Saja anggap ta' perlu hal ini di-

tadi.

Pikirlah
opi terbuka.
sikapnja masjarakat,
4

terang, dada merasa berat,

leh

tang orang perempuan jang minum rokok? Saja tidak mau mengambil risiko, dapat palang pintu nanti dirumah dengan.mengutjapkan pendapatan saja, .hanja
saja mau memperingatkan bebepa
rapa hal.

Ingatlah sadja waktu minum se-

penderitaan-

23

den-

membalas

dam, terutama terhadap

bih banjak, djadi, disini diberi na-

.nja dan untuk kesenangannja.
— Didalam tahun 1560 bidji temkau ini dibawa

dan tentu akan

djikalau kita

sihat kalau minum rokok djangan-

Poli

ADVERTENSI.

N,V.

pemimpin2 tak djudjur jang men-

gaskan,

dari

“ Dichabarkan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 1949
djam 4 petang akan diadakan rapat umum pemegang2 saham

'dfadikan ladang perdjuangan bagi
kepentingan kehormatan dan kedudukan sendiri, sedang sebahagian besar dari pembitjara2 mene-

jang

pembitjaraan

(ge-

-

ada
dalam. menambang
ilmu,
tentang
bajangan
memberi
jang

pendek ini bahaja mengisap rodisebutkan sekok tidak perlu
mua. Tjuma, pemakaian tembakau
jang sebegitu banjak pada zaman
sekarang, tidak bisa dimaafkan,

didjalankan, kira2 4 — 5 kali le-

dang pemberian dari. Tuhannja untuk melenjapkan

Didalam

masih menjusu keratjunan oleh

tentu

E

Uk

masing2 se-

tuk tak-boleh kalah dari.

ungan“ 4
ngisap rokok dengan
13
berumur
kertas? Dan sekali
tahun mereka djuga mau seperti
4
orang dewasa.

isap terlalu keras, seperti tempo2

rokok

5

20 (hari Minggu) akan diadakan pertandingan musik dengan «
tak memakai perkakas. |

wanita, sehingga ini djuga mendjadi adjakan bagi pemudi2 un-

mesi!

begitu, « 2. Sudah

tidak

Kalau

tjelaka besar. Dan

'kamar jang penuh dengan asap
tembakau. Pohon ini mereka pan-

mamanja

menemui

darah.

peminum2

dja-

seperti

atau

papanja

niru

Direksi

Oleh sebab itu Tuan? tersebut

boleh diterima baik oleh bangsa

memberi tjontoh. Ingatlah waktu:
anak tuan jang umur 3 tahun me-

selaku

mulai pada tanggal itu tidak bo-

"

jang

schorst)

dipetjatkan

N,V, Intraveem,

SA
ara
5
Menurut atjara, maka pada tgl.

gili-e
pe-

oleh pengambil2 bahagian,

L. A. Voges

A, Gosal,

nu,

laki2, maupun
perempuan,
ada
8 jang mengandung
adjakan2 pada
rokoknja. Sedang sebagai nasihat £
pemuda-pemudi " untuk giat meseorang dokter kepada patientnja, 3
ilmu jang kelak akan diUang
permintaan demikian kebanjaka
mereka bagi kepenan
pergunak
tida dituruf,
“3
jang
ada
t,
masjaraka
tingan
terlalu
Pada zaman sekarang
menggugat, bahwa bangsa. lelaki
banjak orang2 muda jang mero- 4
bangsa wanikok, kira2 750
dan untuk . sering menganggap
benda jang kurang
sebagai
itu
ta
sebahagian besar telah mendjadi:
harganja, hal mana sekali2 tidak
kebiasaan. Semua ini oleh karena

Laga
darah.
njata bahwa Nicotine
djuga masuk diair susu: sudah

nja

hi-

:

Tjobalah sadja meminta sama
orang, supaja menghentikan me-:

kali jang masuk didalam kita pu-

memakai

“bambu jang ditaruh dilobang

hentikannja.

kita orang dewasa sendiri

I

Kita ingat radja WILHELM

-

ang

kat terhadapnja

rinta-

Meskipun

ngan2 ini, pemakaian tembakau
makin lama makin bertambah.

ang, diseluruh dunia ada

nji

empat.

djadi

Tetapi, meskipun begitu, sebetu ja banjak sebab2 untuk .mepemakaian.
buruknja
ngingati

tembakau jang

kedja-

ber 1949, Tuan2 L, P, Ferdinan-

dus,

SBN

pema-

tidak bermaksud demikian, malah

ia

memberantas

hatan minuman rokok. Ditanah
Rusia orang jang memakai tembakau dipotong hidungnja dan”

'kaian tembakau ini akan mendapat serangan hebat, bukan? Saja

5

untuk

Na

6

Diberitahukan dengan hormat
bahwa mulai.tanggal 1 Novem-

' ' buat sementara

dan Djaiz

Fa

1
ADVERTENSI,

Misa

buku

Djikalau seorang dokter mem“ bitjarakan hal ini, tentu ada tim-

bahwa

hu-

kuman meninggalkan bini. Radja
Jacobus I dari Inggeris menulis

ROKOK.

bul persangkaan,

dengan

aan

EN Mmoland

tinggi2nja 10 menit lamanja.
Sebagaimana
ternjata
dalam
sukar sekali mendjalankan peker-. atjara, maka pokok pidato hendjaan dengan'otak. Tetapi jang : daklah ,,perkembangan rochani
paling bahaja, ialah mendjadinja
dan djasmani”.
kebiasaan, jang sukar sekali diPidato2 jang diperdengarkan

lagi

diperoleh

dimana-mana

kaleng? tertutup

rapat-rapat

dalam

untuk

supaja tetap dalam keadaan baru.
Filma sama sekali ta' berbau, bebas

,

dari

lain-lain rasa dan

Setelah disaring dengan

kain dapat dipakai
kembali, sesudah tiap

sangat tahan

lama dan oleh karena itu adalah
minjak jang "UTAMA bagi memasak

hitung harga alat merokok didaRen
lam1 tahun?

Tjobalah direken sebentar!!!

NN N
A

marah,

mudah terkedjut, lekas tjape dan —

&.

pemasakan.

dan menggoreng”.
II

:.“

2

Ta
/

:

|

2-1468

'ISAP

apa

Djafar

3

NE

A

kok dengan

Juli

dalam pembahagian ini militer2 — /

pensiun,
T3
Kantor
Distribusi
Manado,
|

Ta
No,

Jury,

. lalu dimulaikan memberikan
kepada
ran berturut-turut

Is

Dujo.

tuk
menjelenggarakan
dan
mempertahankannja.
sudkan oleh menteri Ismet Inonu,
Sesudah itu, Ketua Jury memketika ia berkata di Parlemen: berikan'
uraian pandak mengena
Turki, bahwa untuk mempertahan
ini dengan mengepertandingan
kan politik bersahabat dengan
mukakan
beberapa
nasihat.
sukar.

Bulgaria itu mendjadi

petangnja

kan, lalu diteruskan

termasuk —

£

disana.

, Kapal Inggris jang terachir di-

sing2 pulang kerumah akan ma-

TA

djuga

1

muatannja

pantas...

1. Untuk pembangunan/penghalu-

5
#

tak
tak

Sebenarnja saja
Il, hal mana

(A, BI dan BII).

Selandjutnja

ta

itu

kembali kekota Shanghai
uduki kaum komunis dan

mbongkar

kepada

:

me-

dengan

sendiri, umpamanja

mereka, supaja kembali, tetapi okapal
Alacsan bahasa Indonesia.
rity”, akan tetapi hingga kini ti- ' rang2 Bulgaria itu tidak mengin- . 2. Untuk mendidik pemuda-pemumelepaskan
dahkannja malahan
dak mau memberi sesuatu komen
- di dalam hal ,,berpidato”, sutembakan kepadanja sehingga ia
tar atas keadaan,
djuga tidak
paja didapat ahli2 pidato.
luka2 dan kemudian mati dirumah
mau mendjawab pertanjaan, apa3.
Menginsafkan pemuda-pemudi
kah akan dikirim lebih
banjak - sakit. Jang seorang lagi itu me-

nasionalis me

tut, supaja kapal2 dagang

kota itu memerintahkan

hubungan dengan

Inggris itu akan dapat tjam

angan. Kaum

tegaskan, bahwa maksud G.5.S.

M. tjabang Manado mengadakan
pertandingan ini, ialah :

mana

ia

sa meninggalkan perairan teritoal dan pada waktu itu kapal pe

bang Manado jang diutjapkan
belum pertandingan dimulaikan,

jang berdjalan2 didusun itu. Wali

Markas besar marine Inggris
di Hongkong terus-menerus ber-

berapa pembitjara masih terpe-

ngaruh dengan kebiasaan tua
dalam berpidato, dimana selalu
dimulai dengan merendahkan diri

Dalam pidato Ketua G.S.S.M.

kan dua orang serdadu Bulgari

lebih baik.

semangat-

serta

tjita2

nja untuk kemerdekaan.' .
Perlu dikemukakan, bahwa be-

berlaku

1

in, maka

kapal tersebut terpak

ini akan tanah air Indonesia dan
kebesaran

pembahagian

untuk semua pegawai2
negara
jang telah dipensiun dengan tidak melihat, termasuk golongan

“

“hai mendjadi
men

itu hendak bertindak demi-

“semua

man

keadaan orang2 asing di Shang-

ormosa). Apabila kapal nasio-

alis

bang kembali ke

lam pada itu orang menundjukkan kepada desas-desus, bahwa.

Makassi

dalam

berpen-

all

patan untuk masuk Shanghai. Da

pendek,

jang

it

,,pangkalan
ke
kaum nasionalis dikepu
lokade”
an Chusan atau di Taiwan
u

K.M.B.

Dengan

pidato ternjata ketjintaan murid2

negara

siun
Olehnja

Nisa

gai negeri, berada dimuara sungai Yangtse, menunggu kesem-

buah ka-

Pertukangan, Sekolah Pendeta,
Sekolah Guru Negara dll.).

Telah memasukkan nama untuk
|
$
sedjumlah 26
| turut “bertanding
Tg aja
Sa
adalah
penonton2
sedang
orang,
|
nana
t
u
eh Keep Pe
lelaki
Me 3001 orang, tua-muda,
konseukap CN Ta
dan wanita.
Pagi hari ini P.J.M. telah ter.

Inggris lagi. Beberapa kapal jang
berlajar dibawah bendera pelba-

jkok ter-

tentang 'hasil2

jadi:
apan bangsa, kembang — mend
»pegawai2
pemudi har
' tanah
MP

Sekolah

E

djelasan

ak

Menengah,

Seaibn

adaan bahaja. Menurut kabar di
Shanghai kini tidak ada “kapal

(Sekolah

pada

dari

1

golo-

seharusnja

BI atau“BII

ngan

Li

fregat

dengan berbagai2 pemimpin politik, dimana P.J.M. memberi pen

S3

golongan pemuda-

»pegawa

Slun jang tidak termasuk

bini

kapal tadi tidak berada dalam ke

- mengamat-

dua

pembitjar

sebagai sebahagian

merdekaan,

Ben

dakan

dirinja dari pada perdjuangan ke-

.,,pertandingan-

berpen.-

Lah

nasionalis,

dilakukan

Ja- panpidato”, dimana turut mengambil
ahagia murid2 dari sekolah2
ya ang
terhisab Sekolah Menengah

3

nela

(“telah

4

rity

-

i

|

at
DO.
a padi
€ 1
berbunji:
1 tari 1949 mulai pukul 10 pagi ,G.S.S.M. tak dapat melepaskan “pan Icb i2jang negara
jang

| Kalangan perkapalan di Hong.
kong berpendapat, bahwa kedua adakan Ta
pertemuan “tidak resmi

dilaut

orial
n terit
?

» 8

sar

-

pendktaah bah wa mereka
| itu aan diserang oleh pesawat2 ter.
bang

ebih djauh

ba-

pembahagian

(Mengenai

n se- Tang2 tenunan untuk setengah
mengembangka
hani
dan tahun jang kedua1 1949.
tjara bebas akan rochani dan
Bahagian kalimat pada ketetaanggota”
itu
djasmaninja, sebab

tak dapat

"un
ter). Sebuah kapal perang na nasionalis

nasionalis Tiongkok telah
|dua buah kapal
da-

h
No. 29/B.
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| di pantai-pantai

RALAT,

-

Ia

Ban, m
u,

£ 2

|

£

SANGAT

BAIK UNTUK
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MEM
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