REDAKSI

Tomohon

| ADMINISTRASI
| EXPEDISI

TH.

No,

7. $ P3

(PENGADUAN)

| Pemimpio
UMUM (rumah) Thn tit. 55 H
sebulan

4.—

Langganan

1 1.—

| Adpertensi

| (sekurang2nja
atau kurang.
UNTUK KOTA

f 3.—

sebaris

5
sekolom,

untuk

H

baris

3

MANADO-

TOLLY
PHOTO STUDIO
PASSERSTRAAT TELF. No 204:

solit
'nesia pada tgl 28
'4ulisan ini disusun oementerian luar negeri dan

umkai

di Washington
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de-

5

j

berhubung dengan faktor2 jg
penting jang harus dibitjarakan lagi dalam menjelesaikan
soal Irian,
berhubung dengan penjelidikan jang dapat diadakan terhadap Irian serta penjelesaian
soal2 jang bersangkutan
dengan soal Irian,
e. berhubung dengan
kewadjiban jang berat jang
dihadapi
oleh anggota2 Uni dan
f. berhubung dengan ketegtihan
kedua pihak untuk mempertahankan tudjuan menjelesaikan
segala soal2 atas djalan
da-

e Bg kedaulatan ab

2 upal jara di menja

: Anggota?

Dr. DrErs

.kangih

Drs. HATTA

delegasi telah be:
tertahan sedi-

. dapat dipetjahkan. '
nja

Had

bagi

- sudah penjerahan. Drs.Hatta me-

kepentingan

nundjukkan,
bahwa dasar
Uni
adalah kepertjajaan satu
terha-

dap jang lain. Achirnja beliau me

inter-

njatakan terima kasih kepada delegasi Belanda dan anggota2 K.

sg nasional.

: Gamalan.

P.B.B.I. Sesudah itu

kepada

rakjat

Dr. W. Drees membuka .sidang.
“pleno kedua K.M.B. jang mendja

dan ke-

Indonesia

persetudjuan2 jang telah
pai dalam

na sadja didunia ini. Kedua, pe-rintah tuan dalam hal jang iswa

ini Pera @paja

diformaliser

serta ditandatangani oleh pemim-

“ tamu2,

f

landa

antara mana

menteri2

dan isteri W.T.M.,

Be-'

njonja

Lovink, anggota2 korps diploma-

be-

tik, wakil2 Suriname dan Antillen, pembesar2 tertinggi Belanda,
al. Jhr. Beelarts van Blokland,

angan jang dapat sa-

mereka, berikan Pa

kumisi2-

tertja-

Ksatria
'pin2 delegasi. Ruangan
penuh sesak dengan wakil2 dan

untuk

antung
i sekali lagi

mana

dalam

di sidang penutup,

aah

djuga halnja dengan rakjat dima-

kese-

wakil ketua Raad van State dan
: sekretarig djenderal dari ketan

berbitjara

Sultan Hamid II. Beliau
tjarakan
kemungkinan2

dil Teanta di Indonesia jang be-

membimiliter

kerdja-sama, dalam mana diutjap
dan Menteri Van Maarseveen jg
kan terima kasih atas undangan
berpidato
sesudah Sultan Hamid,
pada mereka untuk hadir dalam
persetudjuan kesidang penutup ini, serta, bahwa - membitjarakan
K.P.BBI.,
mereka tidak bisa hadir dalam si- budajaan. - Ketua
Herremans,

dang ini, karena kehadiran mereka tidak dapat lagi mempengaruhi
hasil2

jang telah

“bahwa

mereka

tertjapai,

tidak mau

memberitahukan,

ka dan

serta

Dengan

membe-

nerima kedaulatan

mene-

rima baik surat ini sebagai pemberitahuan,. serta menundjukkan,
bahwa golongan2 ketjil mendapat
kesempatan untuk mengeluarkan
pendapat2nja dan berhubung de-

Mengenai keresidenan
maka disetudjui, bahwa
bung dengan peristiwa,
wa sampai kini belum
| dipersatukan pendirian2
dua pihak mengenai

sebuah pena badja a-

€

itu berdasar

a-

Keradjaan Belanda.

a.

ka soal ini belum
lesaikan,
b.

tjara2

jang

patut,

Status keresidenan Irian akan
tetap dipertahankan dengan kepu
tusan, bahwa satu tahun sesudah
tanggal penjerahan
kedaulatan
kepada R.I.S. soal iketatanegaraan Irian akan ditentukan dalam
Keradjaan:
perundingan2 antara
Belanda

dan R.I.S., demikian

njinja piagam

penjerahan

bu-

kedau-

latan jang adalah salah satu dari

tas peraturan2 dalam undang2 da
sarnja jang telah diketahui oleh

kepen-

chirnja persetudjuan ditanda tangani dan sidang ditutup dengan
pidato pendek dari
Ketua
Dr.
Drees.

berdaulat.

Republik Indonesia Serikat me-

tingan internasional dari sa
djuan ini.

ri kesan, bahwa mereka menjetudjui hasil2 itu dengan hadir dalam rapat terachir ini.
Ketua

mendjelaskan

sKeradjaan Belanda menjerahkan kedaulatan atas Indonesia de
ngan tidak bersjarat serta penuh
kepada Republik Indonesia Serikat serta dengan itu mengakui R.
IS. sebagai suatu negara merde-

mai serta

Irian,
berhu
bahdapat
ke-

Irian, ma

dapat

dise-

berhubung
dengan
Kn
supaja K.M.B. dapat diselesai

kan pada tgl. 2 Nopember,

dokumen2 dan surat2 jang dilampirkan kepada persetudjuan jang
meliputi segala soal (mantel overeenkomst) jang pada hari Rabu
jl. dalam sidang lengkap. dalam
Ruangan Ksatria diachirkan dengan

menanda

tangani

persetu-

djuan itu,
Menurut surat2an antara delegasi2, dalam mana status guo keresidenan Irian akan dipertahankan sementara, maka ini artinja
bahwa Irian akan tetap dibawah
Belanda. Dalam mantelresolusi di
tetapkan, bahwa K.P.B.B.I. atau
lain badan dari P.B.B. akan meng
awas2i pelaksanaan persetudjuan
ini.

ngan djalan konperensi, maka.tis
dak perlu lagi mendengat mere. |

ka.
Ben G3

| peperangan | dengan "Eau?

gd Drees Men aniaa Tapa
mula?
“dimaksudkan, supaja selama kon
peraga berlaku
b
diadakan sidang2

: perundingan

ngadakan

tetapi djalan perunaka Krida peristiwa) jang) - dingan ada ah demikian, sehingmberikan kemungkinan untuk “(ga suatu tjara kerdja jang lain tindapatkan suatu pemetjahan
dak dapat dianggap lebih baik
.menjenangkan. Pada tangdari pada jangkita telah ikuti sz-

Haa dimulailah suatu
rei
2 Medja.. Maki?
3undar dari
di-

2.

ntuk mamhetikin 'kedaulatan
a

: Negara

karang. Beliau dengan sungguh2

menundjukkan kepada peristiwa,
bahwa anggota2 delegasi
telah
bekerdja

dengan

sekuat”

tenaga

dan dapat mengerti akan kurang
3 kesabaran dalam kalangan2
Re-

ad

publik di Indonesia,

Indonesia Seri &
dan d

akan tetapi

memperingatkan, bahwa
kesulitan2 soal2, menghambat djalan pe

Tan n meng

memberita-

Dr. Drees

22 rundingan.

jang Le

hukan, bahwa diantara surat2 jg

, Belanga-Inda

masuk

telah terdapat

surat

dari

tuan2 Mr. Blaauw dan Verboom,
Pi dari bangsa

3 dapat

$

gotonga

.m

dan Inggeris. Sesudah itu sekre-

taris djenderal K.M.B., Dr. Prinsen membatjakan persetudjuan jg

meliputi

segala.

pembitjaraan2

(mantel — overeenkomst)
dengan dokumen2 jang dilampirkan.
Dokumen2 itu ditulis dalam 3 bahasa (Indonesia, Belanda dan Ing
geris) dan dalam perbedaan antara pengalimatan2, maka penga-

limatan dalam
memutuskan.

bahasa . Ypseri s

:

,

Persetudjuan jang meliputi semuanja diuga menetapkan,
bahwa K.P.B.B.I. atau sebuah badan
dari P.B.B. akan mengawas2i di
Indonesia dalam pelaksanaan per
setudjuan jang didapat dalam K.
M.B. ini.
Persetudjuan
jang ditanda ta“ngani berlaku pada saat penjerahan kedaulatan dalam suatu upatjara di Amsterdam, selambat2nja pada tgl. 30 Desember j.a.d.
Sesudah itu berbitjara pemim-

:

Ruangan

Ksai-

KNSaIN

“@Indoresia

rya diDen Haag
jang

berse-

djarah
Disini Ksatrija2
Indonesia,
Belanda dan pahlawan2 pi-

kiran P.B.B.

mentjiptakan

apa jang telah lama ditung-

gu-tunggu.

RD ile)3

pin delegasi Indonesia, Drs. Hat-

kemerdekaan politik dan
1 hadap
sia

rta.Au

Komunitine

Tenggara dapat

Setelah.

ta

Belanga bag

dapat antara

terlarii

di

didjamin

dengan - djalan mendapatkan
suatu pemerintahan Iondonesia
jang demokratis lagi kokoh,

,

in

ke-

BabAsa

Ng Meh 9
se Bek

daulatan, Statut Uni, NN
an peralihan dan surat menjurat
tentang poni Ingsing2..

ked bm

Snake

SA

:

ad

g

AA

|

kemakmuran

Pada abi Rabu sore “ma
djam 2.15 (waktu Belanda) ketua

per-

BELANDA.

terdapat,

semua soal dapat diselesaikan, a.l.

HER Rpman NS: Perse tudjuan ini Pa ba arti-

untuk

jang

a-

walaupun kegembiraan
ini mendapat rem sedikit, karena belum.

-

berdaja upaja memberikan

kepuasan

soal Irian jang harus dirunding“kit karena belum semua soal ' kan
lagi dalam tahun pertama se-

Pe

an bermaksud sungguh2

menjatakan

tas persetudjuan

dengan sekuat tenaga

: Kegem biraa »

Na
Ne
urusan
Timur
suatu pidato radio
1 kepada rakjat. Agai berikut :

ta jang

Pn
an kedaulatan dan Statut
Uni INDONESIA

pandjang

200 djuta

memberikan

uraian

lebar tentang

perkem-

bangan2 di Indonesia sedjak ki-

Ilar dan 300 djuta dollar dari

ra2 tahun 1930 hingga
nanaman kapitalnja di Indo-- |dan
tentang usaha2 jang
tidak
Belanda
sia dan bangsa
didjalankan
oleh Belanda-Indopat kehilangan pendapatan ini
nesia maupun dunia luar

g an tidak mengalami bentja-

jang

laga Bangsa

mum

Indonesia se-

ja

terus

untuk

menjelesaikan pertikaian jang u-

hebat dalam ekonomi na

disebut orang

,,pertikaian

Indonesia-Belanda”, maka siaran

tetap

itu kemudian menguraikan djalan

perundingan2

dalam Konperensi

Medja Bundar di Den Haag. Di
njatakannja, bahwa Amerika Se
rikat jakin, bahwa memang lajak
unfuk mengharapkan hasil Naa

:

baik dari Konperensi Medja
Bundar. Djika memang dapat ter

'enti,
£

dai

baik,

ih Th isil jang

h menc jadi maksud
bangsa Inps

2 pemerinta

dan

| Sudah terang

e fektif dan

kiranja, bah-

wa sebaik-baiknja bangsa

Indo

tetap memelihara kekuatan ' nesia menggunakan sepenuh2nja
an tek
&

| ekonomi Belanda:. ketenteraman

“Internasional dan pertaha

nan

ter

kesanggupan dan ketjakap

nik pemerintah menga

Bangsa

Achirnja

wakil

Menteri

Rus-

dak ditjarikan antara keinginan
penjakit jang tak dapat semlan Abdulgani menjatakan, bahfihak Indonesia untuk mendapat
alan
kegag
Semendjak
buh2,
wa seperti lain2 keterangan tenkan
kemerdekaan
politik
dan
kedengan
Amerika
Linggardjati,
“tang
haluan politik, maka pada
hendak
fihak
Belanda
untuk
meaktif ikut tjampur tangan dalam
hakekatnja keterangan politik Alindungi
kepentingan
politik
serdan
esaian
penjel
han Indonesia jang berdaulat jg mentjarikan
ini
ta ekonominja.
Padahal kurang - merika terhadap Indonesia
penjelesaian itu ditjarikan dalam
baru.
Dipekerdjakannja orang2
mengandung keinginan2. Apakah
kemerbahwa
rupanja,
diinsafi
.
kompromi.
Belanda oleh Negara Indonesia
haluan politik itu dapat dilaksa- .
dekaan politik bagi kita bukan tu
Selandjutnja Ruslan AbdulgaSerikat bukan sadja akan meng
nakan,
akan ditentukan'oleh pern
melainka
terachir,
jang
djuan
ni mengatakan, bahwa jang
diuntungkan rakjat Indonesia, metumbuhan keadaan kelak dan okeuntuk
djalan
satu
hanja
itu
lainkan djuga akan
membantu
maksud dengan kompromi ini, ialeh imbangan kekuatan jang medjuga
rakjatnja,
sedjahteraan
lah menemukan dua kepentingan
mendjamin kepentingan2 Belanliputi negara kita,
demikianlah
miannja.
perekono
dalam
jang lebih banjak menundjukkan
da dinusantara ini.
wakil
Menteri
Penerangan
Ruspenahasil
Mempertahankan
pada
adanja pertengkaran dari
Djika bangsa
Belanda
dan
lan
Abdulgani,
Indonedi
Belanda
modal
naman
bangsa Indonesia melihat lagi ke persamaan. Apalagi, sesudah dua
Keterangan
politik
Amerika
sia jang sebesar 200 a 300 djuta
kita
kali dirasakan oleh rakjat
untungan2 jang besar jang maSerikat
terhadap
Indonesia
itu
arsama
akan
dollar tiap2 tahun
aksi militer,
sing2 dapat berikan kepada satu
dalam kalangan2 politik di Djokahankan
mempert
dengan
tinja
“sama lainnja, maka suatu ikata
Sekalipun sesuai dengan polijakarta menimbulkan kegemparkolonial
keadaan perekonomian
dari Keradjaan Belanda dan Netik mampes kita tanggal 1 Noan. Banjak jang mendjadi ragu2,
(KOLONIAAL economische ver
gara Indonesia Serikat akan dapember 1945, dimana dinjatakan,
“apakah
penjelesaian politik,
sehoudingen),
sekalipun
dalam
pat mendjadi bertambah kokoh
bahwa apabila bangsa “Belanda
perti
keterangan
State
Departsangkar
kemerdekaan
politik
jg
dengan berlalunja masa.
dapat menjesuaikan diri dengan
ment itu dapat memuaskan rakjat
sangat bertentangan dengan pedengan
kemerdekaan kita dan
— Pikiran Republik.
Indonesia
atau setidak2nja meme
perdjalanan sedjarah, serta men- ngertian complete souvereign(Aneta).
,»Keterangan resnuhi
tuntutan
perdjuangan rakjat
ty”
atau
kedaulatan
jang
penuh.
mi tentang politik Amerika Seri- "tjari djalan damai, maka kepentiIndonesia,
,,KALAU
HASIL
Dengan tak mengabaikan kengan dan keperluan bangsa Bekat di Indonesia jang disiarkan
KMB
ITU
DJUGA
SEPERTI
Indi
besar
tu
patutan
kepentingan2
Belanda
sebegi
landa jang
USIS sekarang ini sudah sebuJANG TERMAKTUB DALAM
lan jang lalu dapat kita batja donesia ini dapat diselenggara2- - dan kenjataan tentang kurangnja
KETERANGAN
POLITIK Atenaga bagi negara kita jang mukan selandjutnja, supaja putera
dalam State Department Bulletin
MERIKA
SERIKAT
SUDAH
pudapat
da
ini,
maka
saja
berpendapat
—
disini
tanggal 26 September 1949”, de- nja jang berada
TERANG,
HASIL
KMB
ITU
demikian wakil Menteri Penerala hidup dengan. selamat dalam
mikian wakil Menteri PenerangTAK
DAPAT
MEMBAWA
PE
dengan — bahwa harmoni antara
usaha mentjari nafkahnja”,
an, Ruslan Abdulgani
memulai
NJELESAIAN
DALAM
PERIndonesia
dan
Belanda
hanja
digani.
mikian Ruslan Abdul
keterangannja dalam pertjakapan
TIKAIAN
INDONESIA - BEdapat, bila
Republik Indonesia
Dalam mentjarikan kompromi
chusus dengan Aneta. Apa jang
LANDA",
demikian
dikatakan
Serikat nantinja
bebas
dalam
dinjatakan dalam keterangan ini dengan djalan harmonis itu -djaoleh kalangan partai sosialis Inmentjari
independeneynja
sendiri
lan fikiran Amerika Serikat kusebagai haluan politik Amerika,
donesia,
dalam kerdja sama atas tingkatrang memenuhi sjarat2 jang pabukan barang baru, Ia mengikat
an internasional,
pada resep lama bagi putadan kenjataan. Harmoni kenBelanda mempunjai ribuan pega
wai jang terdidik baik sekali dan
jang berpengalaman untuk ditawarkan kepada suatu pemerinta-

kan kita

2.

dato Radio P.JM. Tn
'den Sukawati

aa

Maa
2
(Aneta-Roio). Kumisi
dalam
K:M.B. jang diwadjibkan menjelidiki soal lalu-lintas sipil dan

aa

| mana dimaksudkan lampiran2 dan

" persetudjuan2 istimewa mengenai
al2 jang terpenting dari kerdia-

sama dihari depan serta persetudalam hal mana

antara Jain dimaksudkan

persetu

djuan2 istimewa sebagai
penjerahan
kedaulatan

akibat
sedang

tentang beberapa soal

delegasi2

menggambarkan
pendirian
ma'sing2 setjara surat menjurat.

'Dokumen2 ini disusun dalam 3
bahasa (Indonesia, Belanda, Ing-

geris). Kedua

teks dalam bahasa

Indonesia dan Belanda sama kuatnja. Dalam hal perbedaan antara kedua itu, maka teks Inggeris
memutuskan.
.

Persetudjuan2 jang ditanda tangani-sekarang dalam sidang ple“no akan berlaku pada waktu pe“njerahan kedaulatan
jang
akan
berlaku dalam upatjara di Amster
dam selambat2nja tgl. 30 Desember.1949.
Ditjapai persetudjuan
mengenai kerdja-sama dalam lapangan perhubungan luar negeri.

Konperensi Menteri2, dapat mem

| bentuk suatu susunan bersama ser
4 perwakilan bersama2 dan per-

hubungan

hukum

internasional,

dengan penjataan, bahwa
tiap2
- anggota menjelenggarakan perhu
'bungan2 luar negeri sendiri serta
menetapkan politiknja luar negeri
sendiri, dengan maksud mentja-

pai koordinasi sebaik2nja

dalam

kebidjaksanaan luar negeri.
'Suatu anggota tidak akan meng
adakan perdjandjian2 jang mung
kin merugikan pihak jang Jain.

Djikalau suatu dari anggota2

“ita dapat mendjalankan kepentingan2nja dalam negara tsb. deperwakilan

t Uni mulai dengan

mu-

ah ini: ,,Keradjaan Belanda
adSa

aka

dengan

.menjusun

memutuskan

suatu usaha ba:

nk nerdekaan: AS
antara
mereka serta untuk mewudjudkan
ha kerdja sama itu bersetudju
ik suatu Uni Indonesia-

selambat2nja pada bulan
1950.

ang berdaulat,

da
kedua

dengan

“bahwa tidak ada- din, seakan2 hal'itu menu-

kar gkinan akan diadakan

in jang tidak ternjata
ng
a. 3 belakang dirasa perlu

angkatan udara jang dengan

pat

Maret

suatu

«

Ta

dahkan , terdiri PEMBERITAHUAN

“dapa

'CBG3 14 kg. dl

No. 128.

Air Commodore

Suriadarma jg -

hadir pada K.M.B. sebagai

ahli

penerbangan, menerangkan, bahwa mungkin perhubungan2 interinsuler di Indonesia akan mendjadi kepunjaan Pemerintah Federal
Sementara dan sesudah penjerah an kedaulatan
akan diserahkan

kepada R.I.S. Sebagaimana mak-

lum perhubungan2 ini sekarang
didjalankan oleh K.L.M. Djikalau
tentang soal ini didapat persetudjuan, maka untuk pertama2 dinas ini dapat didjalankan dengan
pegawai2 K.L.M, jang sekarang
ada, karena untuk sementara belum terdapat tjukup pegawai2 Indonesia untuk mengopor pekerdja
an2 itu.

n

pener-

disegenap Indonesia jang

masing2 dapat bekerdja 'sendiri2.

Disamping itu akan disusun ko'mando pesisir istimewa jg akan
mempertahankan pesisir jg pandjang itu.

R.LS, dalam 5 tahun jang
sesudah

per-

penjerahan

ke-

Um Indonesia-Belanda ditjiptakan, « bagai suatu kerdja-sama
jang teratur
antara
Keradjaan
Belanda dan R.LS. berdasar-atas

suka-rela, persamaan deradjat,
hak2 sama dan Uni tidak mengu-

| rangi status kedua pihak T
a
negara2

jang berdaulat”.

Danua Damon el

Uni di

ee

:

Alat2 jg. sekarang

terdapat

Indonesia terutama akan

5

negaraan

gunakan untuk melatih.

Angkatan Udara jg. baru akan
harus disusun dari bahan2
jg--dimasukkan,

demikian

baru
Suria-

darma,

Minahasa
TOKO LALAN-TA KE GELANG.
SANG PERDAGANGAN
INDONESIA,
Indonesia

telah

“Demikianlah pada tgl. 1 November j.b.l. telah dibuka sebuah
toko kepunjaan usaha
tersebut
dan diberi nama LALAN-TA,
ditepi Djalan Raja Manado-Ton.
dano, betul2 pada Pusat Toko2
di Tomohon.

ngan pengetjualian2 jang

akan

ditetapkan oleh Undang2. serta

pedjabatan2 politik,
pengadi'an
dan pimpinan2 jang drasnpaken o-

lehh Undang

Atas nama pimpinan telah berpidato tuan Rawung jang mengutjapkan kata pembukaan, lang- 'sung disambut dengan sebuah pidato oleh p.t. Goni, dimana beliau.
-memberikan petundjuk2 jang perlu Sesudahnja, ketua tuan Rompas mengutjapkan sebuah pidato
5 pendek
an achirnja tuan Turangan selaku anggota mengutjap-

. kan sebuah pidato jang. agak landjut,

Manado

Pembahagian ini berlaku selama persediaan mentjukupi.
7. Permintaan dimasukkan lang

Disahkan

sar modal perusahaan, Saham itu
f 50.— sebuah.

Danckaerts

Beslit Radja

tgl.

12 Agustus

1909 Staatsblad No. 48,

di Tondano

mulai

tgl.

24 hingga

1949, maka telah lulus murid2 jang berikut:
MANADO: untuk Costumisre:
I. Njonja Sampelan Tendean.
" Ita" lulus 2)
2. Marie Kairupan,
TOMOHON: untuk Costumisre : 1. M. Mambu.

x
1

TONDANO:

untuk Costumiere :

. Adeleida Ranji.
z Stien Muntu.

3. Njonja &. Rondonuwu-L.
4. Njonja St. Senduk-M
5. Rachel Posumah.
Anggota2

Kumisi

Udjian, ialah:

Untuk Tondano: S. C. Siwy, A. M. Ticoalu, Kang Leang Lee.
Untuk Tomohon-Manado: A. J. Lucas, A. M. Ticoalu, Kang Leang Lee.
Udjian2 tahun datang akan diadakan bulan Maret dan Oktober.

AAG 1, CAG 1, AAG 2, 3
dil,
CAG 2, 3, dil., AAWM,
AAWV, CAWM, CAWV un:

tuk rokok2 golongan C.

IA
ABG 1, ACG 1, CAG
CBG 1, Ka
I, AAG 23

Hn, ABG 2, 3 dil, ACG 2, 3 dil.,

CAG 23 dil.
“CBG Pa Plh
Ore
untuk matjis-matjis
diperpandjang
hingga dengan 7
Nopember 1949. Tanggal achir
mula2 ditetapkan pada tgl.
31
Oktober 1949.
x

:

PEMBERITAHUAN
DISTRI—.
BUSI No. 14BPembahagian

SUSU

TERIGU.
1.

manis

#

dan

DELFIA
MENGAGUMKAN

Susu manis: Flying Wheel &
f 0.95 se-kaleng: Van Heel
a f 0.85 se-k.:
Blue Cross
af l1.— ae
1 “Restora
f

0.95

se-k.:

Vier

koeien

f 0.90 se-k.: Friese Viag
f 0.95 se-k.
Zegel No. 3.
AAWM,
AAWV,
a1 kaleng.

A

a

CAWM,

Zegel No. 13.
ABGI,

1 kaleng:

ABG2,

2 ka-

leng : ABG3, 3 k. dll.
CBGi, 2 k.: CBG2, 2 k.: CBG3,
3x dil.
TACGE,2 Kk. RACE, “tk: REG3:

6 k. dil.

:

CEGL. 2 K5 CEEZ2,

|

|

Pakailah

“IL

Ak: CCG3:

6 k. dil.

anak

dahulu

ini:

putjat?

|

Aceh, tidak kusangka, hampir tidak pertjaja akul Hampir pula tidak
kukenal kembali . :”,
rtilah aku, kenapa"

.

Bea

minat a kan

surat-suratmu senantiasa penuh

dan tentu banjak pula vitamin jang ditelannja . .

Vitamin A dan D jang sangat berguna itu untuk pertumbuhan. wa
dan kesehatan, serta pula membuat tubuh dan gigi
Memang benar engkau senantiasa memudjiji Patmboorg
semata-mata dari zat tumbuh: tumbuhan: itu|

jadi kuat:
jang dibuat

.

Digoreng

serta

mudah' ditjernakan.
tidak

mempunjai

bau atau rasa, djadi dapat
1

E G6. Tengker- Ketua . Lango-

dipakai untuk segala ma-

tjam gorengan.

Delfia

IIA.

sungguh

Ik.

Palapa - Ketua muda - Motoling.
W, Sumaijku - Penulis - Kaima
(Tonsea).

Wb

:Hi Luntungan

HARGA SEKALENG
ASI 2 KG.F. 5.20

VJ.

- anggota - Kas

mengagumkan.

regesan (Tonsea).
Palapa. anggota - Ranan lama (Motolina).

Langowan

KEREN
Bean Saba ah Mektbsas

Njonja akan menjediakan

— Delfia

wan.

Njatalah Ki anakmu, bahwa nafsu makannja tentu besar

dan

dengan Delfia makanan
lezat dan gurih rasanja

Diaku sah dengan Beslit dari Kandjeng Pemerintah 17- Sept. 1935
No. 64:
Badan Pengurus Umum Perkumpulan

itu

Delfia

masakan enak.

PERKUMPULAN DE PINKSTER
ZENDING" INDONESIA,

Apakah

3 November

1949,

Venduhouder

Pa D

29

12. Erna Regar.
3. Johanna Politton.
- Watulingas.

untuk Coupeuse:

jang

4 dil. untuk rokok2 golongan B.

tertjapai.

. saham, karena adalah dimaksud
untuk terus-menerus memperbe--

dengan

Pada udjian2 jang diadakan

mintaan2,
Mereka jang telah menerima
pembahagian kelambu
tidak
akan mendapat pembahagian.

segel2

"1

- Tomohon. - Tondano.

Oktober

tgl itu tidak lagi diterima per

Waktu berlaku

2

N

kemudian didirikan setjara Kooperasi dengan Akte Not. tgl. 9 Djuni 1939,
diberikan dalam Ned. Staatscourant tgl. 5 Djuli 1939 No. 129.

sung pada kantor Distribusi
anado,
selambat2nja
tgl.
“19 Nopember j-a.d..
Sesudah

NO 13B.

Perdagangan

» LALAN-TA

Sekolah?

netting af 3.90., Embr. Mosguito netssa f 3.90 per meter,

PEMBERITAHUAN

Nu

Kepala Balai Pen...”

V

ngani djuga oleh madjikan.
5. Matjam2:
White Mosguito
'Netting a f 4.21, Mosguito

kebi-

"Dalam pidato2 degan
bah
. wa sampai sekarang masih terbu. 'ka kesempatan bagi tiap2 putraputri Indonesia untuk membeli

:

Pusat
Kota
TOM Oo HON
Djalan Raja Manado-Tondano
KRAMERIJEN,
PsD,
MANUFACTUREN
“Harga . « Pelajanan Ker
Pasti. menjenangkan|

ban pekerdja.
4. Permintaan harus Was
setjara oknum dan ditanda ta-

8.

HA

1 kg.,

ag

KY

berikut:
AAWM,
AAWV,
CAWM,
CAWV,
ABWM,
ABWV,
Dalam pembukaan resmi jang ACWM,
ACWV,
CBWM,
diadakan sesederhana2nja, namCBWV,
CCWM,
CCcwv,
pak hadir p.t. Goni, wakil Kepala
ABG 1, ACG 1, CBGi1, CCG 1,
Kantor Koperasi dan PerdagangAta
3, 4. dll, ACG.2, 3. 4
an Dalam Negeri Manado
dari
dk. GB. 2, 3, 4'dll. bata 2 3.
Kementerian. Perekonomian.

satu

djabatan2, jang
ipegang oleh
mereka jang bertanggung d'awab
terhadap badan mana

Toko

tulisan

| tinggal,

dikumpulkan

sesuatu modal untuk sebuah perusahaan dagang jang dimaksudkan ditempatkan di Tomohon.

" djud, serta mengharapkan

lain, terketjuali

setjara

pekerdjaan, c. susunan rumah
tangga (sudah kawin atau be
“lum dan djumlah anak2), eh
gadji
(nominaal dan bruto)
saban bulan dan.
e. tempat

Atas usaha beberapa tuan bang
sa

harus memasukkan

dengan memberikan
ketera- ngan2 tentang:
a.nama, b-

6.

djaksanaan dan "kesetiaan anggo'ta2
Pimpinan dan anggota2 seupihak tidak mendjadi. rintangan
mumnja,
supaja maksud . utama
untuk memegang djabatan2 da--

lam daerah pihak

permintaan

di

jang

tetapkan a.l., bahwa Na

pentingan

-

1r2

Babakan
— Nop.:1949.

he Gelanggang
Indonesia.

diper- -.3.
Dasar pembahagian: 8 m sa:

dimana
didjelaskan hal2
mendorong, sehingga
toko
-Kalan-ta
sekarang
telah
.terwudiai

:

CBG2

i kg,

Melangkah

3 Untuk itu, maka jang berke-

k

:

Dimaksudkan,
bahwa
dalam
hari kemudiaan orang2
Indonesia mendapat didikan untuk mendjadi penerbang2 atau pegawai2
jang bekerdja didarat. Selandjutnja dapat dipakai djuga tenaga2
luar negeri untuk memberi nasihat atau sebagai pegawai2 tehnis
dan hal ini dapat didjalankan seperti jang berlaku dalam K.L.M.
.Suriadarma belum dapat mene
rangkan, apakah Indonesia akan
mengusahakan
lalu lintas inter
Continental untuk pengangkutan
penumpang2. Sebelum lalu-lintas
interinsulair itu mempunjai kedudukan jang kuat, maka menurut
beliau belum perlu diusahakan ke
djurusan itu.
Menurut
Suriadarma,
maka
mulaan

perlu pembuatan, lapang2

(No,

MRkg,
ABG2
3 114 kg., dil.

CBG1 14 kg,

tje-

nutupi kek urangan kekuatan.
Untuk ini beliau menganggap

x

seorang warga-negara dari
Uni meletakkan
etudjuan antara

daulatan akan membentuk

perkapalan sampai sekarang ba- ' “dari 15 eskader pesawat penem- “
Pembahagian kain2 Klambu:
ru satu kali bertemu, demikian di
pur dan 5 eskader pesawat2 pekabarkan oleh Aneta.
ngangkut. Suriadarma berpenda1 Agus
ini berlaku baDalam rapat itu ditetapkan, bah
pat, bahwa ketjepatan bergerak
gi pekerdja2 jang terma
wa soal2 ini akan dirundingkan
dari angkatan udara harus megol. BII.
Te
“3

ti-

dak mempunjai wakil diplomatik
pada suatu negara, maka anggota

ngan, Degan

CAwM

Zegel No. 19.

Pilam mantelresolusi selandjut
nja disebut Statut Uni, dalam hal

djuan peralihan,

- Zegel No, 25.
AAWM,
AAWV,

CAWV 44 kg.

SAIAN KMB.

hi Tak Ea Ka

1

af059 se-kg., af 0.60 se-kas

Bag UR

|

PADA TGL. 4 H. B. INI (HARI
INI), MAKA P.J.M. PRESIDEN
& SUKAWATI AKAN MENGUTJAPKAN SEBUAH PIDATO
" DIMUKA TJORONG RADIO
: MAKASSAR
PADA - DJAM
19.30 INDONESIA (TENGAH
“DELAPAN. MALAM) BERHU“BUNG
DENGAN
PENJELE-

Terigu: a f 0.57 se-kg.,

LALEN
E. PAAT, Tomohon,
|
Telf. No. 43,
tgl. 9 November 1949 di Tondano/

Aya

Taler pada tuan

an

Ir. J, A. van SLEE.
Djuga akan didjual ajam2 Australie.

AN

TA

sena

an

Pa

CALVE

TUMBUHZAN

ATAVELA"
"DEL.

-

Be

Aa

SUN am Sea Rn

903-105-B:

-

2

K

