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kekuasaan jang tidak lama lagi
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Menteri Stikker jang pada hari
Sabtu jang lalu telah berangkat
ke Belanda menerangkan kepada
wartawan Aneta, bahwa
pembitjaraan2
dalam
perkundjungan
beliau selama waktu pendek kepa
da Indonesia, menegaskan kepada beliau, bahwa kerdja-sama sa
ngat diperlui. ,,Semua jang hendak turut serta dalam pembangun
an negara baru ini diterima
dengan senang hati", demikian men
teri Stikker jang a.l. menjebut orang2 pengusaha
budipertanian,
korps polisi, K.N.LLf dan. pegawai2.
Menteri Stikker jang menjatakan kepuasan beliau tentang hasit perkundjungan selama 4 hari,
djuga menerangkan, bahwa beliau
pada hari Djumat sore telah berbitjara dengan Drs Hatta selama
2'/5 djam, dan menambahkan, bah
wa dalam pefundingan2 jang 'banjak itu dibitjarakan banjak soal2 a.l. djuga tentang “komisaris
tinggi, soal gedung2, akan tetapi
tentang hal2 ini beliau tidak da-
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benar - diperbaiki, ' jaitu
penghidupan dirumah sendiri.
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radjinan gadis dengan lebih telitiv@rming, ilmu pergaulan saga seini,
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ngPengadjaran Keradjinan
Gamereka
menerima
garakan sebdik2-nja dalam sekopengadjaran
“dis ini dapat memberikan djami- jelahik tai "Ni
ketjerdasan
'
jang perlu bagi senanyekonomis dan sosial bagi seIlmu kesekkin ilmu makanan, : orang guru, supaja dapat mereka
Orang wanita kelak, mau ia ka- ilmu bahan2
mengadjarkannja kepada murid2djuga
didjalankan:
“win, atau pun tak berumah tangnja.
Tetapi disamping djabatan
hal menjelenggarakan dan menga nanti, karena oleh kepahaman- didik,
guru
gadis tammatan sekolah ini
anakpun«dipeladjari, guna
nja dalam segala laksana wanita,
sudah sedia benar untuk mendjakebaikan dan kemakmuran rumah
terdjaminlah hidupnja: ia akan
lankan tugas dan kewadjiban setangga chususnja, kebannaaan
sanggup berdiri sendiri, . bebas, kemakmusih negara...
orang iburjang tjerdas,
tjermat
umumnja.
tak bergantung dari siapapun
dan baik, ibu mana sangat dibuTak dapat isangkal bahwa 8046
tuhi oleh sesuatu masjarakat jang
djugas
“kemakmuran rumah tangga ada
sehat.
Berarti ta'kan menjusahkan
terfetak dalam tangan ibu.
Kedudukan
wanitalah
kaum keluarganja, ta'kan 'memjang
“ “Dengan uraian jang telah dimendjadi dasar ukuran
berati masjarakat, sebab: dengan
ketingsadjikan ini ternjata bahwa sekogian deradjat peradaban sesuatu
. kepahamannja jang selaras delah Pengadjaran Keradjinan Gamasjarakat bangsa. .
:
ngan kewanitaannja, dapatlah ia dis “selangkah demi selangkah
mentjari “nafkahnja sendiri. Bila
memberi sumbangan gufia perbaiApakah perlu kami memberi
ia berumah tangga, kelak ia menkan ekonomi 'dan sosial masjaraichtisar sedikit tentang” sekolah
kat.. Kementerian Pengadjaran tersebut diatas tadi? Disana sini
djadi seorang isteri jang budiman dan tjendekiawan,w pandai " selalu
'berusaha
.menjesuaikan
rakjat mengeluh kurang sekolah
dan paham mengurus perputaran
djalan dan susunan peladjaran2
rendah. Memang anak2 harus diPertistakan

komite pemakaman, atas semua kes
badjikan2 mereka itu kuaturkan beri

limpah2 terima kasih.

Djanda M. A. TINANGON.SUSTH:
PEMBERITAHUAN,
Diberitahukan

bahwa

pada tang.”

dan

L. A. Yoges:

dan

LANGOAN (Poloshirt dan tjelana
dalam)
| Tan Gie, 2 Karondoram. 3 Utamchand.

selaku Direksi, d.ll. mengehai soal
itu.
Jang bersangkutan harus memba-

mentara.

KAWANGKOAN

IMPORT-EXPORT BANK DI AMERIKA MENDJANDJIKAN PINDJAMAN BESAR KEPADA INDONESIA
Dr. Sumitro Djojohadikusumo,
wakil dagang Republik di Amerika Serikat jang kemarin dulu tiba di Djakarta menerangkan kepada ,:Pedoman”, bahwa
beliau
datang di Indonesia untuk merun
dingkan urusan pindjaman
dari
Import-Export Bank dengan Pemerintah.

kepada '

Missi, rumah sakit (tuan2 laborant
dan suster2), tuan2 dan njonja2 dari

gal 24 Desember 1949 djam 9 pagi
tepat akan diadakan rapat umum
pesero-pesero N.V. Intraveem dikantor N.V. Intraveem, Djalan Pelabuhan - Manado.
Akan dibitjarakan :
Pemetjatan Tuan2 L..P. Ferdinan-

Schelle dan

(Poloshirt

tjelana dalam)
| Asia, 2 Berty, 3 Tahilram. -.

“Poloshirt: Pendamin.

AMURANG

dus, A. W,

ram.

Tentang
djumlahnja, Dr. Sumitro belum bisa memberi angka2 '
jang pasti, tetapi katanja
,,dalam prinsipnja telah didjandjikan
suatu pindjaman jang besar”. Selandjutnja Dr. Sumitro menjatakan harus diperhatikan, bahwa se
gala pindjaman itu dipergunakan
untuk -maksud jang sebenarnja,
jaitu untuk memadjukan produksi
dan meninggikan deradjat kehidupan pak tani. Diterangkan pula,
bahwa .hutang itu dapat dibajar
dari tambahan produksi itu.

| Fo Hien dan2 Wil-

Gosal,

wa surat sero
rapat itu.

(Poloshirt dan tjelana

dalam)
| Liauw Eng Tian, 2 Sonder, 3 Tahil-

Tjelana dalam:
bert,

sekolahkan

pada

tingkatan.

untuk

mengundjungi
I

a.n. Badan Pengawas
O. Dajoh - Ketua.
R. A. Moningka - Panitera.

:

ee

A3

s

sampai pada sekolah tinggi supaja dengan djalan ini kemadjuan
Negara
kita dapat berdjalan
sederadjat dengan negara2 lain
didunia.
Tetapi Pemerintah harus membuka be-rupa2 djalan bagi sebahagian #hurid2, jang hanja lulus
pada suatu sekolah rendah. Maka itulah djuga Pemerintah berusaha membuka sekolah2
vak
agar bibit2 keluaran sekolah2 rendah itu tak akan mati dengan
pertjuma, karena tidak ada sekolah2 jang seperti kita telah sebut.
kan tadi diatas. Tentu sekolah2
tadi belum lagi dapat memenuhi
semuanja kebutuhan Negara kita
tetapi ini tak boleh mendjadi alasan untuk berkeluh kesah, malahan sebaliknja supaja lengan badju digulung lebih keatas untuk
mentjapai tudjuan
kemakmuran
rakjat seluruhnja
dalam
segala
lapangan.
Disamping sekolah2 tadi maka
Pemerintah pun giat mengadakan
kursus2 applikasi untuk memberi
kesempatan kepada jang semen.
tara
bekerdja
menambah
pengetahuannja, karena bangsa ki-

ta harus dipersiapkan untuk me-

nerima tanggung djawab
besar
pada waktu2 jang akan datang.

Kursus2

Penerangan, Kesosia-

lan, Perguruan dll. diadakan untuk mendidik kader2 jang” akan
mendjadi pemimpin2 dalam
la-

pangannja

masing2.

guru

dimana2pun

untuk

memenuhi

Sekolah2

diperdirikan
kebutuhan

DELFIA
MENGAGUMKA

I

ra-

kjat supaja mempunjai guru2 jang
akan mendjadi pelopor dalam peletakan dasar2
pertama
untuk
pendidikan rakjat.

Pakailah
"

Njonja

Delfia
akan

dan

menjediakan

masakan

enak.

Digoreng

dengan

Delfia

makanan

lezat
serta

dan gurih rasanja
mudah ditjernakan.

Delfia

tidak

mempunjai

bau atau rasa, djadi dapat
“dipakai untuk segala ma- .

tiam

gorengan.

Delfia

sungguh

mengagumkan.

HARGA

SEKALENG

ama,
apa
LFI
laga me)' MINJAK GORENG
ISI 2 KG. FK. 5.20

PA sg LA.

DIBIKINHANJA

OLIEFABRIEKEN

:DARI
CALVE

TUMBUH2AN.
BATAYIA
Czl.

Kementerian, Penerangan
Y

see

N.LT. - Tomohon.

|

S

H. J. D. TINANGON

| Kawanua dan 2 Tandono.
Tjelana dalam
| Mochamad, 2 Kho Ka tjoh.
AIRMADIDI (Poloshirt dan tjelana
dalam)
t Go Hoat Tom, 2 Baru.
Poloschirt
| Kita, 2 Pinasungkudan, 3 Pakasaan.
Tjelana dalam
| Liem Tjae Seng.

Federal Se-

ni

£

P.P.N.,

dalam sekolah2 tersebut dengan
kebutuhan dan keadaan masjarakat Negara Indonesia
“Timur.
Sederhana, tepat, serta tjotjok dengan lingkungan daerahnja. Sebab itu tentulah ada pada temdan

Mr. Van

IA.

teristimewa — kukenangkan

2

Poloshirt

Menteri Stikker: kembali ke
gubernur Djakarta, Hilman DjaBelanda.
anggota2 Pemerintah

Saus.

TERIMA

hum suami saja

| Kho Soei Tjien, 2 Karamchand, 3

(Usis).

tsb.

Frater dari
“seperempat

penjataan dan memberi pertolongs”

| Celebes, 2 Suka Madju, 3 Oder-

jang

jaitu organi-

an2 mulai dari kesakitan hingga ke- !
matian dan pemakaman dari almar-

:
(Poloshirt dan tjelana

Abdul

alam

nyan

Kepada sekalian mating2 jangote: "
lah turut berduka dangan berupa? !

9 Alkatiri.

Karena
rasa

puan

Goan,

| Lucky Store.
TOMOHON
dalam)

perusahaan2

dengan kilat2

8 Hok

Tjelana dalam

penjeli-

kilat itu terhadap isolator2 model baru. Pada gambar diatas
terlihat kilat buatan manusia itu menjambar sebuah rumah

oleh

“itu maka sempurnalah
:
pengadjarar mengenai

ia

dalam

dirumah2.

— Pemerintah
telah dibuka
disam- :gas jang ringan
dan sedikit, jang Sekolah Menengah 4 tahun, Ha- ping Sekolah" Kepandaian
Gadis diberikan alam baginja. Tetapi . nja menerima murid tammatan
tingkat. pertama jang telah ada, tugas ini akan
dapat pendidikan
S.M., Mulo dan H.B.S. 3 tahun:
(T—.
sebuah "sekolah matjam itu ting- “jang tepat dalamnja. Pendidikan
Tammatan O.S.V.O. inilah jang
00
#Kafi kedua. Dari diatas kedua se- inilah jang diberikan ber-ting- mendapat surat idjazah untuk
kolah' — telah berdiri pula Se- ' kat2 ber-targga2
dalam . sekolah2
mendjadi guru pengadjaran kekolah Guru
Kepandaian Gadis ' Pengadjaran
Keradjihan Gadis.
radjinan gadis.
.
K
2 4(OMO)..0
h berdirinja seko- .
O.S.V.O. mempunjai 3 tahun
“Lebih
djauh
peladjaran
tata:
€
Kon
ian Gadis tiffgkat II

2.

insinjur2

- ANDREAS"

UTJAPAN

Bie, 2 Hochand

mal, 4 Esserdaus.
TONDANO (Poloshirt dan tjelana
dalam)»

dibuat

Mr.

memberi nasehat, merawat si sa-

Mengingat bahwa kaum wanita
(3

Menteri

atas pertanjaan menjatakan

nasional.

P.P.N. pada hari Djumatj.l. ber-

bahwa

Belanda, Stikker. Drs Hatta jang

Komunike pertama dari pa-

initya persiapan
es P.P.N.). 2
sak
:

mendengar,.

mu dengan

suatu kesatuan”, demikian Mr.
7 amin menurut ,, Nasional”.
B2”
1.
5

2
Tg

a

Indonesia

di Djakarta

lam itu djuga beliau akan berte-

Irian dalam R.I.S.

serta menjusun

kembali

tidak diharap2.

Aneta

me

neruskan perdjuangan kami untuk

iemasukkan

j.l..tiba

dengan

ke Dja

—“karta. ,,Sesudah itu kami akan

T.N.I. minggu datang dapat diha

rap di Kalimantan-Timur.

mat

1 “kira2 tgl.4 Djanuari akan memin-

2

atau Alri. Djawaban dari Sri Sultan Djokja adalah, bahwa missi

(Aneta). Perdana Menteri Republik, Drs, Hatta pada hari Dju-

dalam minggu achir bulan Desem
“$' ber, maka pembesar2 tertinggi Re
“publik — Sukarno i— Hatta —

dipertjaja

Keng

ANN MRMUN Nae

'PEMA'LUMAN

Karena itu pada tanggal har! teri
sebut diperusahaan Sekolah Frater
Tomohon akan dilangsungkan '.r e.Sepsi" antara pukul “tt din 12
siang hari,
:
Panitia-usaha. €
N.B. Pema'luman ini dianggap
sebagai undangan umum,

CCwv

re, 5 Kawanua, 6 Suka Madju, 7 Mi-

15 djuta Volt dipergunakan

dari General Electric di Pittsfield

dikan mereka untuk membuat alat2 perlindungan jang dapat

1 MMUR,

(Aneta).

kekuatan

ketjil.

aa

ACWY,

Kemchand, 3'Nandiram, 4 Royal Sto

Voltage Laboratory

(Massachussets)

emo

Drs. HATTA KEMBALI DI DJAKARTA,

» Nasional”.

Kilat jang mempunjai
di High

gota Komisi Pusat.

ngusahakan pengiriman missi T.
N.L kedaerah tsb. Missi ini mem
kerdjaan2 'dari departemen2 telah
diopor oleh P.P.N..untuk diserah- - punjai kewadjiban menjelidiki kesatuan2 jang menjebut diri T.N.I.
kan kepada R.L.S. pada tgl. 15

»
s

| Toko Eeng

NN

adi

abad berusaha' di TOMOHON.

5 Rewachand.

Poloshirt.

:

sasi .perguruan
tt.
TILBURG — genaplah:

| kie Foeng, 2 Klabat, 3 Tan Toen

an.kel. Simatupang sebagai ang-

t

CCWM,

Bie, 4 Samudra,

Sidang jang berpendapat, bahwa soal keamanan adalah soal jg
pertama menjetudjui pengangkat-

:

Dist
xi Mana
ri
do.

JASAN

dan #jelana dalam).

dan Mr. Kokasih) dan ketiga unuk.penjerahan pemerintahan (Ir.
Djuanda dan Kaliamsjah).

3
&

Kantor

Yee

Pada tgl. 9 Desember La.d. ,JA-

CCwv

.masing2 satu exemplar,
(Zegel2 tsb. diatas ditandai stempel
huruf PJ.
.
Toko2. MANADO (untuk poloshirt

kedua untuk soal kemiliteran dan
keamanan (ketua Dr.« Leimena)

8g

ae

—-

ACWM,

syang, Sinaga, Dr." MISI, jaitu'jang pertama untuk so
Nan
nga Major ' al atjara (ketua Prof. Supomo),

.Kol. Si 2
Tae :
Sudi
» untuk penjerahan pe-'
2 3. sifahan: Ir. vDjyanda (kes.

2 Siong Mp3

3

a f. 3.55 satu exemplar.
Zegel No. 8. '

rakjat Indonesia, demikian komu-

Da$ ihkemendakik.
Mr.
itu...
Awr. Moh.
Isa? Fdjabatan
elandjutnja
disusun tiga

3

Pembahagian Tjalana dalam

itu

& 5
£
&

a07".

"3

"ACWM, CCWM, ACWV,
masing2 satu exemplar.

5 Ab atasnja kepada P.P.N...
“ Jidang 'djuga berpendapat, bah

ie ae Aflu s# Ali Budiardjo mesfinja adalah seorang orang jg
Malik, 'suf. Mr. Moh. Yam: itjakap memegangnja serta dapat
Moh. Jus Mr. Sujono, Haditerima oleh segala lapisan dari

38/B,

Zegel No. 7.

dalam

& en
Be
.

No.

Rogahang,

Tjoei.

Pembahagian Poloshirt 3 f5.— satu exemplar.
3

manah.corang yang EN aer

tu Ae P ana PNP ut
| nal Ka
Ave
Hitot' Sibomo,

4

1

aa

atas soal2'kea-

"harusnja berada

dalam)
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sebelttaana ne.
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Ta

RATAHAN (Poloshirt dan tjelana "
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si

Susunan kunii2 jati dibe”. pemda baNulatan berlaku,"
tuk
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