
     
   
        

   
    

    
            

| ba Nan mmakg pada ' 

' babakan 1 sidang Par- 5 
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  Tatan tgl. 5111949 KANTOR uang 

(Penutup), TOMOHON. 
  

      

1 mberikan pe- 
“dapatlah Peme intah 

     
  

  

    : “ Bahay penerangan 2 
2 rakjat djelata belum 

“ dikatakan sempurna, dan bahwa 
lebih 'banjak 

. "kan untuk penerangan berhu- 
- bung dengan keadaan sekarang, 

  

a memanglah hal itu senantiasa 
mendjadi keinsafan - Pemerintah :    

| jang sedalam2nja. 1 
“bang adalah didorong Ga ker 
insafan ini, disertai oleh penger- 
tian jang pasti, bahwa tidak 
mungkin Pemerintah dapat mem 
berikan penerangan jang diperlu 
kan untuk berdjuta penduduk da 

    

Bah 2 gn PN ai su 
adangan jang lebih lu- 

n dalam kepada djuru pe 
'nerangan, tentang soal2 jang 
“harus diterangkannja. 

“ Bahan2 sedemikian kebanjak- 

an kali tidak ,.geschikt” untuk di bulan Maart jang baru lalu, Pe- 
berikan begitu . sadja kepada merintah telah meminta, perhati- 

an Badan Perwakilan jang ter- 
hormat ini, terhadap tjara mem- 
berikan penerangan dengan seru 
an sebagai berikut: ' 

,Djanganlah dilupakar bakwan 
Pemerintah terutama sekali de 
ngan sengadja" menundjukkan 

     

  

tutnja, dengan perlengkapan 
ta dengan alat dan pegawai2 

   

    
   

ermasik dalam sub b. djuga 
is2 petundjuk (richtlijnen) jg 

perlu untuk djuru penera- 
dan tentu bersifat — ,,ver- 

Ini berarti, bahwa 
i ikadang2 'berisi petun- 

2 untuk djuru penerangan sa 
au untuk mereka jang ber- 

kut pang ena penerang- 

saga lan Tuan Andi 
maksudkan petundjuk2 ini, 

1. n setjara vertrouwe 
epada djuru2 Penerangan 
m penerangan jang sebe- 

—mar2nja'itu dilakukan. ahkan 
nerangan sendiri, P. “Tan Ke 

g Utama, tidak pernah-a- - 
dirahasiakan. Sebab ka- 
« maka hal ini adalah ber 

ngan 5 Bengan” pengertian 
na” 9 Pamong 

y. 

     

    

  

“kaum terpeladjar dan tjerdik 
pandai dan pemuka2 rakjat, ka 
rena Ia melihat disini 
object jang mudah ditjapai o- 
leh-Nja dengan penerangan jg 
didjalankan dengan perbelan- 
“djaan-Nja jang terbatas serta 
dengan menggunakan. seluruh 

- alat penerangan jang modera 
jang ada pada-Nja, dan boleh- 
lah Pemerintah pertjaja, bah- 
wa kaum terpeladjar dan tjer- 
dik pandai dan pemuka2 rak- 

-jat ini selandjutnja akan mene 
ruskan apa jang diterimanja, 

- sebagai satu penerangan kepa 
da lapisan rakjat jang: dapat di 
masukinja” - 

    

   

   

    

  

            
     

     
     
    

   

| pat. sambutan hangat dari Padu- 
ka | Tuan2 2 Aga sekalian pada 

  

     
“ 5 jinak dengan ta' mengenal 
asa “lelah dan mengetahui batasnja! 
Pegawai? Apabila daerah2 telah berdja- 

“lan dengan sempurna, boleh- 

    

   

  

,. tjara bahwa hasil2 Penerangan akan 
| di dapat diperbesarkan dengan dja 
se Jan mengadakan kerdja sama jg 

         
    

   

  

      
   

  

seperti jang dikehendaki oleh P. 
Tuan Andi Iskandar. Kursus jg 
dibuka oleh Kementerian Pene- 
angan untuk mendidik djuru pe- 

—nerangan daerah, jang sedikit 
hari lagi akan memberikan hasil- 
nja, adalah suatu langkah jang 
pertama dalam djurusan itu. 

       

    
     
   

   
     

   

      

   

   

    
    

  

       
     

na dipisahkan Ta ri 
rangan, maka sudah 

alah antara pegawai2 

ae Berhubung dengan - apa jang 
dikemukakan oleh anggota jang 
terhormat P. | Jamco, menge 

: ra 5 “nai | : idaerah2 

nja Maluku Selatan, dapat 
1, bah: 

Tuan tsb., a- 

atkan djuru2 pe- 
| Sudah lama 

9 diperlukan. itu. uas : 

genai penerangan dengan sa 
gunakan radio2 umum se 
ya diusulkan oleh P. Tu- 

Hi Iskandar, dapat dikata- 

    

            

       

      

    

   
     

       
    
    

        
        
       

  

     

    

          
     

sesi jang setan 
Pp Tuan Ketua jang Utama, 

— Sekar ang gilirannja untuk men 
Lahakob: beberapa pertanjaan jig 

— berdiri sendiri jang . dimadjukan 
oleh anggota2 jang terhormat P. 
Tuan2 Andi lekandar dan: Latu- 

& consina. ? 

“Mengenai apg jang dikbmtukai 

  

2. kan aa Buas telah, Pa 
ME sutjapkan San 

   
   
   

  

   Kn Dania Ba pu- 
  , pergu: la berhak bila perlu mengangkat 

mum dengan "F3 2 ing pegawai jang diper- 
lapat sekadar per can ini pegawai2 lain jg a-    

idslam tjaranja memberi - pt semata-mata ber-status, pe 
rangan aa radio, 5 3 daerah, 

      

lagi dapat 

lagi harus dikerdja. 

ri Negara kita, sebagaimana se- 

jang serba kurang, maka oleh se: 
bab itu dalam memperbintjang- 
kan Anggaran Belandja dalam: 

perhatiannja kepada golongan 

suatu. 

' Moga2 seruan ini seba Ka 

Negara di Time Tengah uan Jamco pada " 

lah Pemerintah mengharapkan, 

“rapil “dan erat dengan daerah2 

ari kepulauan, ' 

sistim jang di- 

kan Sa P. Tuar . Andi na 

Meme njerekan p 

    

   
    

    

— (APP - ma United Press). Tyas 
puluh tudjuh orang penerbang 
Amerika jang bekerdja pada 
Chinese National Airways Cor 
poration telah memutuskan hari 
Djum'at untuk menggabungkan re 
diri pada pegawai2 dari kedua 
penerbangan Tiongkok, jang te- 
lah memihak kaum komunis pada 
hari Kamis. (United Press me- 
ngabarkan, bahwa djumlah pe- 
.nerbang Amerika dari CNAN 
'CATC, jang melarikan diri -ke- 
golongan komunis ini ada 45). 
Djurubitjara dari penerbang2 

Amerika itu, James Mc Desvitt, 
menerangkan sesudah keputusan 
mereka itu diumumkan: 

pi saja tak perduli apa jang ter- 
djadi disini”. Direksi2 dari CNA 
C dan CATC. menerangkan, ba- 
hwa mereka pun telah memutus- 
kan untuk menggabungkan diri 
pada kaum komunis. Mereka 
memberikan kepada pers suatu 
keterangan bersama, jang menja- 
takan, bahwa ,,kedua direktur 
dari kedua perusahaan tersebut 
telah memutuskan untuk memenu- 
hi keinginan seluruh pegawai 
staf untuk. kembali kenegeri ke- 
lahiran mereka” dan ,,bahwa se: 
gera akan diambil ttadakan? un- 
tuk memulai lagi dinas penerba- 
ngan diseluruh Tiongkok”. 

Seorang djurubitjara dari CN 
AC menerangkan, bahwa kepu- 
tusan untuk menggabungkan diri 
pada kaum komunis ini diambil 
sesudah diterima sebuah petisi, 

oleh 9049 - jang ditandatangani 
Iari pegawai2 staf di Hongkong. 

.CNAC adalah untuk Tiong-. 
kok dan bukan untuk perseora- 
NAN Nai Bernoggapan bahwa 

   

»Saja 
adalah seorang Republiken, teta- 

    

    

  

    

RIKA : melarikan 
ida kefihal Komunis. 

'kami harus mengabdikan diri pa 
“da rakjat Tiongkok, dan mendja- 
min hari kemudian dari perusaha- 
'an ini: karena ini kami mengga- 
Wungkpn diri pada kaum komu- - 

Dua orang dloektur dari ke- 

  

“dua perusahaan penerbangan ter- 
'sebut, kolonel Liu dari CNAC 
“dan Chen Che Uklam telah be- 
“rangkat ke Peking pada hari Ka- 
mis. Djurubitjara CNAC. mene- 

“rangkan atas suatu pertanjaan, 

bahwa pemerintah nasionalis jang 
memiliki 8046 dari surat saham 
“perusahaan-perusahaan tersebut 
belum mengambil tindakan apa2 
untuk menghalang-halangi mak- 

“sud Liu ini. 

United Press. mengawatkan, 
45 orang bahwa delapan -dari 

penerbang Amerika sudah tiba di- 
“daerah Tiongkok jang dikuasai 
oleh komunis sedangkan 37 orang 
lainnja menunggu perintah2 lebih 
 landjut di Hongkong.. Ketika di- 
tanja, bagaimarfa. sikap pemerin- 
tah Amerika terhadap tindakan2 
mereka ini, mereka mendjawab, 

(bahwa menurut pendapat mereka 
'tindakan2 mereka ini tidak ilegal. 
“Mereka telah memberitahu ke- 
'menterian luar negeri tentang ke- 
putusan mereka ini dengan mela- . 
'lui konsol Amerika, tetapi fihak 
“kementerian belum pula mendja- 
“ wabnja. Pegawai Tionghoa mene- 
'rangkan, bahwa beberapa bulan 
:jang lalu merekapun tahu, bahwa 
mereka harus memilih, tetapi ke- 
“putusan dari Chiang Kai Shek 
“untuk memindahkan kantor pusat 
“perusahaan tersebut ke Formosa, 

ape Terra untuk me- 

  

Tn pertolongan militer 
Amerika. 

Non Pisah: Dibak Aa 
ngan2 diplomatik di Washington 
orang mentjeriterakan, bahwa 
Saudi Arabia dan beberapa ne- 
geri Arab dengan djalan diplo- 
matik telah menanjakan kemung- 
kinan untuk pada awal 1950 da- 
pat membeli sendjata2 Amerika 
dan kemudian dapat memperoleh 
pemberian bantuan militer — se-. 
suai dengan undang2 jang baru2 

“ini disetudjui mengenai bantuan 
militer — Amerika kepada nega- 
ra2 pak Atlantik Utara dan se- 
djumlah negara2 jang lain. 

Lebih landjut beberapa negara 
ketjil Asia telah mengira2 pendi- 
rian Amerika tentang kemungki- 

  

hari Demak dikemudian 
bahwa kedudukan para pegawai? 
ini akan diurus setjara uniform 
menurut peraturan2 umum. 

Mengenai pertanjaan dari P, 
Tuan Latuconsina tentang kur- 
sus jang diadakan oleh Kemente 
rian Penerangan untuk  djuru2 
penerangan Daerah, diberitahu- 
2 bahwa: 

. Djumlah para pengikut kur- 
sus ini adalah 15 orang, jang 

“ dimadjukan oleh Daerah2 jg 
“bersangkutan, — Diantaranja 
terdapat 4 orang dari 13 
particulier. 

“Selandjutnja diberikan Jaan 
. peran kepada 13 orang toe- 

oorders djuga berasal dari 
- berbagai-bagai daerah, untuk 

mengikut kursus itu: 4 orang 
dari mereka, berhubung de- 
ngan, kewadjiban ditempat la 
in telah mengundurkan diri. 

” 2. Rentjana kursus ini ialah un- 
tuk memberikan sekadar pe- 
ngetahuan umum kepada pa- 
ra peladjar, jang sangat diper 
lukan dalam pekerdjaan me- 
reka sebagai djuru penerang 
an ditengah2 masjarakat jg. 

  

Nana tidak sa TG 1 ' 

de atpisisan militer. Negara2 
Arab “tersebut terutama ingin 
membeli tank2 dan pesawat2 
pemburu jang tak berbolang-ba- 
ling atau menerimanja. Para pem- 
besar Amerika jang bertanggung 
djawab untuk M.A.P. menerang- 
kan bahwa semua permintaan un- 
tuk pertolongan militer sedang 
dipeladjari: tetapi reaksi mereka 
dalam hal ini tak akan bersifat 
onsimpatik. Negara2 Arab dan 
Asia jang bersangkutan — tak 
didjelaskan lebih landjut oleh 
U.P, — red. — pertama-tama ha- 
nja akan berusaha menempatkan 
pesanan2 tentang leveransi sen- 
djata di Amerika, untuk hal mana 

'ung dikantor, daar hebben wij 
inderdaad niets aan, seperti 
kata P. Tuan Jamco, melain- 
kan jang harus masuk kam- 
pung keluar kampung untuk 
menemui rakjat dan memberi 
penerangan. Pemerintah se- 
pendapat dengan P. Tuan La 
tuconsina, bahwa waktu kur- 
sus jang dua Bulan ini, sangat 

pendek adanja untuk membe- 
rikan pengadjaran  theore- 
tisch maupun practisch, jang 
sempurna: untuk pekerdjaan 
mereka dihari2 jang akan da- 
tang. Keadaan dalam mana 

kita sekarang berada, memak 
sa Pemerintah, untuk dalam 
waktu jang sesingkat2nja da- 
pat menjediakan djuru pene- 
rangan jang sebaik2nja jang 
dapat bekerdja dalam lapa- 
ngan jang luas ini. 

| Waktu jang kita hadapi, di- 
mana kita terpanggil untuk 
memberi bentuk dan isi jang 

njata kepada tjita2 kebangsa 
an kita jang tertinggi, dimana 
suatu negara jang didjadjah 
didjadikan Negara jang mer- 

"vdeka, rakjat jang didaulat 
mendjadi rakjat jang “berdau- 

leh pemimpin Hukbalahap 

  

kalau tak diberikan prioriteit 
adalah suatu hal jang tak: mung- 
kin. ! 

Dalam kalangan2 resmi Ameri. 
ka orang berpendapat, bahwa ne- 
gara2, jang ingin memesan sen- 
djata dengan pembajaran, mung- 
kin sekali tak mempunjai tjukup 

| alat2 untuk membelinja dalam 
djumlah2 jang besar, dan djika 
orang di Timur Tengah ingin 
mempersendjatai diri dengan be- 
sar2an maka karena itu Amerika 
Serikat terpaksa harus bekerdja 
lebih tjepat dan memberikan ke- 
leluasaan, Dalam beberapa kala- 
ngan Amerika orang sudah memi- 
kirkan, untuk mengadjukan usul 
jang demikian ini pada tahun de- 
pan kemuka kongres, melihat be- 
sarnja kepentingan2 minjak di Ti- 
mur Tengah. Seperti diketahui, 
sekarang Iran akan dapat mene- 
rima bantuan militer . Amerika, 
Bantuan militer kepada negara2 
Arab agaknja akan menimbulkan 
perasaan tak enak di Israel. 

  

KEGIATAN KOMUNIS DI 
AMERIKA. 

(United Press). Pegawai2 po- 
Har nepara Amerika, F.B.I., telah 

" seorang pegawai 

Tomohon 

UT. Nor Kh 

REDAKSI 
ADMINISTRASI 
BXPEDISI (PENGADU AN) 

IL sebulan “Lang anan f 4.— 
aa sebaris sekolom, Adpertensi f1. — 

atau kurang). 
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PASSERSTRAAT Tek, No 209. 

- 
sma 

mengadakan penjelidikan 

komunis Tionghoa di 
demikian kabar" di Washington. 
Orang2 Tionghoa jang belum di- 
naturalisasikan, djikalau mereka 
tersangkut kedalam kegiatan ko- 
munis, akan segera dikeluarkan ' 
dari Amerika. 

Menurut pembesar2 F.B.I. pe- 
kerdjaan jang terutama dari kaum 
komunis Tionghca. di Amerika 
itu sampai sekarang ialah menga- 
dakan propaganda. Tetapi pem- 
besar2 Tiongkok menerangkan, 
bahwa kaum komunis Tionghoa - 
mentjari suka-rela di Amerika 
untuk tentara merah dan berusa. 
ha menaburkan suasana jang baik 
bagi regiem komunis diantara 
masjarakat Tionghoa 
besar. Selandjutnja kaum komu- 
nis disana berusaha membudjuk 
instansi2 nasionalis di 

Jang diwadjibkan melakukan pe- 

Pemimpi UMUM (rumah) Thn tf 55 N 

(sekurang2nja f 3.— untuk 3 baris Kg" 

jang 
saksama terhadap kegiatan kaum ' 

Amerika, 

dikota2 

Amerika 

supaja memihak kepada mereka. 

kerdjaan ini, ialah suatu rombo- 

ngan istimewa jang dipimpin oleh 
komunis dari 

Hongkong jang baru sadja masuk 

ke Amerika. - 

  

Pasikan Hukbalahap basa 
kan diri disekitar Manila. 

(United Press). Pemerintah 
Pilipina telah menetapkan ,,ke- 
adaan siap sedia” bagi semua ba- 
gian2 dari tentara pemerintah 
sebagai akibat dari berita2 jang 
menjatakan bahwa  pasukan2 
Hukbalahap bermaksud menga- 
dakan serangan besar2an terha- 
dap Manila, djika Laurel kalah 
dan Ouirino terpilih mendjadi 
presiden baru. 

Menurut berita2, sepasukan ku- 
rang lebih 15.000 orang Hukba- 
lahap telah memusatkan diri di- 
pegunungan Mentalban didekat 
Manila. Pasukan ini dipimpin o- 

sen- 
diri, Luis Taruc. Kabarnja mere- 
ka bermaksud mengadakan sera- 
ngan itu dalam tudjuh hari ini dan 
membunuh semua pegawai2 pe- 
merintah disana. 

Djuga dipropinsi-propinsi dise- 
belah Utara Manila, pasukan 
Hukbalahap.ini sangat giat. Me- 
nurut kabar dari Dagupan City, 

. jang terletak disalah satu propin- 
isi disebelah Utara, kaum Hukba- 

- lahap ini telah menduduki kantor 
| penjeteman, dan dilain-lain tem- 
pat katanja mereka telah mena- 
kut-nakuti para pemilih dari go- 
longan liberal. Ditempat lain ko- 
tak2.isi surat pemilihan itu hi- 
lang ditjuri orang, kadang2 ber- 
sama-sama dengan pegawai pe- 
merintah jang mengurusnja. 

URANIUM DI UTAH. 
(United Press). Menurut pe- 

ngumuman ,,Vanadjium - corpora- 
tion of America” dinegara Utah 
telah diketemukan sedjumlah be- 
sar uranium disebuah bukit dise- 

lat, djiwa budak jang biasa 
mengekor didjadikan djiwa 
jang dipertuan jang harus ke. 
nal akan tanggung  djawab 
dan harga diri, memerlukan 

tenaga2 djuru penerangan jg 
tidak sedikit jang dapat mem 
beri pimpinan, menerangkan 
dan memberi tjontoh jang 
baik, 

- Tentang pertanjaan, apakah 
dalam tahun 1950, akan dibu 
ka lagi kursus sedemikian, da 
patlah Pemerintah mengula- 
ngi sekali lagi, bahwa dalam 
keadaan jang kita hadapi se- 

karang masjarakat masih me 
merlukan tenaga djuru pene- 
rangan jang tidak sedikit, a- 

kan tetapi keadaan keuangan 
Negara nanti akan menentte- 
kan dapat tidaknja usaha itu 
dikerdjakan. 

Mengenai pendidikan bia 
| Operatots dapat dinjatakan, 
bahwa perhatian terhadap 
hal ini sangat kurang, Untuk 
ini telah diambil beberapa tin 
dakan diantaranja telah dia- 
dakan surat-menjurat dengan 
berbagai2 Daerah untuk me- 

2 

  

belah Utara Marysville (Utah). 
Ini adalah pendapatan jang 

terbesar jang pernah terdjadi di 
Amerika Serikat. Batu bidji ura- 
nium itu telah diselidiki dilabora- 
toria ,,Vanadium corporation” 
dan hasil2nja sangat menjenang- . 
kan. 

Daerah dimana batu bidji itu. 
diketemukan, kira2 1.000 hektare 
luasnja dan menurut presiden 
maskapai itu sekarang sedang di- : 
fikirkan untuk mendirikan pabrik“ 
baru di Marysville untuk meng- 

       

  

   
   
   

        

       

    

      

  

        

          

      
          
      

  

      

  

     
      

        
    

    
      
        

        
       

        

   

         

       

      
    

        

    

  

       

      
         

     

            

        
    
    
        

       
    

  

        
    
         

    

        

       

        

  

    gali dan mengerdjakan uranium 
itu. 

Uranium itu disini terdapat di- 
dalam batu bidji jang disebut Au- 
tunite. Sampai sekarang Autunite 
masih belum diketemukan, di A- 
merika Serikat, tetapi 
Bohemen dan Congo Belgie. Se- 
sudahnja Pitchblende,  Autunite 
mengandung uranium jang ter- L 
banjak. 

TEKSTIL INGGERIS KE. 
SOVJET RUSIA. 

(AFP). Pemerintah Sovjet 
Unie dan para wakil dari sebuah ' 
kongsi tekstil Inggeris sudah me- 
nandatangani sebuah kontrak di 
Moskou, Inggeris akan mengirim- 
kan barang2 tekstil dan bahan 
mentah seharga 200.000 pend 
sterling kepada Sovjet Unie, dan 
sebaliknja Sovjet Unie akan me- 
ngirimkan makanan ternak sehar- 
ga 40.000 pond sterling ke Ingge- 
ris. Pengiriman2 ini akan harus - 
selesai pada achir tahun ini. 

Ini adalah kontrak jang ketiga 
sehabis perang, dimana 

geris. 

Sovjet 
Unie menerima tekstil dari Ing-: 

ngirim tjalon2, tetapi sampai 
kini baru ada dua perminta- 
an jang tiba pada Kementeri- 
an Penerangan. Hal ini sa- 
ngat disesalkan, oleh karena 
dengan seorang achli dikota 
ini telah diadakan perdjandji- “ 
an, bahwa beliau dengan per 
tjuma akan membantu mendi- 
dik pemuda2 untuk mendjadi 
filmoperator dalam tempat pe 
kerdjaannja. Suatu usaha pv- — 
la P. Tuan Ketua jang Uta- 
ma, kearah pendidikan tena: 
ga technik menurut saran jg 
dikemukakan oleh P, Tuan 
Manuaba dalam pemandang- 
an beliau dilapangan perguru ' 
an. 
Mengingat betapa pentingnja 
film dalam usaha Penerang- 
an maka Pemerintah akan ber 
usaha sedapat mungkin untuk 
mengarahkan perhatian pe- 
muda2 kita kearah vak tech- 
nis ini, Pemuda2 ini akan men 
dapat lapangan pekerdjaan jg 
luas didaerah2 dimana terda- 
pat alat2 film Pemerintah a- 
taupun pada perusahaan2 
particulier, 

sai 

YEN eh 

hanja di 

  

$ 

       



  

   
     
   

   
berlaku. £ 

23     ,Algemeen 
Ist ad di New York me- 

nul »Dengan heran kami me- 
nulis tentang sikap wakil Repu- 

di Lake Succes, tuan Palar. 
tang K.M.B. ia memberikan 

keterangan2 kepada pers dengan 
iperkataan2 pedis2 serta tadjam, 
hal mana dapat dilihat selama 

tahun jang achir ini serta se- 
sudah pendjelasan KMB, belum 

| berubah. 
. Wakil Belanda di Lake Suc- 
cess, Mr. Van Heuven Goedhart 
mengusulkan kepadanja untuk 
mengeluarkan suatu maklumat 

sama jang ditudjukan kepada 
“Trygve Lie dan ketua sidang u- 
mum Romulo dan ketua D.K., 

rta djikalau mungkin mengu- 
mumkannja. 

Tuan Van Heuven Goedhart 
jang sebagai pemimpin delegasi 
Belanda mempunjai kedudukan 
jang lebih tentu dari pada tuan 
Palar oleh sebab ia berhak ber- 
bitjara sebagai djurubitjara, me- 
madjukan usul itu sebagai suatu 
tindakan persahabatan, sebab ia 
sedia melepaskan haknja untuk 

 berbitjara, djikalau tuan Palar 
sedia bersama2 dengan dia dan" 
seorang dari P.P.F. mengeluar- 
kan suatu keterangan, 
mana hal ini terdjadi di Den 
Haag. Tuan Palar menolak hal 
ini dengai tegas, berdasar atas 
alasan, bahwa K.M.B. tidak mem 
punjai hasil2 jang memuaskan 
untuk salah satu dari kedua pi- 

« hak, akan tetapi memuaskan un- 
tuk PBB. 

. Oleh sebab itu Van Heuven 
.. Goedhart merasa, bahwa ia da- 

| pat menentukan djalannja sendi- 
ri, akan tetapi ia tidak menjem- 
'bunjikan penjesalannja terhadap 
penolakan dari tuan Palar. 

Kemudian dalam suatu ketera- 
ngan jang disiarkan melalui ra- 

dio P.B.B. dinjatakan, bahwa si- 
k senang dari tuan Pa- 

tebanjakan telah dilepaskan 
oleh beliau. 

Atas pertanjaan, apakah pe- 

  

  

     
    
   

    

   
    
     

   

   
   
    
   

      
       
   
     

       

  

    
   

   
   

     
     

     

    

    

          

   

  

     
     
   
   

    

    
    

    
   

    
    

   
    

  

     
    

     

  

   

  

djadi soal di Indonesia, beliau 
'mendjawab, bahwa hal itu tidak 

(Reuter). Republik Indonesia 
at bersedia turut serta me- 

iki Uni negeri2 Asia Teng- 
, demikian keterangan per- 

a menteri Republik Indonesia, 
Mohamad Hatta di Rangoon. 

' Tetapi Uni jang demikian itu 
arus didasarkan pada perda- 

| maian, persamaan dan saling to- 
long-menolong. Salah satu negeri 
“tidak boleh” berusaha mengua- 
sai jang lainnja. 

—.Sembojan kami ialah: kemer- 
dekaan untuk semua bangsa2 
jang tertindas. ,,Indonesia, demi- 
kian kata Hatta seterusnja, mem- 
butuhkan modal luar negeri untuk 

gembangkan sumber2 alam, 
api Indonesia hanja akan me- 
rima modal, selama itu tidak 

bertentangan dengan kepentingan 
nasional kami”. 

Selama beliau berada di Ra- 
ngoon menteri Hatta telah me- 
ngadakan perundirgan2 informil 
dengan perdana menteri Burma 

“Thakin Nu. Pada hari Sabtu pe- 
ang pemerintah Burma menga- 

dakan perdjamuan makan siang 
“untuk beliau dan pada hari Sab- 

“tu malam beliau telah mengun- 

  

      

  

   
    

     

   
    
    

  

   
    

- Naru Agadben 
Pemakan penentuan KE. M. B. di — 
Indonesia sukar, tetapi hal itu akan 

sebagai- . 

'ngesahan persetudjuansakan men" 

gampang, akan tetapi saja de- 
ngan Sjahrir beranggapan, bah- 
wa hal itu akan berlaku. 

KETERANGAN  BERSA 
DARI B.P.S.S. DAN V.V.O. 

  

(Aneta). Badan pengurus. dari 
Badan Pusat Serikat2 Sekerdja 
(Hadiwidjaja) dan het Verbond 
v. Verenigingen van Overheids- 
dienaren (P. Th.. Van Vliet) me 
nerangkan, berhubung dengan 
peraturan2 jang tertjapai dalam 
K.M.B. dan teristimewa menge- 
nai keterangan2 gandjil jang di- 
keluarkan dari suatu pihak jang 
tertentu mengenai kedudukan 
hukum -dari para pegawai dalam 
susunan ketatanegaraan baru, hal 
mana menimbulkan kechawatiran 
taaN seluruh golongan2 pega- 

bahwa mereka terutama 
mes memberi kepertja- 
jaan terhadap kebidjaksanaan 
pemerintah j.a.d: 
"bahwa mereka bermaksud mem- 
persatu segala tenaga serta me- 
nudjukan itu kepada pembangu- 
nan kemakmuran selekas mung- 
kin baik setjara rochani, maupun 
setjara djasmani : 
bahwa untuk hal itu diperlui ke- 
amanan sosial: 

bahwa mereka, sebagai pusat per 
serikatan kaum buruh menghen- 
daki akan berdjuang untuk ke- 
pentingan2 dan hak2 semua pe- 
kerdja2, baik pegawai, maupun 
partikelir, dengan tidak meman- 
dang bangsa, pendirian atau ha- 
luannja serta terhadap persedia- 
an2 sosial akan diusahakan, su- 
paja hal itu akan didjamin seba- 
ik2nja. 

Mereka menjangkal, bahwa ter 
dapat alasan2 untuk tidak pertja- 
ja kepada maksud2 djudjur peme 
rintah j.a.d., dari mana diharap 
kerdja-sama dengan perserikat- 
an kaum buruh. Mereka dengan 
sungguh2 menasehatkan kepada 
para pegawai mengabaikan kete- 
rangan2 dan aksi dari suatu pi- 
hak jang tertentu, jang menim- 
bulkan kechawatiran jang tidak 
beralasan dalam korps pekerdja2. 

  

HASIL2 Ii TN 3 2 
MERINTAH PASUNDAN DE 

NGAN T.N.. 

Pemerintah Pasundan telah 
mengeluarkan suatu bulletin, da- 
lam mana diumumkan hasil2 pe- 
rundingan dengan T.N.I. 

Hasil2 itu tertjapai dalam sub- 
kumisi kelima. s 

Terutama Tove rakag Lin 
“daerah kekuasaan Republik di 
negara Pasundan, dalam hal ma- 
na Republik telah mengangkat, - 
baik pembesar2 sipil maupun mi- 
diker, i 

Dalam prinsipe disetudjui un- 
tuk mengadakan peraturan?, baik 

untuk pemerintahan sipil maupun 
militer oleh Negara Pasundan 
dalam subkumisi. 

Sesudah ichtisar pembajaran2 
pada T.N.I., maka bulletin terse- 
but menerangkan, bahwa peme- 
rintah Pasundan akan mendemo- 

bilisir pasukan2 T.N.I. jang ti- 
dak teratur dan untuk dapat men 
djalankan hal ini setjara konsek- 

-wen, maka oleh Republik akan 
diadakan pembitjaraan2 dengan 
negara2 bahagian lain, sedang 

untuk mendjalankan hal itu akan 
diangkat suatu opsir perhubung- 
an T.N.I. didaerah negara. 

“ Gerakan Alim Ulama 

. lang-halangi, 

    

SENATOR2 AMERIKA AKAN 
MENGUNDJUNGI DJAKAR- 

TA. : 

(Aneta). Pada tanggal 24 No- 
pember jang akan datang di Dja 
karta ditunggu kedatangannja 

anggota2 senat Amerika: mereka 
ini adalah anggota2 dari komisi 
urusan pembagian. Mereka da- 
tang ke Indonesia dengan mela- 
lui London dan Paris dan akan 
melandjutkan perdjalanannja ke 
Manila, Hongkong dan Tokio 
pada tanggal 27 Nopember: 

Mereka ini adalah: William E. 
Jenner - (Indianapolis), Joseph 
Ellender (Louisiana), ' Homer 

Ferguson (Michigan), Theodore 
Francis Creen (North Dakota). 

Dalam rombongan ini turut 
pula: Ben Crosby, seorang pega 
wai dari departemen luar negeri 

Amerika bagian Pilipina, 'Tho- 
mas Joseph Kelly, seorang kap- 

    

   

  

ma, Ketua fraksi KVP, 

pekerdjaan Parlemen. 

AH (ANP). Kongres jaka Par- 
"yh tai Rakjat jang berlangsung dua 

hari lamanja di Utrecht telah ber 
| achir. Jang terpenting pada rapat 

— penutup ialah pidato prof. Rom- 

tentang 

Romme 
membitjarakan empat soal, 
organisasi 

jaitu 

perusahaan menurut 
hukum publik, kerugian perang, 

tundjangan kepada anak2 dan 
masaalah 
soal terachir ini akan diadakan 
rapat luar biasa dari Dewan Par- 

ai. Pertama-tama Romme mene- 

Indonesia. Tentang 

| rangkan, bahwa bukan orang lain 
melainkan dia sendirilah jang ber- 

Ada 
terpilih 

: tanggung djawab atas kenjataan 
bahwa djalan jang 
“dipakai kembali, 
(pada bulan Djanuari 

itu 

bruari) bahwa kita telah berada 
dipersimpangan djalan. Itu ter- 
djadi waktu ada perselisihan di- 

me. 

ngenai hubungan dengan Perse- 
rikatan Bangsa2. Perselisihan ini 
mengakibatkan berhentinja Men- 
teri Sassen dan keterangan Frak- 
si Katolik ialah, bahwa kepertja 

antara Sassen dan ' Stikker 

- jaannja terhadap Kabinet mendja- 
di retak, Akan tetapi C.H.U. dan 

KA ET UEA Tante   

kalanja . 
dan Pe- 

Haa 1 djuth cuka has: 
dura dinjatakan pada 
Presiden dibarne. 

Pada Galia pagi j.l. telah meng-, , 
hadap Presiden Sukarto, utusan 

Madura 
Moh. Iskandar. la mempersem- ' 
bahkan kepada Presiden Sukarno 
penjataan setia dan patuh dari : 
rakjat Madura terhadap republik - s 
Indonesia. 

Dalam penjataan itu dikatakan 
bahwa rakjat Madura tak dapat 
mengakui Negara Madura diba- 
wah pimpiman Wali Negara ' 
Tjakraningrat, jang pada hake- 

paratisme Belanda diwaktu jang 
lampau. Dikatakannja bahwa Na 
gara Madura itu tak dapat hidw 
sebagai negara jang lajak, ladgi- 
pula menurut surat penjataan itu 
perkembangan demokrasi diha- 

dengan sebagai 
bukti pelarangan berdirinja par- 
tai apapun djuga. Achirnja surat 
penjataan itu menuntut kepada 

. Pemerintah Republik supaja ber- 
usaha sekuat2nja agar Madura 
masuk mendjadi daerah kereside- 

. nan Republik lagi. 5 

Resolusi itu ditanda-tangani 
oleh golongan alim-ulama, pulisi, 
pamong-pradja dan kaum buruh. 
Mohamad Iskandar menerangkan 
kepada wartawan Aneta bahwa 
golongan2 jang menanda-tangani 
resolusi itu mewakili satu djuta 
penduduk Madura. 

  

NETHERLANDS INFOR- 
MATION BUREAU BAGIAN 
INDONESIA DI NEW YORK 

DITUTUP, 

(Aneta). Aneta mendapat ka- 
bar, bahwa Netherlands Infor- 
mation Bureau bagian Indonesia 
di New York pada hari penjera- 
han kedaulatan, tetapi selambat2 
nja pada tanggal 1 Djanuari | ja 
akan menutup pintunja. 

Selandjutnja dari sumber jang 
boleh dipertjaja Aneta mendapat 
kabar pula, bahwa dapat diharap- 
kan bahwa LD. J. von Baluseck 
akan diangkat menda wakil te- 
tap Belanda Perserikatan 
Bangsa2. 

Berita ini telah tersiar bebera- 
pa waktu jang lalu, tetapi ketika 
itu disangkal. . 

SEKITAR DJAMINAN JANG 
TELAH DIBERIKAN BAGI 
PEGAWAI BELANDA DI 

INDONESIA, 
(Aneta). Dalam sidang Men- 

teri2 pada hari Senin telah dise- ” 
tudjui dalam prinsipnja untuk 
memperluas djaminan2 jang te- 
lah diberikan bagi pegawai2 Be- 

  

Tana FN 

  

ampas MAAN 

    

'Ianda di Indonesia. 

9. Teks lengkap dari keterangan 
djaminan baru akan ditetapkan 
oleh sidang menteri pada tgl. 21 
Nopember dan sesudahnja 

“mumkan, demikian Aneta 
diu- 

men- 

“ dengar dari kementerian Urusan 
“Daerah Seberang Lautan. 

dianggap perlu berhubung de- 
“ngan hasil2 K.M.B. serta surat2 

kat 3 Hang dikirimkan kepada kemente- 
NN mantan “a -rian Urusan Daerah Seberang 

Lautan oleh Vakcentrale dan or- 
i2 pegawai2 pemerintah 

jang” bekerdja-bersama di Indone 
sia. 
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Keterangan djaminan baru ini- 

-
 

    

  

V.D. menganggapnja tidak demi- 
kian dan P.v.d.A. tidak menjesal 

kan perginja Sassen, Kabinet jang 
diubah mempunjai dua tudjuan, 
jaitu, pertama mentjegah kekalu- 

tan di Indonesia dan kedua men- 

tjegah putusnja sama-sekali hu- 

bungan dengan P.B.B., sehingga 

pertanggungan djawab pindah 

pada tingkatan — internasio- 
nal, Bahwa kita pergi, demikian 

Romme katakan sekali lagi, atas 

hal itu saja sendiri bertanggung 

djawab. Dengan tegas ia mentjela 

pendirian orang2 jang hanja me- 

njesalkan bahwa kita kehilangan 

Indonesia dan jg berfikir bahwa 

kemerdekaan jang kita kenal ti- 

dak atau sekurang2-nja be- 

lum perlu bagi bangsa Indonesia. 

Kita dapat memisahkan bangsa 

Indonesia dari Asia jang sedang 

berkembang dan bagi satu partai 

jang memasukkan likwidasi hu- 

bungan2 kolonial dalam program- 

nja, maka kemerdekaan Indonesia 

itu dalam arti sedjarah tidak da- 

pat dihindarkan lagi. Setjara nja- 

ta kita memang tidak berhasil 

mentjapai jang kita kehendaki, 

akan tetapi saja merasa bukan- 
nja tidak-dahsjat dengan statut 

'Uni dan hasil2 lainnja dari KMB., 

  

     

  

karena dalam beberapa soal pen- 
ting jang mengenai kerdja-sama 
dan perwudjudan Uni, “kita” me- 
mang benar2 melihat harapan2 

adanja kemungkinan kemadjian. 
Pertanjaan jang belum didjawab, 
ialah, apakah akan ada konsoli- 

dasi di Indonesia setelah penje- 

rahan kedaulatan, demikian Rom- 

me dalam uraiannja. 

  

    
      

  

   
    
    

      

    
    

     
      

SEKOLAH KEPANDAIAN 
MODE ,SONJA" 
KAWANGKOAN 

Pada tanggal 8-11-49 telah dia.” 

    

        

    
    

    
        
    

         
    | dakan udjian murid2 dari Seko- 
      
   lah tsb. diatas, Diantara tjalon? 

telah lulus: sebagai '“COUPEU- 
SE: 1, Nona C. Mangindaan, 
Pondang, 2. Nona J. Marintje, 
Pinamorongar, 3. Nona E. Wa- 
lur, Watulinei, 4, Nona: EF. Logor, | : 
Watulinei, “3 
Panitia udjian terdiri dari Peng- 
adjar2 (lerares) ilmu Kepandai- 
an Mode: 
Nj. A, Umbas--Sumesey, 

Djakarta, 
Nj. J. E. Rimbajan. Sumampuow, 

Manado, 
Pemimpin: Ng, E. TOREH- 

UMBAS. 

    
        
     

  

    
   
   
   
     
    

     
    
   
     

   
    
   

  

  

  

zah sekolah, 

  CURSUS lamanja 1 tahun. 

  

Udjian masuk Sekolah Cursus Monteur ,PESMP” di Tomohon 
akan dilakukan tgl. 1 Desember 1949 mulai djam 8 pagi. 

Tuntutan: a. Surat Keterangan dari Hukumtua, b, Surat idja- 

Tuntutan pada murid jang lulus: a. Surat pengakuan dari jang 
menanggung wang sekolah (Bapa, pengampu), b. bawa perka- 
ka2: piring, sendok, garpu, mangkok, tikar-bantal dan 

Pembajaran: a, Wang alasan FP, 20.-, b, Wang sekolah F. 20,- 
sebulan. c, Wang pemondokan FP. 50.- sebulan, 

Cursus mulai pada tgl. 5 Desember 1949, Tanggal 4 Des, '4 
semua sudah harus hadir di pemondokan di Talete-Tomohon, 
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PERMA'LUMAN. 
" SEKOLAH MENENGAH UMUM (S.M.U.) di 

  

Tanado jang 1 3 : 
| diselenggara oleh suatu Badan Usaha Partikulir, telah dirobah | 
namanja mendjadi SEKOLAH MENENGAH PERTAMA IN. 1 

| DONESIA (S.M.P.L.). Kiranja mendjadi pengetahuan umum 
terutama bagi mereka atau badan2 jang berkepentingan. 

: do, Nopember '49 
irektur SMPI. 

LH. Ea Kotambunan. 

aa PT, 
Pn Na 

ANN Ne, 

  

  

- aa aan Hear. Ha YAAA ERP 

Ketua, 
JI. Permata. 

TERBIKIN. HANJALOI ARI TUMBUHAN 

a/n B.P.P.ULI, Manado, $ 
Penulis, 

S,A.A, Wakid, 
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