
    

                  

     S3 pim- 
| 4jatuhnja 

“yan Kung- 
arti permula- 

Jaut. Agaknja 
- dapat menolong 

Et (00 a. Kekuasaan kaum 
Dus kian meluas sebagai a- 
us lahar jang dimuntahkan dari 

.. gunung berapi dan dengan deras 
—  meluntjur kebawah melalui te- 

bing2 gunung. Pemerintah Nasio 
nalis telah menjingkir ke Chung- 
king, tetapi arus komunis pun 
akan mengedjarnja kesana. Demi 
kianlah kaum komunis kini telah 

- menguasai819 dari 25 propinsi 
Tiongkok dan kira2 8046 pendu- 
duk Tiongkok kini diperintahi 
oleh Kaum Komunis. Memang 
harapan bagi Chiang Kai Shek 

— sudah tipis sekali, kalau tidak di 
katakan sudah bubar sama sekali. 

   

  

   
   
    
      

  

   

    

  

    

   

            

    

   

                                                          

     
   

                                            

   

   

    

  

Pa . Formosa, harapan ter- 
: achir. 

Dengan bertambahnja kema- 
... djuan Kungchantang Chiang 
|. Kai Shek memang telah menaruh 

“ harapannja pada Formosa dan 
kini mungkin harapannja jang ter 

| achir. Tetapi agaknja Formosa 
|. tidak begitu senang terhadap Pe 
|. merintah Nasionalis, bahkan ka- 
|. barnja iapun menuntut kemerde- 
—- kaan baginja dan tidak mau ber- 
| urusan dengan Chiang Kai Shek. 

— Kini soalnja ialah bagaimanakah 
pendapat umum dunia menerima 
tuntutan ini. Bila pendapat umum 
dunia menjokong tuntutan For- 
mosa ini, maka bagi Chiang mus- 
nahlah segala harapan. Dan ke- 
mungkinan orang tidak akan me- 
njokong Formosa dalam usaha 
untuk memerdekakan dirinja, a- 
gaknja sedikit sekali. Pertama, 
karena perdjuangan kemerdeka- 
an kini memang merupakan ke- 
djadian jang biasa didalam per- 
kembangan dunia dewasa ini dan 
kedua, karena berlangsungnja te- 
rus pemerintahan Nasionalis jang 

—— tidak mempunjai kekuasaan jang 
 njata hanja akan menimbulkan 

'S  kesulitan-kesulitan internasional 
| sadja. Sebab nanti perniagaan 

: Jaternasianal akan menuntut lagi 
— daerah Tiongkok jang luas itu 
2 | sebagai Pore . li barang 

$ idak peduli - apa- 
tah daerah2 ini berada dibawah 
kekuas n kaum komunis atau 

   

nasionalis. Dan perdagangan ini 
barulah mungkin djika sebelum- 
nja orang sudah mengakui regi- 

Mao Tse Tung sebagai Pe- 
jang.sah. Su- 

ja untuk Na waktu 

me 

merintah Tiongkok 
karlah kiran 

   Ba ang. a 
5. kena bajan Tidak akan La It 

nanja kiranja untuk mengakui 
suatu pemerintahan jang bertem- 
pat kedudukan di Formosa jang 

Pn Ba de jure, sedang- 
n perhubungan2 perdagangan 

tidak dapat dilangsungkan. 
Mungkin sekali tuntutan kemer- 

— dekaan Formosa akan « : 
sebagai alasan jang dihapapikan 
untuk dengan sekali gus mengha- 

  

    

Shek dari peta bumi ini. 

Tupnanaa menga 

  

“. gerislah jang sangat besar kepen 
ik tingannja di Tiongkok. Inggeris- 
pun harus djuga mentjurahkan 
“segala tenaganja untuk dapat 
mengatasi kesulitan2 ekonomi- 

| nja. Teranglah pada Inggeris ki- 
| ni terdapat keinginan sangat un- 

| tuk mengakui sadja pemerintah- 
| an Mao Tse Tung. Tetapi dalam 
n bal | ini ia tidak begitu ingin me- 
“lakukannja sebagai negara Ba- 

rat satu2nja, sedangkan Perantjis 
1 apa kesulitan2 jang dihadapi- 

Ha di Indo-China, tidak begitu 
| Angin “untuk menjertai Inggeris 

Lagi pula 
Mao Tse 

kaum komunis Viet- 
Karenanja In geris kini 

Ke bagan. 

    

     
    

    

    
    

   
    

    

   
   

  

   
     

    

     
     

    

   
   

          

   

  

         

   
    
         

ini an “ep ger ra 

Na ja karena hal ini mung- 
2 kin akan membawa 'banjak ke- 

' sulitan2 baru, bila Pemerintah 

- 

TN EA Dae» xx an skate 
Ta KEMENTERIAN PENERANGAN 

Kg Pemerintahan Chiang 

Diantara negara2 Barat Ing- 

: tempatnja 
— oleh karena man, 

akan. mendjadi 

t “Tetapi walaupun 'adanja pertim- 

NEGARA 

INDONESIA 

TIMUR 
KANTOR TJABANG 

TOMOHON. 
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Indonesia Tim 

  

Soal? jang sudah dipe 
dalam Parlemen Sementara. : 

  

Irian dan Keamanan dipandang soal-soal. 

penting pada masa ini. 

Barisan Pulisi Istimewa dan 
Barisan Pengawal. 

(Aneta). Seperti telah dikabar 
an, pemerintah Negara Indone 

sia Timur telah mengumumkan 
dalam keterangan pemerintah 
spesial, bahwa pemerintah akan 
memperluas polisi negara dengan 
sebuah pasukan gerak tjepat — 
ja'ni Barisan Polisi Istimewa dan 
akan membentuk sebuah alat ke 
kuasaan istimewa jang akan ber- 
ada diluar hubungan kepolisian. 
Soal ini sekarang sedang dibitja- 
rakan didalam parlemen, tetapi 
tampaknja anggota2 parlemen 
bersikap menuinggu. dalam hal 
ini. Walaupun perluasan barisan 
polisi itu tidak ditolak dengan 
langsung, tetapi para anggota 
mengadjukan keberatan2 terha- 
dap organisasi dari alat kekua- 
saan jang sekarang ini. Barisan 
polisi dituduh tidak ' mempunjai 
semangat bersatu dan ,,tidak me- 
ngerti akan apa jang sekarang 
hidup dikalangan rakjat” dan hal 
ini menurut pendapat mereka di 
sebabkan karena anasir nasional 
pada pimpinan polisi di NIT itu 
praktis tidak ada”. Selandjutnja 
ditundjukkan, bahwa hal ini mem 
butuhkan 11,796 dari anggaran 
belandja negara. 

Tentang pembentukan sebuah 
alat kekuasaan istimewa — Ba- 
risan Pengawal Indonesia Timur 
— kebanjakan dari anggota2 par 
lemen mau menunda pemandang- 
an mereka terhadap soal ini, hing 

- 

ga mereka menerima pendjelas- 
an? jg lebih luas lagi dari pihak 
pemerintah. Diantaranja didesak, 
supaja -djiwa nasional ' dalam 
korps ini dipelihara dengan sung 
guh2. Untuk keperluan ini, ma- 
ka diusulkan, supaja tidak hanja 
menggunakan pelatih2 KNIL sa- 

. dja, tetapi djuga pelatih2 dari 
TNI. Selandjutnja djuga dikemu 
kakan, supaja panggilan untuk 
mendjadi anggata korps ini dja- 
ngan dibatasi hingga beberapa 
daerah tertentu sadja, tetapi di- 
siarkan diseluruh Indonesia. 

Soal Irian. 

Kemudian “ dikabarkan, 

buah usul dari A.C. Manoppo un 
“tuk mengadakan interpelasi ten 
tang keluarnja pulau Irian dari 
zelfbestuur Tidore. Hal ini dite- 
tapkan dengan penetapan Wakil 
Tinggi Mahkota. Usul ini diteri- 

- ma baik dengan tidak diadakan 
pemungutan suara. 

Selandjutnja sidang membitja- 
rakan interpelasi Manoppo ten- 
tang dilepaskannja Irian Utara 
dan Irian Barat dari Tidore. 

Pemerintah setudju dengan a- 
pa jang dikemukakan oleh para 
pembitjara terhadap soal mi dan 
menerangkan, bahwa masaalah 
tersebut akan diadjukan kepada 
pemerintah pusat dan delegasi In 
donesia Timur di Den Haag. 

Achirnja sidang merundingkan 
sebuah mosi jang ditanda tangani 
oleh empat.orang pemimpin frak- 

'si Dalam hal ini parlemen men- . 
supaja - desak pada pemerintah, 

Irian itu digabungkan pada Ne- 
gara Indonesia Timur. ft 

Keempat ketua fraksi'ini selan. 
djutnja mengutjapkan pidato 
tang masaalah tersebut. 

Tuan Mayer Polak, pemimpin 
“fraksi IEV menguraikan, bahwa 
kepentingan kaum aa ada- 

5 £ 

  

   
   

  

    
     

   

    

     

    

    
    

   

suara dari ke 

bangan2 ini kiranja Amerika a- 
kan terpaksa tunduk juga pa 
kenjataan. 

Tn 

  

bah- 
wa- parlemen telah menerima se- . 

Ge 

lah kepentingan tndabsla dan 
bukan kepentingan negeri Belan- 
da jang ternjata sedikit sekali 
memperhatikan golongan pendu- 
duk ini. Keinginan untuk mempu- 
njai negeri asal sendiri itu me- 
mang mudah dimengerti, tetapi 
pembitjara beranggapan, bahwa 
keinginan ini dapat ditjapai di- 
dalam kesatuan tanah air Indo- 
nesia: Bukankah dalam hari2 ini 
Irian itu tidak dapat memberikan 
tempat bagi lebih dari beberapa 
ribu orang kolonisasi sadja, se- 
hingga orang2 Indo lainnja ter- 
paksa tinggal di Indonesia. Ka- 
rena ini, demikian Mayer Polak. 
Irian harus mendjadi bagian dari 
Indonesia jg'ni didalam lingkung 
an Indonesia Timur. 

Pemerintah kemudian menjata 
kan persetudjuannja dengan per- ' 
tanjaan2 jang dikemukakan da- 
lam sidang ini dan berdjandji a- 
kan mengambil tindakan2. 

Tentang Pengadjaran. 

(Aneta). Dalam pembitjaraan2 
dalam parlemen. tentang anggar- 
an belandja NIT, mengenai ke- 
menterian pengadjaran, telah di 
tjatat 10 orang jang ingin berbi- 
tjara tentang hal ini. Hampir se- 
mua anggota ini mengemukakan 

tjelaan2, hanja 
mengutjapkan kata2 pengharga- 
an. 

dari golongan 
Padan 

Tuan Amalo 
progresip beranggapan, 
politik pengadjaran ang 
lankan di NIT telah gagal Sai. 
ruhnja, antara lain karena orang 
masih terlalu -banjak mengguna- 
kan bahasa Belanda. Selandjut- 

        

/ ndonesia. « 

Undang? g: 

  

»- (Anfta). Kami, rakjat Indone- 
sia berpuluh2 tahun dalam persa- 
tuan jang kuat telah . berdjuang 
untuk mentjapai kemerdekaan, 
dalam keteguhan hati bermaksud 
mewudjudkan hak untuk hidup se 
bagai suatu bangsa jang berdau- 
lat dan merdeka. Karena karunia 
dan kemurahan Tuhan kami da- 
tang pada waktu jang  sutji ini 
dalam sedjarah kami. Dengan ini 
kami mentjantumkan kemerdeka- 
an kami dalam suatu piagam dari 
susunan federatip republik kami 

jang berdasarkan pada pengaku- 
an pada Tuhan jang Maha Kua- 
sa, peri kemanusiaan serta kesa- 

daran nasional terhadap demo- 
krasi dan keadilan sosial, suPaja 
dapat mewudjudkan keamanan, 
kemerdekaan dan kemakmuran 
dalam masjarakat serta dalam su- 
atu negara hukum, demikian mu- 
kadimah dari 197 buah pasal jg 
melingkungi undang2 dasar dari 
RL.S., jang dalam bab pertama 

- dengan pandjang lebar memben- 
tangkan serta menetapkan dasar2: 
hak2 dan kemerdekaan manusia, 
“menentukan dasar2 fundamentil 
dan menjatakan, bahwa lambang 

angsaan 'adalah Sang Merah 
Putih, lagu Kebangsaan adalah 
lagu Tidonasia Raja dan bahasa 
ialah bahasa Indonesia. Ditam- 
bahkan, bahwa segel dan lambang 

  

1 

.., (wapen) nanti akan ditetapkan 
lagi. 

“Dalam bab pertama 2 darah? 
   5 aja disebutkan bertu: 3 Ang Da 

  
“Sebutan Gene daerah2 ini 

berbeda dari konsep mula2 da- 
lam hal, bahwa daerah Republik 
Inddnesia sekarang sama Ken 

anggota Pitoi: 

“jang te 

  

rbintjangkan 

nja ia ketjewa akan ditutupnja be 
berapa sekolah di Sulawesi Sela- 
tan dan Flores. 

Pastoor Monek menguraikan, 
bahwa fihak pemerintah merinta 
ngi usaha segolongan sekolah2 
partikulir jang tertentu di Sula- 
wesi. Ia djuga mengeritik beleid 
pemerintah dalam urusan pega- 
wai. Peraturan kedudukan diang 
gapnja sangat tidak memuaskan. 

Pemogokan jang dilakukan o- 
leh murid2 Sekolah Normal diang 
gap tidak baik, tetapi beberapa 
orang pembitjara berpendapat, 
bahwa djandji2 jang: tidak dipe- 
nuhi oleh pemerintah itu memang 
mendjadi alasan dari pemogokan 
ini. 

KEDUDUKAN ,,ZELFBE- 
STUURDERS” SESUDAH PE- 
NJERAHAN KEDAULATAN. 

(Aneta). Dalam konperensi2 
pers jang biasa diadakan oleh 
Kementerian Penerangan Indone 
sia Timur mengenai Konperensi 

Medja Bundar, Menteri Doko 
berkata, bahwa perdjandjian2 jg 
ada antara ,,zelfbestuurders” ini 
dengan pemerintah Belanda akan 
dihapuskan, setelah mana per- 
djandjian2 itu akan diganti oleh 
perdjandjian2 dengan Republik 
Indonesia Serikat. 

Selandjutnja ia berkata, bahwa 
tentang perwakilan2 luar negeri 
pun telah ditjapai persetudjuan. 
Ia menambahkan, bahwa soal ini 
akan dirundingkan ,lebih landjut 

“sebuah komisi di Djakarta, 
iri dari tiga orang Be- 

PF. 

    

    

landa, tiga orang wakil 
dan tiga wakil Republik. 

  

” Dasar Sementara 

Republik Indonesia Serikat. 
sesuai dengan statusguo menurut 
persetudjuan Renville, serta, bah- 
wa status-sguo Asahan-Selatan 
dan Labuhan Batu berhubung de- 
ngan Sumatera Timur tetap di- 
pertahankan. 

Tentang badan2 R.I.S. — Pre- 
siden, Menteri2, Senat dan Ba- 
dan Perwakilan, Madjelis Pertim 
bangan Agung Indonesia, Pedja- 
batan Perbendaharaan Umum 
— dinjatakan, bahwa  Presi- 
den jang bersama-sama de- 
ngan Menteri2 akan memegang 
keperintahan akan dipilih oleh 
Wakil2 dari pemerintah2 dari da- 
erah2 bahagian jang dalam hal 
ini menghendaki kesatuan. Presi- 
den akan menundjuk 3 orang 
pembentuk sesuai dengan maksud 
Wakil2 daerah bahagian dan 
mengangkat sesuai dengan andju 
ran mereka salah satu dari mere- 
ka mendjadi perdana menteri ser- 
ta djuga sesuai dengan andjuran 
Wakil2, lain2 menteri, dan pem- 
bahagian portefeuille antara men- 
teri2. Senat mewakili daerah2 ba- 
hagian jang masing2 mengirim 2: 
wakil, sedang ketua Senat akan 
diangkat oleh "Presiden atas an- 
djuran dari Senat sendiri. Ketua 
ini bukan anggota dan tidak mem 
punjai suara memberikan nasihat, 
akan tetapi memanggil Senat di 
Djakarta dan tidak dapat meng- 
ambil keputusan atau bersidang, 
djika tidak hadir sedikitnja sete- 
ngah dari djumlah anggota2. 
Badan Perwakilan mewakili se- 

genap rakjat Indonesia dan terdi- 
ri dari 150 anggota, dari mana se 
tengah akan datang dari Negara 
Republik dan setengah dari dae- 
rah2 bahagian sisa. Wakil2 itu di 
tetapkan menurut perimbangan 
djumlah penduduk, sedang tjara 
mewakilkan nanti ditetapkan oleh 
daerah2 bahagian jang pgn 
kutan sendiri. 
pagi ketjil Tiongkok, E 

'djiban memberi 

ka LABna Mp ain Dasa Haa aa ON aan 

ropah dan Arab dalam badan per 
wakilan ini akan diwakili sedikit2 
nja oleh berturut2 9, 6 dan 3 ang 
gota. Badan perwakilan memilih 
ketua dari anggota2nja serta dju- 
ga wakil2 ketua. 

Dalam satu tahun sesudah Un- 
dang2 dasar sementara ini berla- 
ku, maka oleh pemerintah akan 
diadakan pemilihan2 Umum dise- 
luruh Indonesia untuk menetap- 
kan susunan badan perwakilan jg 
dipilih setjara Umum. Badan pem 
buat Undang2 akan terdiri . dari 
badan perwakilan jang disusun 
ini dan Senat jang akan ditundjuk 
lagi dengan djumlah anggota2 
luar biasa jang sama dengan djum 
lah anggota2 biasa, jang atas tja- 
ra2 jang sama akan dipilih, ditun- 
djuk atau diangkat. 

Badan Pembuat Undang2 me- 
ngenai rentjana jang selekas 
mungkin harus disusun “bersama2 
dengan pemerintah tidak bisa be- 
rapat atau mengambil keputusan2 
djikalau tidak hadir sedikit2nja 
2/3 dari djumlah anggota2. 

Susunan dan kewadjiban2 Ma- 
djelis Pertimbangan Agung akan 
ditetapkan oleh Undang2 federal 
seperti djuga Djabatan Perben- 
daharaan Umum (Algemene Re- 
kenkamer). 

Sesudah mendjelaskan kewa- 
nasihat Senat, 

maka didjelaskan perhubungan 
antara federasi dan daerah2 baha 
gian dengan menjatakan, bahwa 
daerah2 ini sama deradjat dan 
sama hak serta, bahwa dalam 
penjelesaian susunan federal, se- 
bagai pokok jang harus diikuti ia- 
lah, bahwa kehendak penduduk 
daerah2 jang bersangkutan jang 
telah dinjatakan setjara demokra- 
tis dan bebas adalah suatu kepas- 
tian untuk menetapkan status-gou 

dari daerah2 itu dalam federasi, 
sedang perobahan2 dalam terri- 
toir suatu daerah bahagian atau 
pemasukan dalam daerah bahagi- 
an jang ada hanja mungkin ber- 
laku berdasar atas peraturan2 jg 
ditetapkan oleh Undang2 federal 
dengan tidak mengurangi azas2 
jang dinjatakan diatas dan de- 
ngan persetudjuan daerah baha- 
gian jang bersangkutan. 

Negara2 jang baru dibentuk 
memerlui pengakuan oleh Un- 
dang2 federal dan penjataan ti- 
dak akan diberikan, djika negara 
itu dianggap tidak mampu men- 
djalankan hak2 kekuasaan dan ke 
wadjiban2 dari suatu negara. Ke- 
dudukan kesatuan2 ketatanegara- 
an jang bebas tetapi bukan nega- 
ra akan diatur oleh Undang2 fe- 
deral. 

Mengenai pertahanan, oleh Un 
dang2 Dasar ditetapkan, bahwa 
pasukan2 R.L.S. akan terdiri dari 
orang2 suka rela dan sakai2. 
Undang2 federal akan menga- 

tur kewadjiban untuk bekerdja da 
lam ketenteraan: Mengenai perta 
hanan dinjatakan, bahwa Pangli- 
ma Tertinggi adalah Presiden, a- 
“kan tetapi djikalau perlu pemerin 
tah menempatkan pasukan2 diba- 
wah pemimpin umum, untuk ma- 
na dapat ditundjuk Menteri Per- 
tahanan. Daerah2 bahagian tidak 
mempunjai pasukan2 sendiri dan 
dalam hal2 jang luar biasa, untuk 
mendjamin ketenteraman dan ke- 
amanan, maka Pemerintah R.I.S. 
dapat memberikan pasukan2nja 
jang tetap berada dalam tangan 
pemerintah. 

  

Mr. 
kalan angkatan 

(Aneta). Mr. Samsuddin, men 
teri penerangan Republik, telah 
tiba di Djokja dari Den Haag pa 
da hari Senin j.l. Berkenaan de- 
ngan berita2 diwarta2 harian 
Belanda, seakan2 pangkalan ang 
katan laut Surabaia tinggal kepa 
da Belanda ia antara lain menja- 
takan: ,,Surabaia akan tidak ting 
gal pangkalan Belanda”. Kapal2 
perang Belanda akan datang di- 
bawah pimpinan langsung Kemen 
terian Pertahanan R.I.S. 

Seterusnja ia menerangkan, bah 
wa kapal2 perang itu akan bera- 
da dibawah perintah politik stra- 
tegisdan taktis Kementerian Per 
tahanan serta .kapal2 akan berla- 
jar dengan memakai bendera R.I, 

Persetudjuan terhadap 

pegawai? dan bekas? 
pegawai sipil. 

(Aneta). Semua pegawai2 sipil 
negara di Indonesia, baik dalam 
dines tetap atau sementara, mau- 
pun dalam ikatan dinas pendek, 
pada penjerahan kedaulatan akan 
diopor oleh R.I.S., demikian dju- 
ruwarta diplomatik Aneta mende - 
ngar. ' 

Berhubung dengan persetudju- 8 
an ini jang didapat dalam K.M. 
B., maka pada waktu penjerahan 
kedaulatan, R.LS. akan mengam- 
bil opor dari Pemerintah Indone- 
sia sekarang, segala hak2 dan ke- 
wadjiban jang ada bagi Indone- 
sia, baik terhadap pegawai2 ini, 
maupun terhadap bekas pegawai2 
dan keluarga mereka jang telah 
ditinggalkan. 

Sebagaimana telah diberitahu- 
kan lebih dahulu, maka R.I.S. te- 
lah menerima baik keputusan, 
bahwa selama waktu peralihan 
dua tahun tidak akan diadakan 
perobahan2 dalam kedudukan da- 
ri pegawai2 Negara jang mung- - 
kin merugikan jang bersangkut- 
an, selama pegawai2 itu termasuk 
bangsa Belanda. Menurut ketera- 
ngan2 dari djuruwarta diplomatik 
maka R.I.S. dalam waktu pera- 
lihan itu berhak untuk mengatur 
tempat2 pekerdjaan mereka atau 
memilih mereka. 

Permintaan untuk dihentikan, 
menurut persetudjuan akan senan 
tiasa diberikan oleh R.I.S. Djika- 
lau hal ini terdjadi dalam waktu 
peralihan, maka jang bersangkut 
an tidak dapat berharap akan 
pembajaran2 terus dari R.LS., a- 
kan tetapi kewadjiban2 pihak Be- 
landa karena ini tidak dirobah se 
dikitpun. 

Dalam hal pemberhentian atas 
permintaan sesudah waktu pera- 
lihan, sebagai akibat perobahan2 
dalam sjarat2 pekerdjaan, sehing 
ga pelangsungan pekerdjaan2 da- 
ri jang bersangkutan menurut 
pendapat pemerintah R.I.S. tidak 
dapat didjalankan, maka pada 
waktu pemberhentian akan diper- 
gunakan afvloeiingsregeling. 

Dalam hal pemberhentian de- 
ngan hormat tidak atas perminta- 

n (baik selama waktu peralihan 
atau sesudahnja) berdasar atas 
alasan2 kepentingan dines diluar 
kesalahan atau perbuatan dari jg 
bersangkutan peraturan afvloei- 
ing ini djuga akan berlaku. 

Untuk pegawai2 negara dalam 
dinas tetap telah dibuat peratur- 
an, dalam hal mana diadakan per 
'sediaan2 berhubung dengan 
wachtgeld untuk selama2nja 5 ta- 
hun atau lebih pendek untuk mem 

beri kesempatan pada mereka 

mendapat pensiun mereka setjara 

biasa. 

Semua peraturan2 ini tidak ber 

laku untuk pegawai2 sipil jang be 

kerdja pada angkatan laut Belan- 

da atau K.N.IL.L., djuga bagi pe- 

mimpin2 agama jang untuk peker 

djaannja mendapat pembajaran 

dari R.LS. sebagai pegawai2 ne- 

gara, 

3 na 

Samsuddin tentang pang- 
laut Surabaia. 

S., akan tetapi dengan tanda2 di- 
mana kelihatan, bahwa kapal2 itu 
ada dipindjam oleh R.L.S., tetapi 
tinggal milik Belanda. Ongkos2 
2 an paut ditanggung oleh 

DELEGASI SUMATERA TIMUR 
MENANDATANGAN! RENTJANA 

UNDANG2 DASAR R.l.S. 

(Aneta). Dari Den Haag dite- 
rima kawat, bahwa delegasi Su- 
matera Timur telah menandata- 
ngani rentjana undang2 dasar se- 
mentara jang tidak diubah dari 
Republik Indonesia Serikat, 

  

  



  

   

  

          

   

    

   
     
   
   
   

  

      
    

   

    

     
      
    

    
     

   

   
     

    
    
    
   

     
    
    
   

     

  

   
      

  

    

        

    

     

pengenai Eropah T 
hak Rusia sekarang 

i London 

2 1 telah Ana diana ba 
"tas Ma untuk melindungi 

ris2 perhubungan Rusia ke 
ustria, sebagaimana ditentukan 

m perdjandjian2 perdamaian 
gan Rumenia dan Hongaria. 

— Kekuatan tentara Rusia uatuk 
 menjerbu ke Yugdslavia ditaksir 
1 dikitnja 15 sampai 20 dipisi 
.dan orang berpendapat, bahwa 

apal batas Yugoslavia dimak- 

inkan tiap2 aksi dari orang2 pe- 
ngikut Tito di Rumenia dan Ho- 
'ngaria dan ketiga untuk memba- 
bajakan hari kemudian Tito serta 

gan begitu melemahkan o- 
39 jang hendak membantu 

Jugoslavia. 

njatakan, bahwa sedjak bulan 
September, Rusia tidak mengada- 

“ tika itu dikabarkan, bahwa Rusia 
telah menempatkan satu atau dua 
dipisi berlapis badja di Rumenia, 

PENTINGAN DAN BAN- 
TUAN LUAR NEGERI DJA- 
—..NGAN DIABAIKAN, 
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» Udara politik memang mempu- 
njai sifat tidak baka. 

Beberapa hari jang lalu sua- 
sana perundingan KMB ditjerite- 
rakan akan menghadapi djalan 
buntu. Sekarang, suasana itu ber 

“ubah mendjadi baik. Malahan 
wk. P.M. Sultan Hamangku Bu- 
wono sudah bisa. menetapkan, 
bahwa penjerahan kedaulatan a- 
kan dilakukan dalam pertengah- 

n bulan Desember. Keterangan 
ini mungkin menggembirakan ba 
jak orang, tetapi bagi orang jg 
memandang djauh dan mengerti 

“akan kenjataan2 jang akan da- 
| tang, keterangan itu adalah ha- 

|suatu keterangan belaka. Se- 
sab, setelah penjerahan kedaula- 

tan, masih banjak soal2 jang pen 
ting dan sulit jang harus kita 
hadapi. Dan anggapan, bahwa 

m waktu kemerdekaan dan 
edaulatan pindah  ketangan 
angsa Indonesia, orang dapat 
srtindak leluasa dengan kemer- 
ekaan dan kedaulatan untuk me 

tur segala sesuatu soal, ada- 
anggapan jang salah. Dalam 

eberapa hal kita wadjib meng- 
dahkan kepentingan2 luar ne- 

geri. Malahan masih harus pula 
mer pertimbangkan bantuan2 

  

fihak ae sendiri. 

LN “Han merubah siasat. 

. Berhubung dengan itu, maka 
dalam waktu jang sangat singkat 
semua pemimpin besar-ketjil, hen 
daknja sudah dapat merubah sia- 
sat usahanja mempertinggi dera- 
djat bangsa kita. Sehingga saat 
jang terachir ini, jang mendapat 
perhatian sebesar2nja hanja so- 
al2 politik dan kadang2 perhati- 
an jang lebih dari tjukup. Perha- 
tian itu sekarang baiklah ditudju 

an kepada tjara- mengisi kemer 
ekaan dan kedaulatan, antara- 
ja jang mengenai kemakmuran, 
embangunan, pembelaan, kema- 

'sjarakatan, ekonomi dsb-.nja. 

Dalam usaha mengisi itu, ke- 
#juali harus bebas dari perasaan, 
-susunan masjarakat kita hendak- 

 djangan diabaikan. Tenaga2 
hoa patut mendapat perha- 

istimewa, Djuga tenag a2 di 
daerah Republik. Dan untuk 

Indonesia tidak sempit, tena- 
a orang2 asing jang merasa tjin 
a kepada Indonesia, pun perlu 
iberi kesempatan turut mengisi 
merdekaan kita, demikian Na 

sional”. 

  

ANDJURAN KPBBI MENGENAI 
Pe eat : 

than: Kore 5 Sab he di 
“ Den Haag” memperoleh kabar, 

hwa KPBBI pada hari Sabtu 
telah memadjukan usul, supaja 

da selama 1 tahun. Dengan de- 

ikian, maka penjerahan kedaula- 

an akan dilakukan atas bekas da- 

i luar negeri, antaranja dari - 

tusan mengenai soal Irian di- 

kan ditapal batas" Yu na, 
2 dipisi badja di Rumania. Te 

Hua kabar? jang. terima " 

penempatan? pasukan Rusia pa- 

an terutama untuk menakuti 
ito, kedua untuk tidak memung 

Kabar2 minggu2 terachir me- 

kan lagi pemusatan2 pasukan. Ke 

| usahkan satu dipisi di Hongaria. 

Na di Heh terda- 
pat 3 dipisi jang dapat menahan 
tiap2 penjerbuan Jugoslavia dari 
Timur laut. Hongaria tidak mem- 
punjai pasukan2 lebih dari pada 
jang ditentukan dalam perdjan- 
djian perdamaian, jaitu 65.000. 
sedang Rumenia mempunjai 150. -ba 
000 dan Bulgaria 55.000, tetapi uh m 
dengan tidak ada polisi2 pendja- keti 
ga tapal batas dan dengan tidak 
ada pengawasan dari pihak Nega 
ra2 Barat atas pelaksanaan pera- 
turan, djumlah2 ini dianggag ti- 
dak mentjukupi. 

———. 

KUNDJUNGAN FRANCO KE 
— PORTUGAL. 

(UP). Dienileral ba te- 
lah tiba diibu kota Portugal un- 
tuk kundjungan resmi selama dua 

Tak terdapat 
mengenai 

(UP.). Komisi istimewa jang 
dibentuk oleh persidangan umum 
dari PBB — jang.terdiri dari 
wakil2 Kanada, Inggeris, Tiong 
kok, Perantjis, Amerika Serikat 

“dan Sovjet Unie — jang harus 

aian mengenai 

menjiapkan satu 

membuktikan, bahwa kebangsa- 

« 

berusaha mendapatkan ' persesu- 
pengawasan du- 

nia atas tenaga atom, dalam la- 
poran jang terdiri dari 125 hala- 
man mengumumkan, bahwa da- 
lam 11 kali bersidang dgn setjara 
rahasia telah tak dapat ditjapai 
kemadjuan2. 

Menurut laporan ini Rusia te- 
tap menentang rentjana jang di- 
tundjang oleh lima negara jang 
lainnja, jang dalam tahun 1949 
oleh 47 anggota dari 
umum telah disetudjui di Paris, 
tetapi ditolak oleh Kremlin. Me- 
nurut warta, keenam negeri da- 
lam assemble akan meminta ke- 
kuasaan2 baru agar supaja dapat 
melandjutkan pembitjaraan2 itu. 

Bersamaan dengan laporan res 
mi, wakil2 dari Inggeris, Peran- 
tjis, Tiongkok, Kanada dan Ame 
rika Serikat dalam suatu lapor- 
an tersendiri mengumumkan, 
bahwa utusan Rusia dalam pem- 
bitjaraan2 itu menolak untuk 
membenarkan, bahwa Sovjet Ru- 
sia mempunjai sendjata2 atom. 

Atas pertanjaan, apakah utus- 
an tersebut mungkin akan menge 
mukakan sesuatu untuk menun- 
djang keterangannja, bahwa su- 
atu pengawasan periodik akan 
tjukup untuk mendjamin penga- 
wasan, orang Rus itu masih ha- 
rus sadja mendjawab, demikian 
laporan tersendiri itu. 

  

2 

.. bermusj 

assemble 

  

hari, Ia mendapat sambutan me- 
riah. 100 buah pesawat terbang 
dari angkatan udara Portugal 
'berputar2 diudara, 5000 orang nana 
'anggota tentara memberikan hor ja ada kerdja sama antara Ti- 

     

  

mat, sedang menurut taksiran se 
jal ng dengan ri- 

npin Spanjol, 
an tangan de- 

: ngan data Portugal, Djende- 
ral Andoniocal de Fragoso Car- 
mena. 

Ini adalah kundjungan perta- 
ma keluar negeri dari Franco se- 
djak berachirnja perang saudara. 
Memang benar pada tahun 1940 
ia telah mengundjungi beberapa 
kota diperbatasan.Spanjol untuk 

rawarat dengan 
dan Benito Mussolini. 

    

Hitler " 

  

Wadi Hen Timur Ta Barat 

para diplomat2 PBB. 

- Selandjutnja madjallah itu ber 
pendapat, bahwa dalam hubung- 

mamkan keinsafan akan perlu . 

mur dan Barat. Ia akan mengada 
ikan. perantaraan mengenai se- 

- mua soal2 jang hingga kini me- 
irupakan kesukaran2 bagi kedua 
belah fihak. 

" Ubbitad Nations World” achir 
nja mengatakan, bahwa penjusun 
rentjana ini belumlah bertemu de 

ngan delegasi2 jang bersangku- 
tan, tetapi hanjalah masih mem- 

batasi tindakan2nja sampai ke- 
pada mengadakan kontak dan me 
minta pandangan2 para wakil 

PBB jang pertjaja akan adanja 
| kemungkinan perdamaian antara 

    

kusta dibakat 
pengawasan 

tenaga Atom. 

  

LAGI TENTANG PENGAKUAN 
INGGERIS AKAN TIONGKOK 

— KOMUNIS. 

(U.P.). Dalam kalangan Ing- 
geris sekali lagi diterangkan, bah 

. wa pengakuan Inggeris terhadap 

Tiongkok komunis hanjalah soal 
waktu sadja. Djuru warta anta- 
ra lain menerangkan, bahwa ti- 
dak betullah kabar2 menurut ma 
na pengakuan Inggeris ini diper- 
tjepat dengan adanja pengachir- 
an sidang PBB dewasa ini. 

Ditegaskan selandjutnja, bah- 
wa pemerintah Inggeris dalam 
hal pengakuan ini sebelumnja te- 
lah berundirg dengan semua ne-. 

gara2 gemenebest dan negara2 
Pakt Atlantik. Dalam kalangan 
pemerintah orang membantah a- 

danja kabar2 menurut mana pe- 
merintah Inggeris akan menung- 
gu pengakuan bersama dari ne- 

gara2 jang berkepentingan, teta- 

pi bahwa ada soal2 jang timbul - 
mengenai bentuk dan sipat2 pe- 

ngakuan, sebelumnja dapat ter- 
tjapai suatu persetudjuan dan 
mungkin hal ini meminta bebera- 
pa minggu. 

Kita tentu sadja tidak terpak- 
sa mengadakan pengakuan ini. 
Soal ini, ialah bukannja apakah, 

tetapi malahan lebih sukar, jaitu 
bila dan dengan sjarat2 apakah 
kita. dapat mengakui pemerinta- 

han komunis itu jang masih ha- 
rus dirundingkan”, demikianlah 
kalangan resmi Inggeris. 

    Keterangan? Gallad Pashc xa 
(UP). Seorang komentator 

Mesir jang terkemuka,. Edgar 
Gallad Pasha, pada hari Rabu 
menerangkan, bahwa Inggeris te 
lah pernah menawarkan hendak 

divisi: Mesir 
lengkap untuk keperluan di Pa- 

lestina tetapi usul tersebut dito- 
lak oleh bekas perdana menteri 
Mesir Ismail Sidky Pasha. ' 

Dalam tulisannja dalam harian 
siang ,,Al Zamane”, Gallad Pas- 

bahwa ha antara lain menulis, 

  

      

erah Hindia Belanda, beast Isi 
an. Dalam tahun itu pemerintah2 

Belanda dan Indonesia dapat be- 
runding tentang status Irian achir 

nja. Menurut kabar, delegasi Be- 

landa menganggap usul -tersebut 

dapat . diterima: Pendirian PPF. 
mengenai soal ini adalah menolak, 
akan tetapi menurut pendapat pa- 
ra penindjau, beberapa orang ter- 

kemuka dari delegasi tersebut 
mendesak, supaja bersikap agak 
lunak terhadap pendirian itu. Se- 
telah bersidang tersendiri2 pada 

“hari Senin pagi kedua delegasi 
Indonesia bersidang untuk mem- 

“bitjarakan usul at tadi. 

    

waktu petjah perdinga Palestina, 
seorang opsir tinggi Ingge ris me 
nawarkan usul tersebut, jang ke- 
mudian diakui kebenar:z 5 
Selandjutnja Gallad menerang 

kan, bahwa pemerintah Inggeris 
mengadjukan usul itu “kep 
Sydky Pasha jang telah menolak 
nja, suatu tindakan jang mungkin 
menjebabkan blok Arab adalah 
dalam peperangan ini. ,,Andai 
kata tentara Mesir pada tahun 
1946 mempunjai perlengkapan 
jang lengkap, maka akan mempu 
njai waktu jang tjukup untuk . 
“melatih tentaranja dan akan da- 
pat merebut Tel. Aviv dalam 15 
“hari sesudahnja petjah konflik, 

  

   

  

sebelumnja pasukan2 Israel me- 
nerima perlengkapan2 dari Ame 
rika dan Tjeko jang diterimanja 
sesudahnja persetudjuan perleta- 
kan sendjata. 

Tuduhan ini adalah Gadakan 
jang terachir dari Gallad Pasha 
terhadap Sidky Pasha berhubung 
dengan adanja pakt pertahanan 
bersama negara Arab jang baru2 
ini diusulkan dan dibitjarakan aa LS 
lam Liga Arab. 1 
: Dalam hal ini “Sidleyi Pin me 
njatakan tidak setudju, - sedang 
Gallad Pasha penjakang usul £ ter 
sebut, 

Timur dan Barat. 

KRISIS KABINET PERANTJIS BER- 
ACHIR. 

(Aneta-UP.) berlian menteri 
Perantjis baru, George Bidault, 
Djumat jl. berhasil membentuk 
kabinetnja jang bersifat djalan 

- sedang - dalam penjelidikan ' 

an ini Nehru akan dibebani me- . 

    

Pemberitahuan. 

TAHUAN DISTRIBUSI PEMBERI Nan 
No. II/B. PAN Re 

Dig MINUMAN dan CORNED FA”... 
BEEF untuk bulan October 1949. LANGON 1 

'MINUMAN : Teng, 3 Ka 

SOPI: Vrijbuiter 3.K 5.70 Bal AMURANG: 5.5 
Vrijbuiter. af 8IO sebotol. 
a f. 5,70 sebotol. Oude Bol a f. 5,70 

Nam Kong, 3 Lu” Oude 5 
Hien, 5 J. Laoh, 6 Wu... 

  

sebotol. Bessem & f. 7,35 sebotol. Asia, 8 Sonder, 
Bols 8 f. 7,45 sebotol. Aalbessen 3 ” RATAHAN: | Siona Yi 9g Yip, 2 ab Tjoei 
f. 5,35 sebotol. 3 Rogahang. £ 

SOPI MANIS: W. rasung at. 8,30 Kepala Balai Pembahagian 
sebotol. . Manado: 
ANGGUR2: Export portwijn AA SL 

-f. 470 sebotol. Capero Sherry ad Na nan 
f. 315 sebotol. Whiteport 3 £. 345 PEMBERITAHUAN. “1 

P 

tengah koalisi, hingga dengan i- 
tu berachir krisis jang disebabkan 
karena, adanja devaluasi pond 
sterling.  Sesudahnja Asemblee 

Nasionale menjatakan kepertjaja- 

annja kepadanja, Bidault memper- 
kenalkan kabinetnja jang terdiri 

dari 17 menteri koalisi, sedang 

mosi kepertjajaan itu diperoleh 
dengan suara 367 lawan 183. 

'Kabinet sekarang tidak banjak 

bedanja dengan kabinet Henry 

Oueuille jang mengundurkan di- 

ri pada 6 October, selama ada per- 

selisihan mengenai harga2 dan 

— upah. 

'Dimuka Asemblse Nasionale, 

“Bidault menerangkan, bahwa ada- 

nja krisis itu setjara tidak lang- 

sung disebabkan oleh adanja de- 
valuasi pond sterling. 

ngamen" 

  

  

sebotol. Sherrywine 8 at. 7,20 sebotol. 
“Tokayer (Raaf) a f. 5,21 sebotol. 

SEGEL No. 

ACWV, CCWV: 8 2 botol menurut 
pilihan: Jenever, Likeur, Wijn. . 

ACWV, CCWWY: 3 2 botol menurut 
pilihan: Jenever, Likeur, Wiin. 
CORNED BEEF: 
af 1,55 se 

As. Mie3 sekalang. Manado, 29 October 1949. 
SEGEL No. 7. - Wakil Wali Kota Manado, 

A1 kaleng. PAI Tea 

ABG 3, 4 dll. CBG 3, 4 dl. : 
3 2 kaleng. - 

Kan KOG 2 KOS COC 2 SURAT EDARAN UMUM No. 30.. | 

3 2 ikaleng. 21 Se : Tua 
AC6 3, 4 ali CC6 3:4 dll. dn ini kami beritahukan jang: 

- " kaleng. I. Harga2 pembelian sekarang BU-. 
I. Diberitahukan, bahwa barang2 AT SEMENTARA tetap berlaku, 

harus diambil setempat2 (plaat- 
seliik), umpama barang2 mema- 

Wakil Wali Kota jaan berita- 
hukan bahwa berhubung dengan di- 
perdirikan pasar darurab pada baha- 
gian Selatan dari Fort Amsterdam 
Manado, maka dilarang untuk per- 
gunakan djalan pada: Sebelah Ti mu: 
dari Benteng bila masuk dari djurus- 
an Djalan Schutterij. 

2. 

kaleng, & 1,60 sekaleng, 

  

Kami minta perhatian tuan, bah- 

wa pada hari ini tidak dibturiban 
kai lembar2 segel jang di- djaminan. Seperti kami sudah 
tandatangani oleh kantor distri- umumkan dengan surat edaran 
'busi Tomohon harus diambil di- kami No. 28 #gl. I0 October 

negeri Tomohon, dl. : 1949 maka harga2 ini dapat di- 
2. Pengambilan berlaku sampai 10 ubahkan setiap waktu. 

Nopember 1949. 2. Pemberian beras banjaknja I0 kg 
3. Kedai2: : per 100 kg copra didjamin sam- 

MANADO: 1 Radja Laut, 2 Hong pai habis bulan November 1949. 

& Seng, 3 Johnnie Hok Goan, 4 Liem 3. Untuk pemasukan dalam Novem- 
Eng Lok, 5 Tan Tjoen Bie, & Teng 
Keng Bie, 
Soei Bo, 9 Tjoen Hoa, IO Thay Tjong 
LI Hong Goan, 
Kian Nam, 
nua, 16 Suka Madju, 17 Toronata, 18 

ber dan December 1949 diberi- 
kan 2 meter kain. Mulai pada | 
Januari 1950 akan diberikan lagi 
1!/p meter. 

KOPRAFONDS N.I.T. 

7 Tjia Kiem Sioe, 8 Liem 

I2 Lian Seng, 13 
14 Lian Hong, 15 Kawa-. 

  

Minahassa, 19 Sadar, 20 Klabat, 21 

lohtiar, 22 Samudra, 23 Wawonasa, : 

24 Sudara. Pusat Kedudukan : 

TOMOHON: | Sin Tjiong, 2 Hiap. — SEVENTH-DAY ADVENTISTS 
Hoo, 3 Sin Seng, 4 Kian Heng, 5 Ka CONEERENCE 
wanua, & Suka Madju, 7 Celebes, 8 
Maesa. 

TONDANO: | Kho Ka Seng, 2 Kho 
Keng Kiap, 
nua, 5 Indonesia, 6 Anur. 

' Tidak Lagi Bandjirweg 24, 
Sekarang Tompassoweg I, 

MENADO 

3 Kho Keng Bie, 4 kawa- JOH. E. JACOB. 
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