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sing penting dida- 
0 wat Indonesia pada 

Tn sa dan pada waktu jang 

Adapus jang bersangkut-paut 
gan Sekolah Menengah itu, 

: Pemerintah, orang tua mu 
guru2 dan murid2nja. Mari- 
kita selid da apakah peker- 

ainja masing2. 
— Pemerintah mengusahakan pen 
dirian sekolah2, supaja peladja- 
ran dapat berlangsung. Djika ke- 
hendak sekalia rang tua mu- 

arti, bahwa 
ota ketjil harus diada- 
lah Menengah. Tetapi 

c mungkin atau belum ' 

  

  

   
ken ja belum membolehkan. 
- Meskipun Nan jang agak 
besar men iklat Ha es 

— lum djuga dapat. dilakukan, ber- 
. hubung dengan kekurangan gu- 
ru dan alat peladjaran, dalam 

   

  

“ah S.M. 
Dalam tahun jang akan datang 

penambahan djumlah itupun be- 
Ka mungkin. Oleh sebab djum- 

djumlah gurupun "harus 'bertam- 
— bah pula. 
$ Begitulah, maka dalam tahun : 

ini masih banjak djuga-guru2 jg 
i diperlukan bagi sekolah2 jang te- 

lah ada. 
— Demikianlah penambahan djum 
“Iah Sekolah Menengah: itu dalam - 

FB 

" pada kekurangan guru, maka Pe 

'. merintah menghadapi kesulitan 

h 

— ap2 tahun didirikan beberapa ru- 
mah sekolah baru, hal itu belum 

tiap2 Sekolah Menengah ditem- 

ae didalam gedung jang pan 

“angka 'baiknja djika tiap2 - 
Pt : : Pemerintahan Daerah menjo-- n 

'kong Pemerintah Hagina:: dida- 
“lam menc    

  

   
   
   
   

      

   
   

   

  

   

  

   

    

   

  

   

  

   

n2 Fanta Na aan Pena 
dalam hal - menjediakan 

jat, djika sekolah2 itu mempunjai 

guru2 jang memang tjakap dan 

   
   

' beridjazah jang semestinja. “Fe- 

| tapi sajang sekali, lal itu tidak 
lamanja mungkin, maka perto- 

Sa Na Sh 52 jaitu and 
murid. Djika seorang anak 

ke S.MM., maka datanglah 

harus beladjar diru- 

g bapa ataw ibunja, te- 
ar pertolongan itu tidak lagi 

egitu ak sebagai ketika ia 
ih dise lah Rendah." Sebab 

Njonja2 orang tua 
jatilah hal itu! Dja 

   
   

      
    
        
    
     

  

        

       

   
      ik matah 

nak itu harus djuga meno 

ik semangnja dalam be- 

1 matjam pekerdjaan, teta- 

da waktunja. 
dari pada itu saja seru- 

ga kepada Tuan2 dan 

   

aktu malam itu di- 
ng” terang, se- 

ah sinar lam- 
ang njalanja, 
n mata. Se- 

gkin usaha- 
“anak2 

   

   

   

    

    
   

  

      
   

   
   

        

   

  

— Djika an 
. Sambungan muka 

| ngan Seko- 
«sekolah jang - 

persetudjuan KMB. 
tidak 1 

n, oleh karena anggaran . 

tahun ini NIT mempunjai 35 bu- 3 

lah kelasnja bertambah, maka 

- beberapa tahun j.a.d. ini belum , 
|. akan dapat dilakukan. Lain dari 

jang lain, ialah kekurangan pe- 

rumahan" sekolah. Meskipun ti- 

23 djuga mentjukupi maksud, supaja 

irikan . Pe sekolah | 
      

    

     aa. Haag. Roma menj datan. 
bahwa lapuran ini tidak lama a- 

pengadjaran menengah bagi rak 

ngan aan masih Tg dju 

suatu waktu jang baha-. 

hal itu memerlukan wak 

itu sering Nat Tentu. 

aja anak2 jang be- - 

Lg pat ditawar2 

4. jaitu supaja Irian djug, 
da kali diserahkan Bepeda RS. a- 

...kan tetapi pemerintahan atas das : 

rah. ini untu sementara akan-di 

   
Kas 

   
   

  

Pp B.B. telah memberikan 

sumbangan besar. 
PA LAR: 

“Ten tu P.B. 2 

soal Irian. 

Dialami sidang umum P. B.B. pa 
da hari Rabu j.l., maka wakil ke- 
tua delegasi Belanda, Dr. G. J. 
Van Heuven Goedhart dengan 
keterangan jang lebih dahulu te- 
lah dibuat, men 
lesaian jang b . 
Beliau mematakan. D Salah 
terdapat daan awas an- 
tara kedua pihak jang bersangku 
tan dan dokumen2 telah ditanda 
tangani oleh: kedua pihak di Den. 
Haag. £ 

Pengumunian ini disambut de- 

ea Ka Dan penje- 

ngan tepuk tangan dan sesudah 
Dr. Goedhart selesai berbitjara, 
tepuk tangan dari wakil2 lebih 

hebat. 5 
Sidang umum berlaku untuk 

mendjalankan beberapa pekerdja 
'an routine mengenai atjara dan 
berlanganng kurang dari 10 me- 

  

- 'Romulo menjatakan pendapat- 
nja, bahwa semua wakil2 seka- 

dengan penuh perbatian 3 me     

  

kan diterima. Sesudah sidang, ba 
njak wakil2 al.-wakil India mem- 
beri selamat “kepada Goedhart 
dan dalam pada itu Trygve Lie 
menjatakan, bahwa K.P.B:BI. te- 
lah memberi sumbangan besar da 
lam mendapat persetudjuan jang 
tertjapai di Den. Haag.. Beliau 

. memberi selamat kepada “semua 
pihak dan mengatakan, bahwa se 
kali lagi tjara2 berdamai dan be- 
runding dari P:B.B. memberi ke- 
.njataan terhadap harga badan itu 
bagi dunia. Banjak pembesar2 di 
sake. basa me York dan 

pidato Goedhart, ma 

akan meneruskau ban- 

tuannja sebagai .pengantara dalam 

2 

Washington. menjatakan kepuas- 
an atas hasil2 K.M.B. dan mem- 
beri selamat kepada Indonesia 
dan Belanda. Djuga pembesar2 

  

feri 

Nan, Malaga Sidang Umum 
) gr nbut berita 

sekarang belum diurus dan kami 
menghendaki menguasai Irian, ka 
rena daerah harus djuga meng- 
ambil bahagian dalam kemerdeka 

.an kita. 
Wakil India, Sir Benegal Ra- 

me Rau mengatakan: ,,Teristi- 
mewa bagi India kabar persetu- 
djuan adalah suatu alasan untuk 
bergembira. Sebagaimana diketa 
hui, India mempunjai 

“besar dalam pimpinan Konperen- 
si Asia pada permulaan tahun ini 
dan keputusan2 dalam  Konpe- 
rensi ini mempengaruhi djalan 
peristiwa2. Dalam hal ini India 
dapat mengatakan, bahwa mulai 
konperensi itu perundingan2 an- 

“tara kedua pihak dalam soal: In- 

dalam State Departement merasa - 
senang atas peraturan setjara da- 

' mai ini, dalam hal mana baik tji- 
ta2 bangsa Indonesia maupun 
.hak2 dan kepentingan Belanda 
diakui, 

Langenhove jang telah mengam- 
bil bahagian besar dalam perde- 
batan dalam D.K. tentang soal 
Indonesia, menjebut penjelesaian 
K.M.B. jang berhasil itu suatu 
-peristiwa jang sangat penting da 
lam dunia sekarang ini. 

Wakil Republik Palar menjata - F 
kan: Sekarang tentu P.B.B. akan 

- 

meneruskan bantuannja sebagai . 
pengantara berhubung dengan so 
al Irian. 
Kepada Ikan beliau mengata- | 

kan, bahwa hasil2 K.M.B. mem- # 
beliau ntuk beri alasan nada: 

sama dat Kal dan telah sngarg 5 
kan pembitjaraan2 jang sangat su 

'kar dengan Belanda untuk men- 
dapat kemerdekaan kami. De- 
ngan tiada usaha India dan Au- 
stralia, maka soal kami hanja da- 
pat dilangsungkan dengan keke- 
rasan dan kami menjatakan sju- 
kur dan terima kasih kepada In- 
dia dan Australia jg telah mema- 
'sukkan soal kami dalam Dewan 
Keamanan dan memang hanja de 
ngan bantuan P.B.B. dan badan2 
nja — Kumisi Djasa2 Baik dan 
K.P.B.B.I. sekarang — dapat di- 
hapuskan pertentangan antara ke 
dua Rege itu. Tetapi soal Irian 

  

Irian tetap Hendak 
“Jisihan, kata P.J.M. Anak 

| Agung. aa 

1 me 

:. peranan han, 

“Irian sesar mendjadi, suatu 
“soal perselisihan dan dapat men 
djadi suatu rintangan dalam ker- 
“dja-sama dalam perhubungan U- 
ni dan menjesal sekali Uni di- 
mulaikan den 
selisihan', Perdana mikian 
Menteri Anak Agung memberita-. 
hukan kepada Aneta, sesudah si- 
dang Pleno. Beliau selandjutnja 
mengatakan, bahwa soal Irian 
bukanlah soal Indonesia Timur, 
tetapi soal Indonesia dan meng- 
ingatkan kepada sembojan jang 
terkenal, bahwa Indonesia dari 
Sabang ke Merauke. Beliau me- 
njatakan penjesalan, bahwa KM 
B tidak dapat memberi- putusan 

- langan resmi masih menunggu ke 
| terangan2 jang lengkap dari Pe- 

terhadap soal Irian dan sesudah 
penjerahan kedaulatan harus se- 
lekas mungkin dimulaikan perun : 

. dingan mengenai kedudukan ten- 

tu dari Irian, dalam mana dima- 
djukan tuntutan jang tidak -da- 

   

ja suatu soal per- . 

ihak' Indone- 

    
   pendjelasan dar 

Haag, Walaupun Teiniktm, tetap 

. Disesalkan, bahwa Uni Indonesia — 
“Belanda dimulaikan dengan suatu 

lak mentah2, sesudah mana KP 
BBI datang dengan usul kompro- 
mi jang dengan perobahan dite- 
rima baik. Beliau mengatakan de 
ngan sungguh2, bahwa perlu so- 
al ini selekas mungkin diselesai- 
kan” misalnja dalam konperensi 
menteri2 pertama. 

  

REAKSI PERTAMA TERHADAP 
BERITA PENERIMAAN USUL 

K.P.B.B.I. 
(Aneta). Atas pertanjaan Ane- 

ta, bagaimana reaksi terhadap be- 
rita penerimaan usul UNCI me- 
ngenai soal Irian dalam kalangan 
resmi, Menteri penerangan r. 
Samsudin mendjawah, bahwa ka- 

merintah. Pada umumnja, sebagai 
reaksi pertama berita itu menim- 

“bulkan rasa ketjewa-dan kehera- 
nan. Beberapa kalangan partai po 
litik, seperti Masjumi, PNI dan 

  

   

   
pnja terhadap penerima- 

oleh delegasi Repu- 
karena m Sina? “masih me- 

nunggu Ff i Den 
       

lah kejakinan merekg setelah RIS 
terbentuk untuk tetap menuntut 
Irian masuk RLS, 

perse- 

ja belum dapat menentu- 

£ 

donesia sangat dipengaruhi dan 
membawa pada persetudjuan se- 
karang. . Kami - dengan senang 
mengutjapkan selamat kepada ke 
dua pihak dengan persetudjuan 
itu. 

Djuru bitjara - ECA menjata- 
| kan, walaupun dengan tidak te- 

Anggota Belgia, Ferdinand van 5 terang, bahwa bantuan ECA 
kepada Indonesia dapat dilaku- 
kan lebih lekas dari pada mula2 
diduga. Ia lebih dahulu telah me 
njatakan, bahwa ia tidak bisa 
memberi keterangan2 lebih ten- 
tang ECA sebelum Cochran kem 
bali di Indonesia. 

  

Lagu Djenderal D.C. Buurman van Nreeden | 

  

  

bahagian ' 

  

Sula esi- Utara 

TEMPE . 

Beberapa Nukbiou 

di Amerika tentang 

persetudjuan di K.M,B, 
3 

(Aneta). Beberapa djurubitja- 
ra di New York, Lake Succes 
dan Washington mengutjapkan 
kepuasainnja tentang persetudju- 
an jang ditjapai di KMB, serta 
memberi selamat kepada Neder- 
land dan Indonesis dengan perse- 
tudjuan itu. Pembesar2 State De- 
partment menjatakan kepuasaan- 
nja, bahwa permusjawaratan2 di 
selesaikan dalam peraturan da- 
mai jang mengakui ichtiar2 
bangsa2 Indonesia serta hak2 ' 
jang lajak dan Mer Be- 
Tanda L 

Njonja Eleanor Roosevelt me- 
nerangkan kepada Aneta: ,,Saja 
berpendapat, bahwa pihak2 jang 
bersangkutan di Den Haag harus 
menerima pengutjapan2 selamat 
dengan sungguh hati. Ini adalah 
suatu bukti, bahwa dengan roha- 
ni terus terang dan dengan sabar 
serta bantuan PBB soal2 jang su- 
lv “sekali dapat diatasi serta 
suatu persetudjuan dapat ditjapai. 

Seorang anggota Canada dari 
PBB, djenderal Mac Maughton, 
jang pada 28 Januari jl. mengan- 
djurkan sebuah resolusi untuk me 
njelesaikan soal Indonesia, mene- 
rangkan kepada Aneta sbb.: ,,Ke- 
sudahan baik dari KMB adalah 

satu kedjadian jang memberi 

pengharapan ' dalam  sedjarah 

PBB. Disini kita melihat suatu 

bukti dari kesudahan2 jang dapat 

ditjapai dengan prosedure jang 
damai pada penjelesaian2 soal2 

  

LETNAN DJENDERAL D.C. BUURMAN VAN VREEDEN 

“Komandan tentara, Lt.-djende- 
ral ID. C. Buurman Van Vreeden 
pada hari Kamis malam mengu- 
tjapkan sebuah pidato, dalam ma 
na dinjatakan, bahwa selama be- 
lum terdapat persetudjuan dalam 
K.M.B. dan hanja dimadjukan u- 
sul2 dari pihak Indonesia dan Be- 
landa jang harus diselidiki lagi 
oleh kedua pihak, maka tidak ada 
gunanja dan tidak perlu untuk 
memberitahukan kepada tuan2 
tentang "djalan perundingan. Hal 
itu mungkin tidak dapat ditang- 
gung-djawabkan, karena kemung 
kinan timbulnja pengharapan2 jg 
Ba tidak sapa Lama 
an 

Sekarang saja mendjelaskan de 
ngan pendek tindakan2 jang di- 
ambil dalam Japangan kemiliter- 
an, dalam hal mana saja peringat 
kan, bahwa persetudjuan jang te- 
lah tertjapai di Den Haag harus 
lagi dikuatkan dalam Badan2 Per 
wakilan di Belanda dan Indone- 
sia," TN keterangan seka- 
» tap 
23 I Lp » 

rang hanja ditudjukan pada ga- 
ris2 besar mengenai kedudukan 
K.L. dan K.N.LL. dalam hari de- 
pan. 

Soal ini adalah sangat berbelit2 
dan sangat sukar, dari mana so- 
al2 jang ketjil belum lagi dapat 
dilihat, karena banjak tergantung 
dari pelaksanaan setjara praktis 
dan. akibat2nja jang timbul kare: 
na belum diterimanja teks resmi 
jang lengkap. Segera setelah teks 
resmi itu diterima, maka ketera- 
ngan2 lebih landjut akan diberi- 
kan, Mengenai anggota2 K. L. 
jang berada disini, maka telah di 
setudjui, bahwa sebanjak mung- 
kin akan diusahakan pengembali- 
an mereka dalam 6 bulan sesudah 
penjerahan kedaulatan. 5 

Dari pihak Belanda diduga, hal 
ini tidak dapat dilakukan, sehing- 
ga pegawai2 K.L. tidak boleh ber 
harap, bahwa kira2 bulan Djuli 
1950.mereka semua telah berada 
di Belanda. Hal ini bersangkutan 
dengan persediaan kapal2 peng- 

REDAKSI 

ADMINISTRASI 
PXPEDIS! (PENGADUAN) 

    

Keamanan, maka 

.dan Time, Robert J. Doyle 2 
bersama 

isteri2nja. Mereka datang dari 

' Sukarno di Istana. 

Tomohon - 

TI Na Rn 

Pemimpin UMUM (rumah) Thotit. 55 9 

sebulan Langganan £ 4. — 3 
sebaris sekolam. Adpertensi f1. — 

(sekurang2nja 
atau kurang). 

UNTUK KOTA aan 
TOLLY OTO STUDIO 

PASS RETRAA TELE. No 209. 

politik jang berat dengan peran- 
taraan PBB, djika orang memakai 
setjara objektip kesabaran dan 
saksama, Setelah diterima sjarat2. 
jang diandjurkan oleh Dewan 

semua pihak 

dapat melangsungkan permusja- 
waratan2 permulaan di Djakarta 
dibawah pimpinan KPBBI,” de- 
mikian diterangkan oleh Mac 
Maughton, 

WARTAWAN? LIFE DAN TIME DI 

DJOKJA. 

(Aneta). Hari Senin pagi tiba 
pula di Djokja wartawan2 Life, 

dan 
Henry Cartier Blesson, 

melalui Djakarta dengan mobil 
Maksud Semarang dan Tempel. 

kundjungan mereka, ialah mem- : 
karangan2 bergambar ten- - buat 

tang keadaan politik, ekonomi 
dan kebudajaan didaerah Repu- 
blik, berhubung dengan penjera- 
han kedaulatan nanti. Dengan di- 
antarkan oleh beberapa pegawai 
kementerian penerangan, kemarin 
pagi mereka mengundjungi Pram- 
banan. Mereka telah bertemu pu- 
la dengan Sekretaris Djendral 
Kementerian Penerangan, Ruslan 
Aibdulgani dan selandjutnja akan 
berkundjung pada menteri perta- 
hanan, menteri pendidikan dan 
para pemimpin lainnja. Besok me 
reka akan pergi ke Solo dan kem- 
bali lagi ke Djokja untuk menjak 
sikan  childrenweek — (minggu 
anak2) dan hari pahlawan, Pagi 
ini mereka diterima oleh Presiden 

TabNkakan dan soal? das 
Mengenai K.N.I.L. dapat dika 

“takan, bahwa pegawai2 K.N.ILL. 
bangsa Indonesia atas kehendak 
sendiri dapat berpindah kepada 
pasukan2 R.I.S., untuk mana pa- 
da waktunja nanti akan diumum- 
kan sjarat2nja. 

Enam bulan sesudah pengumu 
man tanggal pemindahan, maka 
reorganisasi K.N.I.L. harus telah 
selesai. Militer2 K.N.I.L. jang de 
ngan tidak berhenti: meneruskan . 
waktu dinas mereka, akan tetap 
berhak atas waktu dinasnja 
ngan penuh, djikalau mereka ber 
pindah kepada pasukan? R.I.S. 
Untuk militer2 Indonesia jang ti- 
dak mau masuk dalam tentara R. 
LS. telah diadakan perdjandjian2 
(afvloeiingsvoorwaarden).  Da- 
lam hak ini diadakan peraturan 
penana dan wachtgeld dil. 
#Militer2 K.N.LL. “jang tidak 

mendjadi warga negara Indone- 
sia dan tidak masuk dalam pasu- 
kan R.LS. dapat diterima dalam:: 

(3. untuk 3 baris 

des 3 
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K.L., dalam hal mana waktu di. 3 
nas mereka dihitung penuh. Dju- 
ga bagi militer2 Eropah jang ti- 
dak mau masuk K.L. atau tentara 
RIS. berlaku peraturan2 itu 
(afvloeiingsmaatregelen). 

Reorganisasi K.N.LL. akan ber 
laku dibawah kuasa pemerintah 
Belanda oleh komandan tentara 
di Indonesia. Selama reorganisasi 
ini, maka akan berlaku sjarat2 di- 
nas K.N.LL, Selandjutnja suatu 
misi militer akan tinggal di Indo- 
nesia untuk turut membantu me- 
njusun tentara R.L.S. dan untuk 
itu menundjuk instruktur2 dan 
para penasehat. 

BANGSA INDONESIA DI- 
WEST, 

(Aneta). ' Abiskusno Tjokro- 
sujoso,. seorang ahli dari delegasi 
republik di KMB, jang pada 
waktu ini berada di Suriname, - 
menerangkan kepada harian 
,Het Nieuws”, bahwa pada pen 
dapatnja psychologis tidaklah te 

“pat, kalau soal kebangsaan bang 
sa Indonesia di Suriname akan 
dipersoalkan. Bangsa Indongsia 
di Suriname seharusnja bekerdja 
untuk Suriname. Pemerintahan In 
donesia dalam tahun2 pertama 
tidak akan dapat memimpi2kan 
untuk mengangkut semua bang- 
sa Indonesia jang berada disana 
ke Indonesia. Tetapi akan diper 
hatikan sepenuh2nja akan adanja 
penemukan golongan2 bangsa 
Indonesia jang ada disana”, dex 
mikianlah Abikusno, 

  

       
          
    

  

       
       

  

     
          

        
     

  

    

       
      
           
    
    
       
       

      
       

  

   
   

    

    

  

   
    

 



  

   

   
    

      

   

   

     

   
   

   

     

            

   

   

      

    

   

    

     

dsb., sebagai terdjadi 
«rumah keluarga. 

“tahan Daerah atau 

' kannja untuk mentjari 

dan Njonja2, 

'dan?tanah air. 

djaran seluruhnja 

baik, tetapi sulit. 

Z 

: bar dil. 

— ngan teliti, 

pembawaan murid2nja. 

guru2 itu tidak. dapat 

lah hal itu. 

kan meninggalkan 

          

   
lir Wonosobo, tuan Reus. 

— Sambungan dari muka 1 kolom 1. 

ladjar di Sekolah Menengah di- 
mereka dapat menumpang dida- 
kota lain, usahakanlah, supaja 
lam asrama atau pemondokan jg 
istimewa disediakan untuk mu- 

— rid2, meskipun barangkali ong- 
kos menumpang didalam' asrama 

“itu lebih mahal dari pada 
numpang pada keluarga. Anak2 

“jang menumpang didalam asra- 
ma itu mempunjai waktu 

- tetap untuk beladjar dan lagi se- 
“ lama waktu beladjar itu ada jg 

“- —mengamat-amati. Pun mereka ti- 
- dak dapat gangguan dari tamu 

atau anak2 ketjil jang menangis 

Maka baiklah djika pemerin- 
Landschap 

itu dapat djuga mendirikan ru- 
mah untuk asrama murid2, bu- 

ngan, tetapi untuk mendjamin ke 
madjuan nusa dan bangsa. Tuan2 

bantulah untuk 
mengusahakan hal itu, sebab a- 

“nak2 tuan memerlukan pengawa- 
“san dan pimpinan pada 

beladjar. Orang2 jang pernah ber 
diam dalam asrama, tentu dapat 
menghargakan hal itu. Lain dari 

pada mereka dapat mentjapai 
—- idjazahnja, merekapun beladjar 

pula bekerdja dan hidup dengan 
| aturan dan tertib, hal mana ba- 
— njak faedahnja untuk bangsa 

2 Perbedaan antara S.M. dan 
“- M.S. sesungguhnja tidak ada. Be 

yja hanja bahasa pengantarnja 
“ sadja, tetapi segala mata pela- 

sama. 
waktu ini-M.S. itu umumnja mem 

“'punjai guru2 jang berpengalam- 
-an. Sebab itu Pemerintah berusa 
“ha, supaja S.M. dan M.S. itu 
sedapat mungkin disatukan dan 
demikian guru2nja dapat diper- 

| tukar2kan. Hal ini berfaedah ba- 
gi kedua matjam sekolah. 

Pihak ketiga jang bersangku- 
tan dengan Sekolah Menengah, 
“ialah guru2nja. Mereka mempu- 
njai tanggungan pekerdjaan jang 

Dalam waktu dua tahun jang 
pertama murid2 mendapat 

. matjam peladjaran jang baru se- 
“kali baginja, ialah bahasa Ingge- 
ris dan Ilmu pasti, dan mereka 
melandjutkan peladjaran jaffy te 
lah dipeladjarinja disekolah ren- 
dah sebagai umpamanja bahasa, 

“ilmu bumi, sedjarah, menggam- 

| Guru2 mengamat-amati 
bagaimana murid2 

| “itu beladjar. Mereka itu memper 
" hatikan keradjinan, kemauan dan 

|. Sesudah menuntut peladjaran 
“dua tahun, maka oleh rapat para 
guru ditentukanlah nasib murid2 

itu, artinja: didalam rapat 
| «ditentukan kesanggupan murid2 
— untuk melandjutkan peladjaran- 

nja. Saja tahu, bahwa penetapan 
“itu tidak dilakukan begitu sadja, 

| tetapi dengan teliti dan sesudah 
— mengadakan penjelidikan atas ke 

—- tjakapan dan pembawaan mu- 
:rid2. Sebab itu penetapan rapat. 

Tuan2 dan Njonja2, perhatikan- 

| Maka adalah 4 matjam gelar-- 
“an untuk membeda2kan kesang- 
gupan murid2 buat melandjutkan 

. peladjarannja, jaitu A, B, C, dan S3 3 : 

. Murid2 jang dimasukkan golo- 

.ngan A boleh melandjutkan pe- 
Tadjarannja kekelas 3 S.M. atau 
-M.S. Murid2 jang termasuk golo- 

Murid2 golongan C diharus- 
S.M. atau 

:M.S. dan pergi kesekolah lain, 
» umpamanja Sekolah Normal, Se- 

“ » kolah Tehnik, Sekolah Pertani- NJT., keta 

«an, Sekolah Dagang dan bagi huilah, bahwa dari kamu diminta 
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Beberapa waktu j.l. di Wonosobo telah berlaku penjera- 
han dari pihak militer Belanda kepada T.NI. 
Gambar: dari kiri kekanan#Majoor Kardjono dari T.N I. 
Letn. Gore dari K.L., Overste Helmer, K.L. dan Konte- 

Na ... Ipphos Aneta 

  

'murid2 perempuan djuga Sek. 
Kepandaian Gadis tingkatan ke- 
dua, oleh karena peladjaram se- 
terusnja disekolah Menengah a- 
kan agak berat untuk ' mereka. 
-Dalam tahun jang akan datang 
Pemerintah akan mendirikan Se- 
kolah Dagang untuk landjutan 
kelas II S.M. atau M.S. itu. Ke- 
mudian, murid2 golongan D di- 
anggap tidak tjakap melandjut- 
kan peladjarannja kesekolah ma- 
napun djuga, oleh sebab ketjaka 
pan mereka tidak membolehkan- 
nja. Mereka harus mentjari peker 
djaan dikantor2 dikalangan per- 
tukangan, perdagangan: dsb., di- 
mana mereka dapat djuga men- 
tjari nafkahnja. Boleh djuga me- 
reka itu beladjar mengetik, su- 
paja mudah mendapat pekerdja- 
an jang tentu. 

Didalam tahun2 jang berikut 
pada S.M., jaitu tahun jang keti- 
ga dan keempat, peladjaran ma- 
kin berat. Maka adalah-lagi pe- 
ladjaran jang baharu bagi mu- 
rid2, jaitu Ilmu Hajat dan Ilmu 
Kesenian, sedangkan peladjaran 
jang lain2pun diperluas. 2 

— Selama waktu dua tahun jang 
penghabisan itu murid2pun  di- 
selidiki dengan teliti tentang ke- 
tjakapan serta pembawaannja. 
Surat-idjazah jang diberikan ke- 
pada mereka pada achir tahun 
jang keempat, adalah tiga ma- 
tjam. 

Murid2nja jang beridjazah A 
boleh melandjutkan peladjaran- 
nja ke Sekolah Persediaan Per- 
guruan Tinggi atau jang disebut 
dalam bahasa Belanda School 
voor Voorbereidend Hoger On- 
derwijs atau dipendekkan V.H. 
O. Murid2 itu kemudian menda- 
pat kesempatan beladjar landjut 
pada Sekolah Tinggi atau Uni- 
VersEeit 3 

Murid2 dengan idjazah B, ku- 
rang tjakap untuk ke V.H.O. itu, 
tetapi mereka boleh melandjut- 
kan 

Guru Negara atau Kweekschool 
matjam baru, di Sekolah Teknik 
Menengah, di Sekolah #Dagang 
Menengah, -di “Sekolah Pelajaran 
Menengah, di Sekolah Pertanian 
Menengah dshs SARA 2 

Mereka jang mendapat idjazah 
C, dipandang kurang tjakap un-. 
tuk mengundjungi salah satu se- 
kolah jang tersebut itu. Mereka 
harus mentjahari pekerdjaan di- 
kantor2 atau dikalangan perda- 
gangan, pertanian dll. Dan de- 
ngan menuntut peladjaran sesu- 
atu kursus sore atau malam, me- 
reka dapat djuga menambah pe- 
ngetahuannja, supaja dapat men- 
tjapai kedudukan jang memuas- 
an. : 
Bagi para guru, mengadjar di- 

sekolah Menengah itu bukannja 
suatu pekerdjaan jang mudah. 
Kerap kali buku2 jang diperlu- 

peladjarannja di Sekolah 

      

   
(ULP.). Rusia menuruti pener- 

djangan komunis Tiongkok se- 
langkah demi selangkah dan ia 
mempunjai rentjana2 mengenai 
Pakistan, demikian suatu doku- 
men, jang telah dikeluarkan un- 
tuk diumumkan oleh komisi inter: 
nasional untuk mempeladjari ma- 
saalah2 Eropah. 

Dalam komisi ini antara lain 
duduk kaum politisi internasional 
jang terkemuka, seperti Lord 
Vansittart, bekas kepala foreign 
office Inggeris dan bekas perda- 
na menteri Perantjis Paul Rey. 
naud. Dokumen ini disampaikan 
kepada perdana2 menteri negeri2 
bekas Sekutu. 

Tentang Timur Djauh itu an- 
tara lain dikatakan: 
Kekuasaan komunis di Tiong- 

'kok telah mempunjai kedudukan 
jang kuat, ia ini akan dipimpin 
oleh Sovjet Rusia dan diorganisir 
menurut tjara2 Sovjet Rusia. Do 
kumen: ini selandjutnja memuat, 
bahwa Rusia telah membuat le- 
bih dari 30 lapangan terbang di 
Tiongkok komunis, ,,dari mana 
beribu2 agen Sovjet disebarkan 
diseluruh daerah2 jang telah di- 
rebut”. 

Perhubungan Mao-Ma 
linowsky. 

Pemimpin kaum komunis Ti- 
ongkok, Mao Tse Tung, selalu 
berhubungan dengan marsekal 
Malinowsky, panglima angkatan 
perang Rusia di Timur Djauh, 
dan telah mengundjungi markas 
besarnja di Echita”, demikian 
dokumen itu. ,,Untuk sementara 
tak ada dasar untuk suatu fikiran 
Tito-affaire” di Tiongkok. Ru- 
sia mengetahui betul tentang ba- 
haja ini dan berdjaga2 dengan 
sungguh2”. 

Lebih landjut dokumen itu 
membentangkan hak2 jang dike- 
mukakan oleh Rusia di Asia Se- 
latan. ,,Selalu rakjat Tiongkok 
diperingatkan, bahwa ia diwal 

kesanggupan untuk beladjar, ka- 
mu harus mempeladjari dan tahu 
betul bagaimana tjara beladjar 

.jang sebaik2nja, supaja dapat 
berhasil. Djanganlah hanja meng 
hadapi kitab, membatja keras2 
dan menghafalkan isinja. Itu bu- 
“kan beladjar. Beladjar itu meng- 
ambil dengan diam sari isi ki- 
tab, dan mengingat2 apa jang 
perlu kamu ketahui. erapa 
bahagian jang perlu dihafalkan, 
“hafalkanlah djuga. Tanjakanlah 

' kepada gurumu, bagaimana tjara 
beladjar itu jang sebaik2nja. De- 
ngarkanlah baik2, djika guru me 

“ nerangkan sesuatu soal jang su- 
lit. Djanganlah takut atau malu 

- minta keterangan sekali lagi, dji- 
ka kamu belum Tn betul2 
apa jang diterangkan itu. Dida- 
lam hal Tempel sesuatu, 
guru akan selalu menolong ka- 
mu. A 2 

Selandjutnja, beladjarlah be- 
kerdja dengan aturan, pada wak- 

“tu jang tetap. Tetapkanlah djuga 
waktumu pergi tidur.dan waktu 
bangun. Djangan suka berkelia- 

      

  

muda itu untuk beladjar sebaik2 
-nja. Djanganlah merokok selama 

' kami beladjar, sebab rokok itu 
mengganggu kesehatan dan me- 

kan jang tertulis didalam Bahasa — ngurangkan kekuatan otak untuk 
Indonesia tidak ada. Maka ter- 
paksalah peladjaran2 itu diter- 
djemahkan dari kitab2 bahasa 
Belanda dan disalin oleh murid2. 
Tetapi hal ini lambat laun ber- 
ubah djuga. Sekarang telah dimu 
laikan mentjetak buku2 dalam 
bahasa Indonesia jang perlu bagi 
Sekolah Menengah. 

| Lain dari pada itu kebanjakan 
para guru bekerdja lebih dari 
pada waktu jang ditentukan ba- 
ginja, oleh sebab kekurangan te- 
naga. Tugas pekerdjaan guru 
Sek. Menengah sesungguhnja 
rata2 30 djam pengadjaran a 50 
menit atau lebih dalam seminggu. 
Memang sudah pada tempatnja- 
lah, djika saja disini menjatakan 
penghargaan umum jang ta' ber- 
hingga, terhadap keradjinan ser 
ta kesanggupan para pengadjar 
itu. Tuan2 dan Njonja2 jang ter- 
hormat, perhatikan djugalah hal 
itu ! "3 

Sekalian murid2 Sekolah Me- 
nengah diseluruh N.I.T., -keta- 

'berpikir. -Perhatikanlah, bahwa 
orang tuamu mengeluarkan ong- 
kos jang tidak sedikit itu untuk 
kebaikanmu, supaja kamu men- 
djadi orang jang berguna dida- 
lam masjarakat, bukannja untuk 
mendjadikan kamu seorang pe- 
madat. Dikemudian hari djika 
kamu “telah dapat mentjari naf- 
kahmu sendiri, bolehlah kamu me 
rokok sesuka2mu. 3 

Sebagai penutup saja serukan : 
Berusahalah menambah pengeta- 
huanmu dengan membatja buku2 
jang baik. Djangan “ membatja 
buku2 roman diwaktu kamu se- 
dang beladjar, tetapi tjarilah bu- 
ku2 jang berisi pengetahuan jang 
berguna. Membatja surat kabar 
boleh djuga, demikianpun ' ma- 
djallah2, tetapi hendaknja surat 
kabar itu dibatja dibawah pim- 
pinan guru, sebab didalamnja ba 
njak hal2 jang murid2 seumurmu 
belum mengerti maksudnja atau 
lalu membuat salah paham bagi- 

mu. 

   

      

    
     sek # 

djibkan untuk membebaskan A- 
sia Tenggara dari kekuasaan im- 
perialis asing”, demikian doku- 

amen itu, 

- Pakistan, 

Sovjet Rusia berbuat sedemi- 
ikian rupa, sehingga Pakistan 
mendjadi pusat dari aksi komu- 
nis, dengan mana Sovjet Rusia 
berusaha untuk menguasai Asia 
Selatan. ,,Karena sikap memper- 
tahankan, jang diambil India ter 
hadap komunisme, Rusia memu- 
satkan perhatiarinja kepada Pa- 

  
  

“kistan”, demikian dokumen itu. 
Rusia sekarang mengambil ke- 
untungan dari perhubungan2 bu- 
ruk antara India dan Pakistan 
dan antara Pakistan dengan Ing- 
geris. Menurut keterangan2 jang 
terachir Sovjet Uni melakukan 
dengan perantaraan negara2 sa- 
tellietnja, terutama 'Tjekoslowa- 
kia, mengorganiser ekonomi Pa- 
kistan dengan maksud memper- 
kuat“penetrasi ekonomi dan po- 
litiknja di Pakistan. 

Achirnja dokumen itu mengata 
kan, bahwa Rusia pada tahun de 
pan akan memperkuat usaha2nja 
untuk menguasai Asia dan ialah 
setelah sidang dari komisi peker 
dja dari serekat sekerdja sedu- 
nia jang akan diadakan dalam 
bulan Nopember di Peking. 

  

Keterangan Pandit Nehru 

  

    

  

am penerdjangan 
Si arang dan diwak- 

an datang. 
“DENGAN .DIE ZEIT". 

(Aneta-U.P.). Kanselier Repu- 
blik Federal Djerman Barat, Kon- 
rad Adnauer, menerangkan da- 
lam interpiu dengan Madjallah 
Mingguan »,Die Zeit”, bahwa a- 
dalah tjukup waktunja untuk me- 
ngachiri permusuhan turun temu- 
run antara Djerman dan Peran- 
tjis. ,,Saja berkeputusan teguh 
untuk mengusahakan perbaikan 
hubungan2 Djerman dengan Pe- 
rantjis sebagai pokok" terutama 
dari politik saja”, demikian kata- 
nja. ,Seorang kanselier jang baik 
haruslah, baik seorang Djerman 
jang baik, maupun seorang Ero- 
pah jang baik, dam karena saja 
ingin mendjadi kedua2nja itu, ma 
ka untuk saja adalah perlu untuk 
menudju persesuaian faham anta- 
ra Perantjis dan Djerman”. 

PENANGKAPAN? DI DJER- 
MAN TIMUR 

(Aneta-AFP). Beberapa orang 
anggota partai liberal-democrat 
di Djerman Timur, jang belum 
lama berselang telah melarikan 
diri kedaerah pendudukan Djer- 
man bagian Barat menerangkan, 
bahwa ' kurang lebih 20 orang 
anggota partai merdeka jang ti- 
dak setudju dengan dibentuknja 
pemerintah Djerman Timur di- 
tahan dipendjara di Mecklenburg. 
Mereka dituduh telah memben- 

  

“di San Francisco. | 
(U.P.). Dalam suatu pertemu- 

an di Press Club di San Francis- 
co, Perdana menteri India, Pan- 
dit Nehru menerangkan, bahwa 
ia tak.akan bertindak sebagai o- 
rang perantara dalam peperang- 
an dingin antara Amerika Serikat 
dan Sovjet Rusia karena seluruh 
soal ini sama sekali tidak bersang 
kutan dengan dia. ,,Hal ini adalah 
semata2 urusan dari negara2 be- 
sar, dan saja tak akan turut tjam- 
pur”, ikata Nehru, jang menerang 
kan selandjutnja, bahwa negara- 
nja sama sekali tak akan meng- 
gabungkan diri kepada ikatan an- 
ti-komunis apapun di Timur Dja- 

  

uh. Ditanja, apakah ia akan me- 
nerima undangan Presiden @uiri- 
no untuk menghadiri konperensi, 
dimana akan dibitjarakan suatu 
pakt anti-komunis, Nehru men- 
djawab ,.tidak”. ,,India meng- 
inginkan dari “Amerika gan- 
dum dan bantuan tehnis”, 
demikian perdana menteri itu, 
jang harus mengaku, bah- 
wa India dimasa lampau dibawah 
pimpinannja harus terpaksa me- 
njimpang dari adjaran2 Gandhi. 

Pertemuan itu telah dihadiri o- 
leh k.l. 300 orang wartawan. 

Israel ingin perundingan? 
langsung dengan Nega- 
ra “Arab. 

(Reuter). Delegasi Israel ke- 
PBB menerangkan, bahwa perun 

dingan2 perdamaian selandjutnja 
dibawah komisi pemisah dari P 
BB akan tak memberikan hasil 

apa2. Israel bersedia untuk meng 
adakan perundingan2 dengan 

langsung dengan negara2 Arab 
pada bilamanapun djuga. Djika 
negara2 Arab tak menghendaki, 

maka Israel akan menganggap 
hal ini sebagai suatu penolakan 

dan Israel akan menunggu. sam- 
pai negara2 Arab akan mengam- 
bil sikap jang lebih baik. Dengan 
demikian Israel tetap ada dalam 

persetudjuan2 jang sedang ber- 
djalan, djuga jang mengenai soal 
pelarian dan masaalah tapal ba- 

tas. Dalam kalangan2 PBB orang 
menegaskan adanja" kechawatir- 
an tentang hal, bahwa Israel a- 

kan tak menghiraukan komisi pe 
misah: Tetapi tak suatupun dari 

delegasi negara2 besar jang ber- 

sedia mengemukakan fikirannja 
tentang sikap Israel itu. Pada u- 
mumnja orang berpendapat, bah- 

wa pendirian negara muda ini, 

memperlemah posisi dari komisi 

pemisah. 

Perkuatan. 

Dari Tel Aviv AFP mewarta- 
kan, bahwa seorang djurubitjara 
militer dari Israel telah memberi- 
tahukan kepada pers, bahwa ne- 
gara ini mempunjai rentjana2 un- 
tuk memperkuat angkatan ber- 
sendjata, melihat adanja perkua- 
tan2 jang besar dari angkatan2 
perang Arab. Sebagai komentar 

atas pengiriman2 alat2 sendjata 
Inggeris ke Mesir dan negara2 
Arab lainnja, djurubitjara itu ber 
kata: ,,Pemerintah Israel telah 

mengambil nota dari persendja- 
taan2 Arab dan Israel mengam- 
bil tindakan2 untuk memperkuat 
pertahanan dan menambah keku- 
atan dari tentara. Sebagai biasa 

Israel setiap saat bersedia untuk 
mengadakan perdamaian dengan 

negara2 Arab, tetapi ia tak akan 
mengambil risiko”. 

Seorang djurubitjara dari ke- 
menterian luar negeri Israel me- 

nerangkan pada hari Minggu, 
bahwa Israel menginginkan pe- 

rundingan2 langsung, tetapi de- 
ngan tegas ia berkata, bahwa Is- 

rael tak mau memutuskan perun 

dingan2 dengan komisi pemisah. 

    

haz 

wa pas NU 
dan 12 N 
raga bola... 
dll. dilapange. 
Keristen Tomohon. . 

Diseluruh Minahasa atuj... 
kan pendermaan sedjak 31 Okto- 
ber hingga 30 Nopember, untuk 

aksi serempak dari anak2, orang2 “ 
tua, pemuda pemudi, Kaum Ibu, 
Kaum bapa, panitia2 persekolah- 
an, guru2, pada menundjukkan 
menat bagi Pendidikan Keristen 
dilingkungan Geredja Masehi In- 
djili Minahasa. 

  

tuk gerombolan oposisi terhadap 
dewan pekerdja partainja sendi- 
ri. Pelarian2 tersebut menerang- 
kan, bahwa partai sosial komi- 
nis telah memutuskan untuk me- 
nindas partai liberal demokrat 
sebelumnja pemilihan umum da- 
lam bulan October tahun jang 
akan datang. Dewan pekerdja 
partai liberal demokrat menga- 
kui, bahwa telah dilakukan be- 
berapa penangkapan, tetapi me- 
njangkal, bahwa aliran2 penang- 
kapan tersebut adalah perselisi- 
han pendirian. 

KAUM TERORIS DI SAIGON 
GIAT. 

(Aneta-AFP) Kaum teroris 
pada malam Minggu telah melem 
parkan granat tangan dikota 
Saigon jang mengakibatkan ma- 
tinja seorang polisi Perantjis dan 
terlukanja 3 orang Vietnam. Se- 
lama achir ini di Saigon telah di- 
lemparkan 8 buah granat tangan 
oleh kominis, antaranja 3 buah 

dimuka bidskop. Seorang Viet- 
nam dan seorang Perantjis men- 
dapat luka2. Salah seorang tero- 

ris dapat diketemukan, ketika ia 

sedang melakukan kedjahatan 

sedemikian dan kemudian ia di- 
tangkap. | 
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PEMBERITAHUAN DISTRI- 
BUSI No. 15/B. 

/ 
Pembahagian Doperween dan 

jam. Sa 
Doperwten af 2.— se-kaleng, 

ki ZA seh: 
Zegel No. 3. ACWM, ACWV 

CCWM, CCWV: a 1 kaleng. 
Jam a f 1.40 se-kaleng : 
Zegel. No. 25. .ACWM, 

ACWV, CCWM, CCWV: a : 
2 kaleng. . 

Toko2 
No. 11/B. 5 

Pengambilan sampai tgl. 15 
Nopember. 1949... 

“lihat pemberitahuan 

Kepala Disteshuni Manado. 

  

Toko SUKA MADJU 
Tomohon Telf. 24 

Manado ,, 105 
Djalan pasar ikan. 

Boleh dapat beli rupa2 barang2 
Distribusi dengan "memakai zegel. 
Djuga BULTZAK (kasur) dengan 
harga Ec. Zaken f 4!.— sebidji, 
ukuran 70x 190 x 12 cm. 

Dan jang lebih besar. 

Silahkan mampir 
Pelajanan tanggung 
Menjenangkan, 

  

Uutuk mendapatkan 

DJALAN BAGUS MESIN TUAN 
.MEMBETULKAN MESIN KANTOR. 
DAPAT BERHUBUNGAN DENGAN 

REPARASI MESIN-KANTOR 
“ ,DAJA” i 

dja HOTEL INDONESIA 
TOMOHON. 
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