
   

    

         

      

       

            

   

    

   
        

     

     
     
   
      

  

   

    

   

   

  

        

    
    

        

   

    

   
   

    

   
        

   
   

   
    

  

   
   

  

   

    

  

   
   

   

    

    
      

  

   

    

     
   
   

   

    

  

     

    

    
   

    

      

   

      

   

    

   

   

  

   

  

    

  

    

   

      

   

2 ia jang mehang 
. hari penjerahan ke- 

3 wbtik Indo- 

sa jang harus 
ertinja stek 

jaan ini, 
dari pihak Pemerintah Ia 
Timur sendiri. Malahan 

Lagarong oleh keinginan 
'a8, untuk. melihat 2 

penjerahan kedaulatan ini, 
kan Kain: 2 

  

si kemerdekaan 
. Selain dari pada Ma 
n terhadap kemerdekaan Indo- 

2 jang Henna | pe- 
kekuasaan dan hd? 

Kenjotaan2 

- aan dgn perobahan2 jang akan 

| “datang. eliau menundjukka 
bahwa dihari kemudian 

du i 2 La 

  

djawab 
“babakan per 
en tentang 

| e sariat2 negara. 
Matan menjangkal bahwa pemben 
tukan badan2 itu — seperti telah 
P.J. M. Anak Agung  mene- 
rangkan, bahwa djabatan2 
Ph M “Anak 'Agung me- 

pasnpikag. dalam hal ini ke- 
beratan — berari i balian 

Fs 13 pada    
komisariat2 Abuata itu Tan ne 

1 “kerdja beberapa orang Belanda. 
  

Perdana menteri Anak Agung 
menerangkan, bahwa djabatan2 

: 3 Indonesia dengan tidak ter- 
“batas, sedangkan pegawai2 jang 

diperbantukan hanja akan men. 
djalankan pekerdjaan2 teknis be- 

“laka. 
PJ.M. 'Anak Agung meng- 

uraikan dalam hal ini ke- 
dudukan pegawai Belanda dan 
menjatakan , bahwa bai fihak 

Indonesia maupun fihak Belanda 
harus mengatasi perasaan2 ber- 

    

   

    
   

pegawai Belanda dan pemeri 
Indonesia akan ada suatu ik 
sukarela, karena tidak ada se- 
orang Belanda djuga jang akan 
dipaksa bekerdja djika ia tidak 
menghendakinja dan sebaliknja 

. djika hal ini tidak disukai oleh 

nferensi ” 

2 5 : 

Anet alam kominike pe- 
merintah : Inc onesia. Timur  diu- 
mumk: ri tanggal 26 

  

   

  

   

r di Makasar 

antara pem h Indonesia Ti- 
“mur dan 34 radja2 dan anggota2 
keradjaan2 sebagai kuasa “dari 
115 radja dis Indonesia 
Timur. 5 

Perundingan2 jang “dihadiri 
tleh anggota2 Senat, terutama 
mengenai kedudukan radja2 da- 

25 (lam pemerintahan RIS nanti me- 
nurut apa jang tertjapai pada 
KMB dan selaras" dengan apa 
jang “ditetapkan dalam -undang2 
dasar sementara dari RIS. Si 

| rusnja Anin isi “kontra 

telah ata GinDAKUM dan dilakxs- 
. nakan sekadar menurut tjita2 ke- 

rs ANN kita, 

117 Agustus, adalah hari per- 
ajetaan rajat Indonesia'atas ke- 

dekaan nusa dan bangsanja. 
angkan hari penjerahan ke- 

itu setjara njata dan formil. Ke- 
dua2-nja hari itu, “adalah sama 
pentingnja dalam sedjarah per- 
djoangan kem rdekaan ra'jat In- 
donesia. Ke-dua2-nja hari itu ha. 

| rus didjad dikan hari2 raja nasio- 
nal | harus pula dirajakan 
oleh 1 ra Nat: seumumnj “dengan ses 
mangat jang gembira dan chid- 

. mat. 

Merajakan hari penjerahan ke. 
daulatan ini, tidaklah dapat diar- 

bagai pe ngkalan ter-. 
i masi Ii Dea 

   

    

   

  

   

    

   

   

Heal 2N 
sehingga tii- 

1945 

| terpenting dipegang oleh o- " 

$ ba kelak, adalah hari per- 
- mulaan perlaksanaan pernjataan 

- pemerintah RIS 

   
aa Aa eahlian pega- 
wai2 Belanda itu masih dibutuh- 
kan atau tidak. Kerdja-sama atas 
dasar keinginan sendiri jang be- 
bas akan merupakan ikatan erat 
antara Indonesia dan Belanda. 
Karena ini kechawatiran terhadap 
dihidupkannja lagi dualisme pen- 
djadjahan oleh komisariat2 ne- 
gara itu menurut anggapan P. J. 
M. tidaklah pada tempatnja. 
Mengenai organisasi komisa- 

riat2 negara, perdana menteri 
NIT menari bahwa ditiap- 
tiap negara diperlukan pengawa- 

kal jang idipusatkan oleh 

  

    
   

sa 

intah ' pusat. Selandjutnja 
'P. J- M. melukiskan perbe- 

' daan2.ahtara keenam residensi 
dulu dan ketiga komisariat nega- 
ra jang akan dibentuk jang se- 
sungguhnja tidak mempunjai ke- 
wadjiban memerintah. Ia menam- 
bahkan, bahwa pemerintah mau 
mendekati kehendak parlemen 
“dengan diantaranja tidak menje- 
rahkan hak memetjat (schor- 

"singsrecht) dari para. zelfbe- 
stuurder kepada komisariat2 ne- 
gara. Pemerintah akan mendja- 
Jankan hak itu sendiri. Kepada 
pemerintah pusat pun telah diu- 
sulkan supaja kewadjiban federal 
dan para residen itu diserahkan 

kepada pemerintah. 
Pada hari Sabtu akan diada- 

kan pembitjaraan dalam babak 
kedua. 

Man aa Nan an PA 

antara Pemerintah 

"Indonesia Timur dan radja2 

politik baru antara NIT dan ra- 
dja2 jang harus diadakan setelah 
penjerahan kedaulatan. 

Ini didasarkan atas persetudju- 
ditjapai dalam bu-: T I 

. tentang penjerahan kedaulatan 

  

an jang suda 
lan Mei 1948 di Malino, dan di- 

Sementar Indonesia 
) Timur, 

“5 Sta 
'abu sore, 

    

   

   
ditar 1gsungkan hari 
bertempat dihotel 
antara lain dihadiri ole 
Presiden Sukawati -dan wakil 
NTM, Paduka Tuan Mende- 

laar. 

Ketua Senat, P. J. U. Sarapil, 
mengutjapkan pidato penutup, 
dalam mana beliau memberi pe- 
mandangan tentang pekerdjaan 
badan ini selama 6 bulan. Peker- 
djaannja jang paling penting ada- 
lah pembitjaraan tentang tata- 
negara Indonesia Timur jang di- 
terima baik pada Pengal, 26 No- 
pember. Setelah P. J U. Sarapil 
menutup sidang, P. J. M. Presi- 

  

  

Pertembika | 

  

Ye 

        
Se    

   sesak DJAB: 
PERDANA MENTERI DAN 
MENTI! URUSAN DALAM 
NEGERI DAN PENGADJA. 

On ak 
Dalam sidang Kabinet NT 

pada tanggal 1 h.b. ini telah dite- 
tapkan, bahwa selama bepergian- 
nja P. J. M. Anak Agung & 
gung dan P. J. M. J. E. Tateng- 

    

  

   

keng, P.J.M. Mr. Dr. Chr. Sou- ', 
mokil akan bertindak selaku Per- 
dana Menteri, sedang kel idjak- 
sanaan mengendalikan 
jang bersangkutan d 
teri Urusan Dalam Negeri dan 

Menteri Pengadjaran akan di- 

laksanakan berturut2 oleh P.J.M. 
S. Binol dan Seda LT 

   

  

   

   

  

a Stiker d dengan Presiden “5 
(Aneta). Pada hari Kamis 

jk telah Aas daan pembi- 
tjaraan antara menteri2 Belanda 
Van Schaik Yan Stikker dengan 

  

     

  

menteri pertahanan Sri 

Dapat dinjatakan, bahwa sua- 
sana pertjaja-mempertjajai dan 
kerdja sama jang ada di Den 
Haag selama KMB, kini djuga 
terdapat di Indonesia. Kundju- 
ngan kedua Nee Van Schaik 
dan Stikker merupakan pula sum- 

«bangan kearah itu. 
Dengan pendjang lebar telah 

ila ingsungkan pertukaran fikiran 

  

sesuaikan dengan hasil2 KMB jang boleh diharap akan berlang- 

dan apa jang ditetapkan dalam 
undang2 dasar RIS tentang dja- 
minan kedudukan daerah radja2 
dengan kontrak2 pendek dan la- 
ma. 

- Pembitjaraan2 ini menghasil- 
kan persetudjuan penuh. Semua 
wakil radja2 menjatakan setudju 
sekali dengan isi rentjana kon- 
trak. Oleh radja2 jang hadir dite- 
rima baik sebuah resolusi m 3 
nai Irian dan kedudukan k 
tanan Tidore berhubung 
itu. Wakil2 Sulawesi : 
minta kepada pemer: tah kupaia 
pemerintah memungkinkan kon- 
trak demikian dengan jang dise- 
but., ,daerah2 jang tidak sebenar- 
-nja” di Sulawesi Selatan. (Jang. 
dimaksud ialah-daerah otonom 

jang diberi hak mengurus rumah- 
tangganja sendiri kira2 pada 
tingkat daerah2 jang memerintah 
sendiri). Dalam hal ini pemerin- 
tah memperingatkan, bahwa un- 
-dang2 dasar RIS jang “sekarang 
hanja mengatakan tentang diada- 
kannja kontrak2 dengan daerah 

   

| radja2 jang sudah ada. Akan te- : 
tapi pemerintah akan memperha- 
tikan permintaan ini dan akan be- 
rusaha untuk menjampaikan per- 
mintaan Sulawesi Selatan kepada 

nanti. Hanja 
tentu sadja penduduk jang ber- 

nga taa harus didengar. 

- 
mey an3 

| PEMBUKAAN SEKOLAH KE- 
HAKIMAN DI MAKASSAR. 

Di Makassar telah dibuka se- 
- buah sekolah kehakiman (rechts- 
school) jang akan memberi pen- 
didikan selama tiga tahun untuk 
memegang djabatan Batajar atau 
magistraat. & 
Pembukaan dihadiri oleh J. M. 
r Sukawati serta Menteri? 

Pengadjaran dan Kehakiman. 
Sekolah ini akan dipimpin oleh 

Mr. Vodegel. 

   

  

Ra 

              

   

RN , 

(an Sub Maa 5 salta dn daan Gada Sa 
z Didi instan mati SL Me BI AM “2 Bli ita Angen aka 

1 » 

sung pra tanggal 27 Desember 
1949. 
Lagi pula dibitjarakan kerdja- 

sama dihari depan antara segala 
orang jang hidup di Indonesia, 
dan kerdja-sama itu adalah suatu 
sjarat mutlak bagi pembangunan 
Negara baru. 

Tak lama lagi presiden Sukar- 
no akan berpidato dimuka radio 
P5 de tang tersebut. 

GEN2  potisi JANG ME- 
NGUNGSI MAU. MENGGA- 
BUNGKAN DIRI PADA POLI 

— si REPUBLIK: : 

nctaj. Pada waktu residen- 
si Solo diserahkan kepada Repu- 
blik, maka 2oget2 korps poli- 
si di Solo harus memilih antara 
tinggal di Solo dan digabungkan 
kepada polisi Republik atau me- 
ngungsi ke Semarang. 

Pada waktu itu ternjata, 
hwa diantara k.l. 700 orang-an 
gota polisi di Solo ini hanja sedi - 
kit sekali jang menaru eper- 

” 

tjajaan kepada. situasi jang baru . 
dan merekapun tidak mau meng- 
gabungkan diri pada kepolisian 
Republik. Dari fihak pimpinan 
kepolisian federal tidak ada de- 
sakan terhadap agen2 polisinja 
sehingga dengan demikian kl. 
700 agen polisi dan keluarganja 
telah mengungsi ke Semarang. 

Tetapi sekarang, kl. 3 minggu 
sesudah penjerahan itu. dilang- 
sungkan ternjata bahwa perkem- 
bangan2 keadaan jang baik di 
Solo telah mengembalikan 
kepertjajaan para agen polisi 
jang mengungsi ini, sehingga da- 
lam hbari2 jang terachir banjak 
agen2 jang mentjatakan diri un- 
tuk dikembalikan ke Solo. Hing- 
ga hari ini telah ditjatat k.l. 300 
orang agen polisi, jang bersedia 
bekerdja “di Solo dan diduga, 
bahwa masih banjak lagi anggo- 

lisi jang akan mentjatatkan 
YEN 

Aa 3 
2 al Bh " 

“ ! 

d 

residen Sukarno bersama-sama . 

' serba-sulit itu, misaln 

lagi 

  

. KAWAT PERDANA MENTE- 
RI NEHRU KEPADA PRESI- 

DEN SUKARNO. 4 

(U-P.). Presiden Suka 
menerima “kawat dari. Per 
Menteri India, Nehru, 
mana dinjatakan, 
dengan menjesal 
menghadiri perajaan kemerdeka- 
an Indonesia jang akan dataag: 
Nehru menjatakan harapannja, 
demikian Radio Djokja, bahwa 
beliau akan dapat mengundjungi. 
Indonesia tahun depan dan se 
rusnja mengundang Sukarno'u 
tuk datang menghadiri  upatjara 

   

  

      

    

Iaonganannag, 3 
00 expenisi @exganyan) 

Pemimpin UMUM (r 

an 1 abal 3 5 sebaris sekolom, (okarangzja. t4- untuk 3 baris 

Tah IMA. MASDITO Todjo. 

| Paniterd “Tian & 

    

Langganan Man 

5 AP ” 

R POSO SULAWESI 
TI (aa 

  

T dalam mendengar k 
Indonesizmuan kaum Pedid yang 

.pada: malan?oso jang diafjakan 

1-4 ber 1949 jangta: 17/18 Nupem- 
Yah diirikan sebmaka disir 

  

   

  

T PERSATU Axdang, Pu 
H 'IDONESIA" Pos GANG 

pilihan jang mendjadi kauryt 

nja:: BE ea 

ea Tuan K. Ponamon » 

“Ketua Muda Tuan HA Jusuf | : 
aka PERDI Poso. 

Samudin' Bi 
Toko BAWEAN Poso! 

“Bendaha 
:LMLA 

Pembatti Ta 

N.V. PERSIPO Poso. ' : 

“GEDEI Poso. . 

  

- Maksud dan tudjuan basah ini, 

jaitw untuk melindungi dan mem. 

pertahankan hak kaum Mean 

Indonesia. 

: perajaan | kemerdekaan India tgl. 

"26 Djanuari j-a.d. di New Delhi 

pada waktu India mendjadi Re- 

publik. Nehru memberitahukan" 
“kepada Presiden Sukarno, bahwa 
Menteri Kesehatan Wanita In- 

dia, Kumari Amlit Kaur akan ha- 

dir sebagai utusan Pemerintah 

“India.. 

TENAGA2 wr PULISI RE 
PUBLIK AKAN TURUT MEN. 
DJAGA KEAMANAN DJA- 
KARTA WAKTU PENGOPO- 

RAN KEDAULATAN. ' 

Dalam mendjelang pengoporan 

kekuasaan jang tidak lama lagi 

  

akan terdjadi, sebagai penjeralan 
kedaulatan, pihak pimpinan pusat 

kepolisian Republik Indonesia 

menerangkan kepada ,,Merdeka" 

bahwa untuk mendjaga keamanan ' 
di Djakarta akan didatangkan be- 
berapa banjak tenaga2 inti dari 
polisi negara R. I. dan mungkin 
Sekali mereka ini akan memasuki 
kota Djakarta mendahului ppt 
kan2 T.N.I. 

   

    
   

    

   
ri Tuan Ag Bukusu Dir. 5 

B, ae Dir.. 

    

“3 
a
k
u
 

3
 

aa
 

v
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G
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9'
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$ 

    

Ana ang 15 adat. 
ber ini pasukan2 TNI 
lai masuk da 
nia diterangka 'oleh L 

aan Jahnja jang baru: 
tapkan akan an Talia 
dan daerah Djakarta setelah pe- 

mindahan kedaulatan. ng 3 
. Lt. Kol: Daan Heh mene' 
kanyibahwa ung € b ke 
amanan de j 
oleh pasu 

     

    

     

   
5 rentjananja 

tanggung 

djawab T Lt 9 

Daan Jahja menerang bahwa 

pada akta nita Non 
mempelad. jari soal? jang berhu- 

    

  

bungan dengan pengangkatannja 1 

pe tetapi sebagai pedoman 

  

   dapat perlin- 

dungan jang sama, tidak” 
ngat dari golongan aj 
Diutjapkan harapannja,, pakua 

para pedagang tidak bersikap as 

sosial pada waktu peralihan jang 
dengan 

barangnja atau menaik 
pdakan2 

    

    

     
sematjam itu sud entu 
diambil tindakan2 jang sewadjar. 
nja. j 

Pemerintah Militer. 

u 

Pada waktu permulaan sesu- 
dah pemindahan kedaulatan, di 
daerah Djakarta akan diadakan 
pemerintah militer, jang «akan 
akan dihapuskan kembali segera 
setelah keadaan mengizinkan. 
Dalam susunan pemerintahan mi- 
liter itu, kekuasaan jang terting- 

2 

« La Djakarta 

I sudah Mus . 

e- bernur Mili ter r 

kan : 

gi seb Masi" daerah Dja- 
karta berada didalam jaga G 5- 

: ee (Lt. (Daan 
Jahja), jang " Abe" ada Gu- 

. bernur Sipil dan basiscomman- 
''dant Lt. Kol. Taswin. «Dengan 

    

demikian djadinja djuga pulisg fe-s 
deral sekarang, dalam. instansi 
terachir berada dibawah koman- 
do Lit. Kol. Daan Jahja, Bagi" me. 
reka itu kini sedang “dipikirkan“ 

dari Hata membikin tanda2 dpru: 

KNIL-Indonesia. 4 
“ Ditanja « tentang kedilukan, 
serdaduk KNIL bangsa Indone- 

«sia, Lt. Kol. Daan Jahja mene- 
“rangkan, bahwa selama belum 

masih berada dibawah juridictie 
pimpinan tentara Belanda. Pada . 
umumnja selama belum reorgani- 

ng, bahwa semua golongan asis itu anggauta£- KNIL akan! 
tinggal non-aktif dilapangan pen- 
:djagaan keamanan. Tjuma kalau 

nggap perlu untuk bebera Tg 
daezah tertentu, pemerintah 

   
   

Belanda untuk ,,memindjamkan” 
pasukan2 tersebut, demikian let- 
nan kolonel Daan Jahja dalam : 

suatu pertjakapan dengan warta 

harian ,,Pedoman”. 

  

Yg 

BASIS KOMANDAN R.I.S. UNTUK 
BANDUNG, 

Dari kalanjan jang - mengeta- 
hui, Merdeka' mendapat ' ketera- 
ngan, bahwa major Sentot Iskan- 
dar Dinata akan diangkat men- 
djadi Pan di 
dung. 

bisa "minta kepada pemerintah x 

Ban: 

  

GA SI 

Nada reorganisasi KNIL,s mereka" 

5 it 

ye 
NG



    

    
        

» untuk penjerahan pe-' 
2 3. sifahan: Ir. vDjyanda (kes. 
. “4), Radja Kaliamsjah, Dr,: 

ap Hanifah, Dr. Ateng, Mr. 
—(Djumbana, Ir: Laoh: Mz, Su. 

SS yisanto Tirtoprodjo. Sekretaris: 
13 I, Asmaun. NN 

“3 | Komunike' jang “dikeluarkan o- 
(0. leh PPN. se'andjutnja. menjata- 

akan bahwa karena soal keaman- 
| 'an sekarang adalah soal jang ter- 

'-. penting, 'maka sebagai” anggota 
Hi. komisi pusat diangka" kol. Sima- 

' tupang!« na 
ae 

Mr. Yamin” tentang usaha 
. persiapan2. 2 

—- 

& 
Aa | ae 2 

r Mingguslalu Mr. Yamin bersa- 
ina2 dengan Menteri Stikker per 

“at gi ke Djokja. Mr. Yamin, sebagai. 
aa anggota P.P.N. menerangkan, de 

TS mikian s.k. ,, Nasional”, ,,bahwa 
2 dalam minggu datang semua pe- 
» kerdjaan2 'dari departemen2 telah 
s diopor oleh P.P.N..untuk diserah- - 

kan kepada R.L.S. pada tgl. 15 
' Desember j.a.d. Selandjutnja a- 

kan dibentuk suatu“badan untuk. 
« pemilihan presiden jang tgl. 22 
-5 "» Desember j.a.d. akan telah disele- 

p saikan, seperti pembentukan kabi 
net RLS., demikian Mr. Yamin 

f (menurut » Nasional”. 

Megah jerahan kedaulatan 
dalam minggu achir bulan Desem 

“$' ber, maka pembesar2 tertinggi Re 
“publik — Sukarno i— Hatta — 

1 “kira2 tgl. 4 Djanuari akan memin- 
2 dahkan tempat kedudukan ke Dja 

$ —“karta. ,,Sesudah itu kami akan me 

neruskan perdjuangan kami untuk 
iemasukkan Irian dalam R.I.S. 
serta menjusun Indonesia setjara 
suatu kesatuan”, demikian Mr. 

  

      

Ser Ta — ai 2 2 

(0. Sekitar kegiatan" - UK 5 " 2 aa . 1 F3, pak as si 

“Panitia Persiapan Nasionc 1 S3 x “ , SP ena 
TE Tn on." sed apar "hopu sebelttaana ne. y Susunan kunii2 jati dibe”. pemda baNulatan berlaku," 
“3 tuk oleh P.P.N. wa anoda” atas soal2'kea- 

2 Ta : an "harusnja berada dalam 
Ke | (Aneta). Kumisi2 Laba Si manah.corang yang EN aer 
“3 tu Ae P ana PNP ut 5 Ab atasnja kepada P.P.N... 

| nal Ka Ave Hitot' Sibomo, “ Jidang 'djuga berpendapat, bah 
p 1. aa b: Suparmo, Abdul sa orang jang dimaksudkan itu 
& en ie ae Aflu s# Ali Budiardjo mesfinja adalah seorang orang jg 
Be Malik, 'suf. Mr. Moh. Yam: itjakap memegangnja serta dapat 
. Moh. Jus Mr. Sujono, Ha- diterima oleh segala lapisan dari 
a07". Ba kista Siing-. rakjat Indonesia, demikian komu- 
& 5 not 1 Tag Tea nike jang dikeluarkan. 
£ risZ 'Burhamuddzama an: . “Sidang dengan suara bulat me- 
& rat ! liter detua), Pra “nundjuk Seri Sultan Djokja untuk 

P0 Da kemendakik. Mr. Fdjabatan itu... Kn $ ih Awr. Moh. Isa? elandjutnja disusun tiga ku- 
5 Ka syang, Sinaga, Dr." MISI, jaitu'jang pertama untuk so 
te «In Nan nga Major ' al atjara (ketua Prof. Supomo), 

TN .Kol. Si 2 kedua untuk soal kemiliteran dan 
: Tae : Sudi keamanan (ketua Dr.« Leimena) 

dan Mr. Kokasih) dan ketiga un- 
uk.penjerahan pemerintahan (Ir. 
Djuanda dan Kaliamsjah). 

Sidang jang berpendapat, bah- 
wa soal keamanan adalah soal jg 
pertama menjetudjui pengangkat- 
an.kel. Simatupang sebagai ang- 
gota Komisi Pusat. 

3 
& : emo 

t aa x 

MISSI T.N.I. KE KALIMANTAN- 
8 1 MMUR, 

8g 
(Aneta). Dewan Kalimantan 

Timtgripada hari Djumat j.l. telah 
mereka baik hasil2 K.M.B. ser- 
ta Undang2 Dasar Sementara R. 
LS. Diminta selandjutnja, berhu- 
bung dengan keadaan kurang a- 
man di Kalimantan Timur, supa- 
ja 'komite persiapam nasional me- 
ngusahakan pengiriman missi T. 
N.L kedaerah tsb. Missi ini mem 
punjai kewadjiban menjelidiki ke- 
satuan2 jang menjebut diri T.N.I. 
atau Alri. Djawaban dari Sri Sul- 
tan Djokja adalah, bahwa missi 
T.N.I. minggu datang dapat diha 
rap di Kalimantan-Timur. 

Drs. HATTA KEMBALI DI DJAKAR- 

TA, 

(Aneta). Perdana Menteri Re- 
publik, Drs, Hatta pada hari Dju- 
mat j.l..tiba kembali di Djakarta 
dengan tidak diharap2. 

Aneta mendengar,. bahwa ma- 
lam itu djuga beliau akan berte- 
mu dengan Menteri Luar Negeri 
Belanda, Stikker. Drs Hatta jang 
atas pertanjaan menjatakan kepu- 

asannja tentang hasil2 perkundju 
9 7 amin menurut ,, Nasional”. ngan orientasi beliau ke Sumate- 

B2” 1. 5 ra, diiringi oleh Dr. A. K. Gani, 
Sig Komunike pertama dari pa- DryMoh. Isa. Drs. Hatta disam- 
2 initya persiapan nasional. but oleh banjlak pembesar Repu- 
Tg es P.P.N.). 2 blik, Perdana Menteri Indonesia 

NM sak : .. Timur, J.M. Anak Agung dan Mr 
La. (Aneta) : Sidang lengkap dari Kosasih dan dari pihak Belanda 

: P.P.N. pada hari Djumatj.l. ber- oleh a.l. Mr. Van Schelle. 

" Pn Ba 2 roda rumah tangganja sendiri 
5 Jchtisar tentang sekolah setjara ekonomis, sehat senang, 

2 : an sehingga membawa — bahagia 
E .Vak dalam N € g d ra dan kemakmuran baginja serta 

a bagi suami dan anak2.nja. .. Fadopesia Timur. 
1 - 

« 

At, : (Penuttp) - 

SEKOLAH” KEPANDAIAN pt 

Ta GADIS. 

Mengingat bahwa kaum wanita 
ydjangan ketinggalan dalam 

   

(3 arJunan Negara, maka oleh 
» 3 — Pemerintah telah dibuka disam- 

- ping Sekolah" Kepandaian Gadis 
tingkat. pertama jang telah ada, 

(T—. sebuah "sekolah matjam itu ting- 
00 #Kafi kedua. Dari diatas kedua se- 

kolah' — telah berdiri pula Se- 
kolah Guru Kepandaian Gadis 

2 4(OMO)..0 
€ Kon ian Gadis tiffgkat II 
“itu maka sempurnalah rentjana ' 

: pengadjarar mengenai bahagian 

2. ini, 2 aa 
& 

Pengadjaran Keradjinan Ga- 
“dis ini dapat memberikan djami- 
nanyekonomis dan sosial bagi se- 
Orang wanita kelak, mau ia ka- 
“win, atau pun tak berumah tang- 
ga nanti, karena oleh kepahaman- 

ia nja dalam segala laksana wanita, 
(0 terdjaminlah hidupnja: ia akan 

sanggup berdiri sendiri, . bebas, 
1 tak bergantung dari siapapun 

: djugas 

Berarti ta'kan menjusahkan 
kaum keluarganja, ta'kan 'mem- 

C0. berati masjarakat, sebab: dengan 
. kepahamannja jang selaras de- 
ngan kewanitaannja, dapatlah ia 
mentjari “nafkahnja sendiri. Bila 
ia berumah tangga, kelak ia men- 
djadi seorang isteri jang budi- 
man dan tjendekiawan,w pandai 
dan paham mengurus perputaran 

' 

K 
h berdirinja seko- . 

" selalu 

. Bukanlah tak dapat disangkal. 
bahwa dalam rumah 
baik, ibulah San dimana djen- 
Merangipdanisas keluarga berpu- 
tar..Ja dapat menjelenggarakan, 
memberi nasehat, merawat si sa- 
kit, pendeknja ia -harus dapat 
memberi makanan dan pakaian 

      
   

djasmani dan rohani bagi suami 
dan anak2£nja. Ini bukanlah tu- 
:gas jang ringan dan sedikit, jang 
diberikan alam baginja. Tetapi . 
tugas ini akan dapat pendidikan 

“jang tepat dalamnja. Pendidikan 
inilah jang diberikan ber-ting- 
kat2 ber-targga2 dalam . sekolah2 

' Pengadjaran Keradjihan Gadis. 

“Lebih djauh peladjaran tata: 
kerama (Kesopaman) banjak ter- 
dapat dalam pengadjaran sosiale 

se- v@rming, ilmu pergaulan saga 
ng- gala laksana 'itu djuga disi 

garakan sebdik2-nja dalam seko- 
jelahik tai "Ni ' 

Ilmu kesekkin ilmu makanan, 
ilmu bahan2 djuga didjalankan: 
hal menjelenggarakan dan men- 

didik, anak pun«dipeladjari, guna 
kebaikan dan kemakmuran rumah 
tangga chususnja, kebannaaan 
kemakmusih negara... umumnja. 
Tak dapat isangkal bahwa 8046 
“kemakmuran rumah tangga ada 
terfetak dalam tangan ibu. 
“ “Dengan uraian jang telah di- 
sadjikan ini ternjata bahwa seko- 
lah Pengadjaran Keradjinan Ga- 
dis “selangkah demi selangkah 
memberi sumbangan gufia perbai- 
kan ekonomi 'dan sosial masjara- 
kat.. Kementerian Pengadjaran 

'berusaha .menjesuaikan 
djalan dan susunan peladjaran2 

  

tangga jg” 

          

Kilat jang mempunjai kekuatan 15 djuta Volt dipergunakan 
di High Voltage Laboratory dari General Electric di Pittsfield 
(Massachussets) untuk membantu insinjur2 dalam  penjeli- 
dikan mereka untuk membuat alat2 perlindungan jang dapat 
dipertjaja serta murah bagi aliran listrik dalam perusahaan2 
besar serta dirumah2. 

Kilat jang menjambar ini tenaganja sama dengan kilat2 jang 
dibuat oleh alam dan memperlihatkan @kibat2 perbuatan 
kilat itu terhadap isolator2 model baru. Pada gambar diatas 
terlihat kilat buatan manusia itu menjambar sebuah rumah 
ketjil. 
Karena alat2 pengawasan, mcka rumah. ketjil itu tidak me- 

rasa sambaran tsb. 

  

Menteri Stikker: kembali ke 
Belanda. 

Menteri Stikker jang pada hari 
Sabtu jang lalu telah berangkat 
ke Belanda menerangkan kepada 
wartawan Aneta, bahwa pembi- 
tjaraan2 dalam perkundjungan 
beliau selama waktu pendek kepa 
da Indonesia, menegaskan kepa- 
da beliau, bahwa kerdja-sama sa 
ngat diperlui. ,,Semua jang hen- 
dak turut serta dalam pembangun 
an negara baru ini diterima de- 
ngan senang hati", demikian men 
teri Stikker jang a.l. menjebut o- 
rang2 pengusaha budipertanian, 
korps polisi, K.N.LLf dan. pega- 
wai2. 

Menteri Stikker jang menjata- 
kan kepuasan beliau tentang ha- 
sit perkundjungan selama 4 hari, 
djuga menerangkan, bahwa beliau 
pada hari Djumat sore telah ber- 
bitjara dengan Drs Hatta selama 
2'/5 djam, dan menambahkan, bah 
wa dalam pefundingan2 jang 'ba- 
njak itu dibitjarakan banjak so- 
al2 a.l. djuga tentang “komisaris 
tinggi, soal gedung2, akan tetapi 
tentang hal2 ini beliau tidak da- 
pat memberi keterangan lebih 
djelas. 

Menteri Stikker diiringi - oleh 
Mr. Rum dan anggota2 P.P.N., 

dalam sekolah2 tersebut dengan 
kebutuhan dan keadaan masja- 
rakat Negara Indonesia “Timur. 
Sederhana, tepat, serta tjotjok de- 
ngan lingkungan daerahnja. Se- 
bab itu tentulah ada pada tem- 
patnja bila banjak anak2 perem- 
puan dan gadis2 'masuk keseko- 
lah2 ini. Kita sama mengerti, ba- 
hwa pendidikan anak perempuan 
perlu benar - diperbaiki, ' jaitu 
penghidupan dirumah sendiri. 
Sedikit tentang Sekolah Pendi- 
dikan Guru Kepandaian Gadis 
(atau. O.S.V.O. ). Ini sambungan 
Sekolah Menengah 4 tahun, Ha- 
nja menerima murid tammatan 
S.M., Mulo dan H.B.S. 3 tahun: 
Tammatan O.S.V.O. inilah jang 
mendapat surat idjazah untuk 
mendjadi guru pengadjaran ke- 
radjinan gadis. . 

O.S.V.O. mempunjai 3 tahun 
peladjaran. Disekolah inilah dia- 
djarkan banjak pengadjaran ke- 
radjinan gadis dengan lebih teliti- 
dan djauh lebih luas. Dikelas 3 
mereka menerima pengadjaran 
ketjerdasan jang perlu bagi se- 

: orang guru, supaja dapat mereka 
mengadjarkannja kepada murid2- 
nja. Tetapi disamping djabatan 
guru gadis tammatan sekolah ini 
sudah sedia benar untuk mendja- 
lankan tugas dan kewadjiban se- 
orang iburjang tjerdas,  tjermat 
dan baik, ibu mana sangat dibu- 
tuhi oleh sesuatu masjarakat jang 
sehat. 
Kedudukan wanitalah jang 

mendjadi dasar ukuran keting- 
gian deradjat peradaban sesuatu 
masjarakat bangsa. . : 

Apakah perlu kami memberi 
ichtisar sedikit tentang” sekolah 
tersebut diatas tadi? Disana sini 
rakjat mengeluh kurang sekolah 
rendah. Memang anak2 harus di- 

guru dimana2pun 

(Usis). 

   

gubernur Djakarta, Hilman Dja- 
jadiningrat, Mr. Van Schelle dan 
anggota2 Pemerintah Federal Se- 
mentara. 

ni 

IMPORT-EXPORT BANK DI AME- 
RIKA MENDJANDJIKAN PINDJA- 
MAN BESAR KEPADA INDONESIA 

Dr. Sumitro Djojohadikusumo, 
wakil dagang Republik di Ame- 
rika Serikat jang kemarin dulu ti- 
ba di Djakarta menerangkan ke- 
pada ,:Pedoman”, bahwa beliau 
datang di Indonesia untuk merun 
dingkan urusan pindjaman dari 
Import-Export Bank dengan Pe- 
merintah. 

Tentang djumlahnja, Dr. Su- 
mitro belum bisa memberi angka2 ' 
jang pasti, tetapi katanja ,,da- 
lam prinsipnja telah didjandjikan 
suatu pindjaman jang besar”. Se- 
landjutnja Dr. Sumitro menjata- 
kan harus diperhatikan, bahwa se 
gala pindjaman itu dipergunakan 
untuk -maksud jang sebenarnja, 
jaitu untuk memadjukan produksi 
dan meninggikan deradjat kehi- 
dupan pak tani. Diterangkan pula, 
bahwa .hutang itu dapat dibajar 
dari tambahan produksi itu. 

sekolahkan pada tingkatan. I 
sampai pada sekolah tinggi supa- 
ja dengan djalan ini kemadjuan 
Negara kita dapat berdjalan 
sederadjat dengan negara2 lain 
didunia. 

Tetapi Pemerintah harus mem- 
buka be-rupa2 djalan bagi seba- 
hagian #hurid2, jang hanja lulus 
pada suatu sekolah rendah. Ma- 
ka itulah djuga Pemerintah be- 
rusaha membuka sekolah2 vak 
agar bibit2 keluaran sekolah2 - 
rendah itu tak akan mati dengan 
pertjuma, karena tidak ada seko- 
lah2 jang seperti kita telah sebut. 
kan tadi diatas. Tentu sekolah2 
tadi belum lagi dapat memenuhi 
semuanja kebutuhan Negara kita 
tetapi ini tak boleh mendjadi ala- 
san untuk berkeluh kesah, mala- 
han sebaliknja supaja lengan ba- 
dju digulung lebih keatas untuk 
mentjapai tudjuan kemakmuran 
rakjat seluruhnja dalam segala 
lapangan. 

Disamping sekolah2 tadi maka 
Pemerintah pun giat mengadakan 
kursus2 applikasi untuk memberi 
kesempatan kepada jang semen. 
tara bekerdja menambah pe- 
ngetahuannja, karena bangsa ki- 
ta harus dipersiapkan untuk me- 
nerima tanggung djawab besar 
pada waktu2 jang akan datang. 

Kursus2 Penerangan, Kesosia- 
lan, Perguruan dll. diadakan un- 
tuk mendidik kader2 jang” akan 
mendjadi pemimpin2 dalam la- 
pangannja masing2. Sekolah2 

diperdirikan 
untuk memenuhi kebutuhan ra- 
kjat supaja mempunjai guru2 jang 
akan mendjadi pelopor dalam pe- 
letakan dasar2 pertama untuk 
pendidikan rakjat. 

  

Pertistakan Kementerian, Penerangan N.LT. - Tomohon. 

Y 

see 

Pemberitahuan. 

PEMBERITAHUAN DISTRIBUSI 

2 4 No. 38/B, "3 3 3 

Pembahagian Poloshirt 3 f5.— sa- 
tu exemplar. 3 

Zegel No. 7. 

"ACWM, CCWM, ACWV, CCwv 
masing2 satu exemplar. 

Pembahagian Tjalana dalam 
a f. 3.55 satu exemplar. 
Zegel No. 8. ' 
ACWM, CCWM, ACWY, CCwv 
.masing2 satu exemplar, 
(Zegel2 tsb. diatas ditandai stempel 
huruf PJ. . 

Toko2. MANADO (untuk poloshirt 
dan #jelana dalam). 

| kie Foeng, 2 Klabat, 3 Tan Toen 
Bie, 4 Samudra, 5 Rewachand. 
Poloshirt. 

| Toko Eeng Keng Bie, 2 Hochand 
Kemchand, 3'Nandiram, 4 Royal Sto 
re, 5 Kawanua, 6 Suka Madju, 7 Mi- 
nahasa, 8 Hok Goan, 9 Alkatiri. 
Tjelana dalam 

| Lucky Store. : 
TOMOHON (Poloshirt dan tjelana 

dalam) 
| Celebes, 2 Suka Madju, 3 Oder- 
mal, 4 Esserdaus. 
TONDANO (Poloshirt dan tjelana 

dalam)» 
| Kho Soei Tjien, 2 Karamchand, 3 
Abdul Saus. 2 
Poloshirt 

| Kawanua dan 2 Tandono. 
Tjelana dalam 

| Mochamad, 2 Kho Ka tjoh. 
AIRMADIDI (Poloshirt dan tjelana 

dalam) 
t Go Hoat Tom, 2 Baru. 
Poloschirt 

| Kita, 2 Pinasungkudan, 3 Pakasaan. 
Tjelana dalam 

| Liem Tjae Seng. 
KAWANGKOAN (Poloshirt dan 

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

“Poloshirt: Pendamin. 
LANGOAN (Poloshirt dan tjelana 

dalam) 
| Tan Gie, 2 Karondoram. 3 Utam- 
chand. 
AMURANG (Poloshirt dan tjelana 

dalam) 
| Liauw Eng Tian, 2 Sonder, 3 Tahil- 
ram. : 
Tjelana dalam: | Fo Hien dan2 Wil- 

bert, 

1 Rogahang, 2 Siong Mp3 Yee 

  

RATAHAN (Poloshirt dan tjelana " 
dalam) 

adi 

Pe
sa
na
n 

Tjoei. : 

Kantor Distri xi Manado. 
aa NN ANN MRMUN Nae nyan 

'PEMA'LUMAN 
Pada tgl. 9 Desember 

JASAN - ANDREAS" 
sasi .perguruan tt. Frater dari 
TILBURG — genaplah: “seperempat 
abad berusaha' di TOMOHON. 

Karena itu pada tanggal har! teri 
sebut diperusahaan Sekolah Frater 
Tomohon akan dilangsungkan '.r e.- 
Sepsi" antara pukul “tt din 12 
siang hari, : 

La.d. ,JA- 
jaitu organi- 

Panitia-usaha. € 
N.B. Pema'luman ini dianggap 

sebagai undangan umum, 
  

UTJAPAN TERIMA IA. 
Kepada sekalian mating2 jangote: " 

lah turut berduka dangan berupa? ! 
penjataan dan memberi pertolongs” 
an2 mulai dari kesakitan hingga ke- ! 
matian dan pemakaman dari almar- 
hum suami saja £ | 

H. J. D. TINANGON 
teristimewa — kukenangkan kepada ' 
Missi, rumah sakit (tuan2 laborant 
dan suster2), tuan2 dan njonja2 dari 
komite pemakaman, atas semua kes 
badjikan2 mereka itu kuaturkan beri 
limpah2 terima kasih. 

Djanda M. A. TINANGON.SUSTH: 

S 

  

PEMBERITAHUAN, 

Diberitahukan bahwa pada tang.” 
gal 24 Desember 1949 djam 9 pagi 
tepat akan diadakan rapat umum 
pesero-pesero N.V. Intraveem di- 
kantor N.V. Intraveem, Djalan Pela- 
buhan - Manado. 

Akan dibitjarakan : 
Pemetjatan Tuan2 L..P. Ferdinan- 

dus, A. W, Gosal, dan L. A. Yoges: 
selaku Direksi, d.ll. mengehai soal 
itu. 

Jang bersangkutan harus memba- 
wa surat sero untuk mengundjungi 
rapat itu. I 

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

  

Pakailah Delfia dan 
" Njonja akan menjediakan 

masakan enak. Digoreng 

dengan Delfia makanan 

lezat dan gurih rasanja 

serta mudah ditjernakan. 

Delfia tidak mempunjai 

bau atau rasa, djadi dapat 

tiam gorengan. Delfia 

sungguh mengagumkan.   ISI 2 KG. FK. 5.20 

apa 
laga me) 

      

      

  

sg PA 

  

  

   

      

ee 

MENGAGUMKA 

“dipakai untuk segala ma- . 

HARGA SEKALENG 

' MINJAK GORENG 
LA. DIBIKINHANJA :DARI TUMBUH2AN. 

  

A3 

s 

DELFIA 

     

    

ama, 
LFI 

  

  
  

  

OLIEFABRIEKEN CALVE BATAYIA Uh 
Czl. 903-105-B. . j


