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Minggu jang lalu telah kia ke- 
mukakan, bahwa segal- kesibu- 
kan dalam hari2 jang achir ini 
semuanja menudju kepada satu 
tudjuan, jakni peranan sa 
Ham Haa »— 1 setjar 

Sa an saia penjerahan ke- 
dala 3: dapat dilangsungkan. 

(San telah diketahui, maka 
“badan pusat jang mengurus se- 

gala itu ialah Panitia Persiapan 
«Nasional jang kini sedang bersi- 
| dang dengan giat dikota Djakar- 

        
    

     

    

     
    

“Satu hatsil jang njata dari Pa- 
“nitia Persiapan Nasional itu, ke- 
tjuali pembentukan panitia2 ker- 
dja (werkcomite), ialah jang me- 
ngenai soal jang terpenting un- 
tuk kemudian hari, jakni menge- 
nai keamanan didaerah2 diselu- 
ruh Indonesia. Diputuskan, bah- 
wa dimuka penjerahan kedaula- 
tan, harus ada seorang jang ber- 
tanggung djawab tentang soai2 
keamanan dan jang bertanggung 
djawab djuga kepada Panitia Per 
siapan Nasional. Sidang berpen- 

“4 dapat, bahwa orang itu haruslah 
$ seorang jang sanggup mendjalan 

| kan tugas ini, dan jang dapat di- 
terima oleh segala lapisan bang- 
sa Indonesia. " Itulah pedoman 
panitia dalam memilih orang jang 
kedudukannja nanti sangat pen- 

1 ting itu. Dalam hal itu, Panitia 
Persiapan Nasional tidaklah ra- 

- gu2 lagi memilih orangnja, kare- 
—»5 na untuk pekerdjaan itu tak ada 

. — tjalon lain jang lebih tepat rasa- 

jang telah mempunjai pengala- 
man tentang hal itu, dan jang 
mempunjai pengaruh besar dika- 
langan rakjat diseluruh Indone- 
sia. Kepertjajaan jang sebesar 
itu terhadap Sri Sultan memang 

| sudah pada tempatnja. Hal itu 
kiranja tak perlu lagi kita urai 
kan. Sudah njata kini kelihatan, 
bagaimana pekerdjaan jang sulit 
itu akan dikerdjakannja, jaitu 
pertama-tama dengan pemasukan 
T.N.I. kekota2 besar, terutama 
dipulau Djawa. Pada tanggal 15 
Desember ini pasukan? T.N.I. a- 
kan masuk kota2 Djakarta, Se- 
marang dan Surabaja, sehingga 
tepat pada waktu penjerahan ke- 
daulatan nanti tak ada lowongan 

' kekuasaan. Djuga akan dikirim 

tan Timur, sesuai dengan per- 
mintaan pemerintahan daerah di 
sana. Mengenai orang2 jang nan- 
ti menduduki pimpinan jang ber- 
tanggung djawab besar terhadap 
nama Indonesia dalam forum ia- 

| (4 ternasional itu, dapatlah dinjata 
(| kan, bahwa mereka itu adalah a- 

nak2 muda semuanja, tetapi jang 
telah mengerti seluk beluk dan 

IBAN SA    

'nja dari pada Sri Sultan Djokja. 

aa Se Na KOES 

SIKA MERIK-A 
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Sabtu malam telah dilangsung 
kan pemandangan umum terha- 
dap keterangan pemerintah ba- 
bakan jang terachir dalam in- 

stansi pertama. Iskandar Tedja- 
sukmana bekas wakil PSI, seka. 
rang tak berpartai mengatakan, 
bahwa banjak anggota jang me- 
nindjau soal KMB ini dari su- 
dut bagaimana menjelamatkan di 
ri sendiri dan golongan sendiri. 
Menurut pembitjaraan, rakjat 
pada umumnja mengikuti mani- 

fest Nopember 1945. Dengan me- 
nerima KMB pembitjara sang- 
gup melihat tingkat perdjoangan 
jang lebih tinggi dan memang 
tjita2 tak bisa ditjapai sekaligus, 
melainkan bertingkat-tingkat 
mentjapainja. Bahaja jang besar 

dalam RIS nanti ialah RIS itu 

merupakan tempat persemaian jg " 

subur bagi bourgeouis jang suka 

main mata dengan USA dan Be- 

“landa. Sjarat mutlak untuk meng 

hindarkan bahaja itu ialah RIS 
musti mendjamin pergerakan rak 

jat jang demokratis dan oposisi 

nasional. Achirnja pembitjaraan 

menuntut supaja Djawa dan Su- 

  

keadaan daerah jang harus me- 

reka djaga keamanannja dan jg 

djuga telah berpengalaman da- 

lam lapangan kemiliteran. Keli- 

hatan disini, bagaimana tenaga 

muda Indonesia mengambil ke- 

dudukan jang penting dalam men 

djalankan roda negara. Dalam 

pada itu, ratifikasi persetudjuan 

K.M.B. berdjalan dengan lantjar. 

Djuga di Republik orang akan 

'itu. Badan Pekerdja K.N.LP. te- 
lah mengambil keputusan, bahwa 

'untuk meratifiseer persetudjuan 

itu, tjukup kalau dua pertiga dari 

djumlah anggota K.N.L.P., ada 

hadir. Keputusan2 harus diambil 

dengan kelebihan suara mutlak, 

jani separuh suara ditambah satu 

'Dengan peraturan itu, maka dia 

“Ian telah terbuka untuk Republik 
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. misi militer kedaerah Kaliman: - dapat mulai dengan pembitjaraan 

| | DI DAERAH MINAHASA 
| (pada pelantikan Pemerintah R.I-S. 

Pada tanggal 15 Desember 1949 di Djakarta akan dilakukan 
| pembentukan dan pelantikan Pemerintah pertama Republik Indo- 
nesia Serikat, Berhubung dengan peristiwa jang bersedjarah itu, 
jang bagi seluruh bangsa Indonesia tidak boleh berlangsung be- 
gitu sadja, maka di ibu-kota Daerah Minahasa, ialah di Manado. 
seperti djuga di ibu-kota Negara kita dan ibu-kota Daerah2 lain 

elantikan itu akan dirajakan dengan suatu upa- 
sebangsaan kita, Sang Saka Merah- 

    

      

   

   
   

    

   

  

   

          

    
      

   

  

   
   
     
   

dalam N.LT 21 
fjara pengibaran bendera ke 
Putih, menurut atjara jang berikut 8 : 

Tempat upatjara: Halaman Dewan Minahasa di Manado. 
'Djam mulai : Pukul 10 pagi. Para undangan serta se- 

sn La mua pegawai2 harus sudah hadir sdimu- 

Kepala Daerah Minahasa. 

| : -4 '3. Menai kan bendera kebangsaan, Sang Saka Me- 

     
“Bersikap teduh selama 3 menit untuk memperi- 

. ngati pahlawan2 serta mengheningkan tjipta. 

5. Menjanji lagu kebangsaan ,,Indonesia Raya”. 
|. 6. Tammatnja upatjara. 

Sekalian penduduk diundang, supaja mengibarkan bendera ke- 
bangsaan Merah-Putih, tetapi pengibaran setjara umum baru boleh 
berlaku sesudah upatjara pengibaran resmi, ialah mulai pukul 

        

     
    

19,30 pagi. Undar 'ini sama 8 Ji tidak mengandung paksaan 

apapun djuga: tiap2 penduduk bebas mengibarkan bendera ke- 

bangsaan in kita ini ma Fa 
e 

asing, diperbolehkan memasang bendera ke-    
   
   

        
    

    
     

    

    

bangsaannja sendiri, asal sadja Sang Merah Putih dipasang dise- 
Kanan ke-djurusan djalan) benderanja sendiri. Ben. 

        

i boleh dipasang le- 
rah Patih. er NAN 

     Pa 

         

    

Selandjutnja « uga, bahwa bendera2 kebang- 
| #saan kita itu sudah bole at dibeli oleh umum (rakjat) pada | 

| “1 semua Kantor2 Disterik dengan harga f 1,75 sebendera (ukuran: | 
| Pics x 70 cm). Untuk Disterik Manado dan Kota Manado, ben. 

dera ita boleh didapat pada tor Haminte, sa 
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matera dipersatukan. Rondonu- 
wu, wakil Sulawesi menja'takan, 
bahwa sudah banjak pembitjara 
jang menindjau soal2 dalam a- “ 

lam pikiran RIS jang belum ter- 
wudjud, sedangkan kita masih 
berada dalam negara Republik 
Indonesia. Pembitjara memban- 
tah alasan jang dikemukakan o- 
leh mr. Moh. Yamin tentang di- 
tundanja Irian, karena kekuasa- 
an de facto Republik tak pernah 
ada di Irian, Pembitjara meng-. 
usulkan diadakan pemilihan u- 
mum di Irian. Mengusulkan lekas 
terbentuknja delegasi untuk me- 
njelesaikan soal Irian dan menun 

“tut, supaja Papare diangkat men- 
djadi anggota. Di Irian harus di 
berdirikan konsulat RIS. Saja, 
sebagai anggota Partai Murba 
menjatakan tak dapat menerima 
KMB. Dengan perhitungan meno 
lak KMB, perdjoangan lebih tje- 
pat tertjapai. Jang tidak setudju- 
pun menggunakan hasil KMB se- 
bagai modal. Pembitjara minta, 
supaja dengan kekuatan KNIP 
pleno undang2 nomor 9 tentang 
guorum darurat ditjabut, karena 
undang2 itu dianggap sebagai 
suatu selundupan pemerintah un- 
tuk mengegoalkan hasil 'KMB. 
Rasa hati jang djudjur membe- 
rontak terhadap undang-undang 
ini. Keterangan-keterangan dan 
dokumen2 KMB belum lengkap 
dan terlalu tergesa2, sehingga 
sama sadja dengan beli 

Indonesia tidak lagi mengikuti 
tracee baru itu. Undang2 dasar 
sementara RIS sudah meninggal 

mah disebutkan pantjasila, teta- 

“& 

kutjing 
dalam karung. Sebenarnja rakjat r 

  

"Takan 

 Sulawesi- Utara 

ERDEBATAN landjutan tentang 
pi didalamnja tidak ada, sehing: 

ga undang2 dasar sementara itu 
“palsu dan berbahaja. RIS de- 
ngan demikian tak lain merupa- 
kan pendjadjahan bertjorak ba- 
ru. Kalaum KMB ditolak, maka 
sesudah perang dunia ketiga In- 

 donesia pasti merdeka penuh, se- 
| dangkan sekarang ini Indonesia 
sudah terseret dalam blok Ame- 
“fika. Pidato saja ini berkali2 di- 
sambut dengan tepuk tangan ri- 
“uh oleh rakjat jang mengikuti 
"sidang diluar, jaitu dibawah po- 
hon beringin aloon2. Sukarni, 

“wakil partai Murba menjatakan 
dengan adanja KMB itu, maka 
proklamasi 17 Agustus sudah di 
tinggalkan. Pidatonja tak tera- 
tur, tetapi pada pokoknja tidak 
dapat menjetudjui KMB. Ngadi- 
man wakil PKI mengatakan, bah 
wa RIS tak mempunjai kedaula- 
tan jang sesungguh2nja dan se- 
harusnja RIS harus menguasai 
kekajaan alam sendiri. Berha- 
silnja KMB itu hanjalah dengan 

“tekanan pihak ketiga, sebelum 
KMB dimulai. Hak2 RIS lebik 
Nang daripada Republik Indo- 
nesia. Dengan KMB itu, maka 
Indonesia didjadjah setjara baru. 
Menerima KMB berarti pemerin 
tah kehilangan kepertjajaan rak- 

at - 
- 

al Hari Minggu tak diadakan si- 
“dang dan pemandangan umum in 
stansi pertama sudah selesai. Ha- 
ri, Senin pemerintah akan mem- 
berikan djawaban atas peman- 

ygan2 umum instansi perta- 
mg. Sekalipun ada beberapa go- 
longan jang tidak menjetudjui a- 
-“d apja instansi kedua dan memin- 
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untuk meratifiseer persetudjuan 
K.M.B. Djuga di N.LT. orang 
sedang giat menjiapkan segala 
sesuatu jang berhubungan de- 
ngan penjerahan kedaulatan nan- 
ti. Seperti apa jang telah kita 
utarakan minggu jang lalu, pe- 
merintah Negara Indonesia Ti- 
mur telah mengambil keputusan 
tentang waktu pengibaran bende- 
ra Merah Putih. Waktu Sang Sa- 
ka Merah Putih itu dikibarkan, 
akan bersangkutan rapat dengan 
fjepat atau tidaknja pekerdjaan 
Panitia Persiapan Nasional itu. 

Sebab bila pemerintah R.L.S. 
jang pertama telah dibentuk de- 
ngan resmi, maka pada hari itu 
djuga di N.LT, orang akan me- 
ngibarkan bendera Merah Putih 
kita. Sudah barang tentu, bahwa 
upatjara itu harus dibuka dengan 
resmi, mengingat akan arti dan 
kebesaran lambang kedaulatan 
kita itu. Itulah, maka sebagai 
tanda, bahwa Sang Merah Putih 
boleh berkibar di N.I.T,, akan 
diadakan parade-bendera, jang 
akan diambil oleh P.J.M. Presi- 
den N.LT. di Makasar, dan di- 
daerah2 oleh Kepala Daerah 
Dalam hal itu negara Indonesia 
Timur bolehlah membanggakan 
diri sebagai negara jang bekerdja 
dengan rentjana jang tegas me- 
ngenai pengibaran bendera itu, 
sesuai dengan anggapan rakjat 
tentang kemuliaan Sang Saka 
itu, 

Karena itulah, maka hasil Pa- 
nitia Persiapan Nasional jang me 
ngenai pembentukan Pemerintah 
R.LS. jang pertama itu sangat 
dinanti2kan oleh rakjat di Nega- 
ra Indonesia Timur. Tiap detik 
mendekatkan kita kepada hari, 
jang bersedjarah dan mulia itu, 
sebaliknja kita tiap detik djuga 
memaksa kita untuk mempersiap 
kan diri, lahir dan bathin untuk 
menjambut hari gemilang itu. 

Apa jang kami utarakan dia- 
tas itu, adalah semuanja usaha jg 
bertingkat pemerintahan. Suatu 
hal dalam suatu negara tidak a- 
kan lantjar kalau hanja datang 
dari atas sadja. Rakjatpun harus 
ikut serta dengan aktif, dengan 

- mentjahari djalan2 dan mentja- 

pan rakjat nanti harus diatur 
sebegitu rupa, sehingga dapat- 
lah deradjat kemampuan rakjat 
makin meningkat. 

Dalam hal itu untunglah kini 
pemimpin2 kita djuga tidak ting- 
gal diam. Mereka ini, jang tidak 
termasuk dalam kegiatan diting- 
katan Pemerintahan, menudju- 
kan kegiatannja kearah lapang- 
an lain. 

Dalam hal itu, Konperensi E- 
konomi, antara Indonesia, jang 
pada hari Minggu jbl. ini telah 
dimulai di Jogjakarta, akan da- 
pat mempunjai arti jang penting 

sekali dikemudian hari, djika da- 
pat mengambil keputusan2 jang 

njata tentang ekonomi R.L.S. di- 

hari jang akan datang. Bukankah 

djustru ekonomi itulah jang nan- 

ti akan menentukan sampai dima- 

na kemakmuran rakjat dapat ter 

wudjud ? Karena itulah Konpe- 
rensi Ekonomi Antara Indonesia 

sekarang ini mendapat banjak 

perhatian, tidak hanja dari ka- 

um pedagang, tetapi dari seluruh 

lapisan masjarakat. Djuga di In- 
donesia Timur ini adalah diha- 

rapkan, bahwa konperensi itu, a- 

kan mendapat hasil jang memuas- 
kan bagi rakjat kita dan umum- 
nja. 

Dalam pada itu, djuga di Luar 
Negeri keadaan di Indonesia men 

dapat perhatian banjak. Komisi Is 

timewa tentang soal2 politik dari 

Perserikatan Bangsa2 dgn. kele- 
bihan suara jang banjak, telah 

menerima resolusi negara2 jang 

dulu berkumpul" di New-Delhi 

sewaktu Inter Asian Relations 

Conference, Resolusi itu berisi 

pudjian kepada kedua belah pi- 

hak, bahwa Konperensi K.M.B. 

telah berhasil dengan baik. 

Kepada kita semuanja kini ter- 

letak kewadjiban jang berat, a. 

gar hasil jang dipandang baik 

oleh luar negeri itu betul2 men- 

djelma dalam hasil2 jang njata 

untuk negara dan rakjat. 

tang 

hari sendi2 bagaimana penghidu- ag,  — z 

je 
 Ut- "4 

: - an” & 

t AL 2. # 

f h - t 1 
7. ti pda wi « 4 

Pe aa ena nana Da , 
TA en Be Hii Ban mahi 

0 

tenaga i 
(ka Panin Lada ika) 0D 
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LDADA PELANTIKAN PEMERINTKN Kla 
MENJAMBUNG PEMEBRITAHUAN MENGENAI PE- 

NGIBARAN SANG SAKA MERAH PUTIH (lihat ,,Pelita” tgl. 
5 Des. no. 28) maka KEMENTERIAN PENERA- 
NGAN N.LT. MENGUMUMKAN LAGI SBB.: da 

: DALAM PERTENGAHAN BULAN DESEMBER INI DI. 
DJAKARTA AKAN DILAKUKAN PEMBENTUKAN DAN 
Sela IKAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SE- 

— DAPATLAH DIHARAPKAN, BAHWA PELANTIKAN 
| PEMERINTAH RIS, SEBAGAI DIMAKSUDKAN UNDANG. 
UNDANG DASAR SEMENTARA RIS, AKAN DILAKUKAN 
SEN RE LAMBANA PADA TANGGAL 15 DESEM. 

sea i ang SEJARAH INI BAGI SELURUH 
ANG SIA TIDAK BOLEH BER 

BEGITU SADJA. o On Oa 
UNTUK PERAJAAN PELANTIKAN ITU, MAKA DI- 

IBU-KOTA NEGARA INDONESIA TIMUR DAN IBU.KOTA 
DAERAH (KETJUALI DAERAH SELEBES SELATAN) DAN 
LANDSCHAP2 AKAN DIADAKAN UPATJARA PENGI- 
BARAN SANG MERAH PUTIH DITEMPAT UMUM JANG 
DITENTUKAN OLEH PEMERINTAH  SETEMPAT- 
SETEMPAT. 

5 UNTUK DI MAKASSAR AKAN DITENTUKAN KEMU. 
DIAN DENGAN PERMUPAKATAN ANTARA PEMERIN- 
TAH, KEPALA DAERAH DAN WALI KOTA, 

PADA SAAT DAN DJAM JANG AKAN DITENTUKAN 
IKEMUDIAN, PEMBESAR PEGAWAI TERTINGGI DI- 
TEMPAT ITU MENGUMPULKAN PEGAWAIL-PEGAWAI. 
NJA, DAN PEMUKA2 DARI KALANGAN RAKJAT UNTUK 
MENGHADIRI UPATJARA ITU DITEMPAT PENGIBARAN 
SANG SAKA MERAH PUTIH. PENGIBARAN ITU SELAN- 
DJUTNJA DIIKUTI DENGAN NJANJIAN LAGU KEBANG- 
SAAN ,INDONESIA RAJA", 

PERAJAAN ITU — OLEH KARENA KEMUDIAN 
| AKAN DIADAKAN PERAJAAN BESAR-BESARAN BER- 
HUBUNG DENGAN PENJERAHAN KEDAULATAN OLEH 
PEMERINTAH  KERADJAAN BELANDA — HARUSLAH 
BERSIFAT SEDERHANA, TETAPI TIDAK BOLEH ME. 
NGURANGKAN ARTI PELANTIKAN PEMERINTAH 

| PERTAMA R.L.S, DAN PENGIBARAN LAMBANG 
        

    

     
   

UPATJARA ITU DIPANDANG PEMERINTAH SEBA- 
GAI SAAT DAN TANDA, BAHWA SANG SAKA MERAH 
PUTIH SELANDJUTNJA AKAN BERKIBAR DIGEDUNG 
KANTOR2 PEMERINTAHAN TIAP.TIAP HARI. 

OLEH UMUM, JAITU PENDUDUK SELU. 
RUHNJA, BENDERA KEBANGSAAN ITU DIKIBAR- 
KAN PULA PADA PERAJAAN TERSEBUT DAN KEMU. 
DIAN PADA HARI-HARI BESAR KEBANGSAAN INDONE- 
SIA DAN PADA HARI2 LAIN JANG AKAN DITETAPKAN 
OLEH PEMERINTAS R.LS, 

             0 ega seng rn opa saga Mean aan"     an an ana gg gap 

PABRIK2 GULA Di SOLO BEKER-  ALRI DAN MARINE BELANDA. 
DJA LAGI. 

: h (Aneta) Kepala staf marine 

Dengan penjerahan daerah peruhlik kolonel laut “Subiakto 
Solo kepada Republik Indonesia, 
pabrik2 gula Tjolomadu dan Ta- bersama2 

Pemimpin UMUM (rumah) Tb tIf. 55 

sebaris sekolom, 5 
(sekurang2nja f 3.— untuk 3 baris H 

&. 

tagihan Bento Muedanrakes Bes es Beren Sent deras Bes enno Beat tan asastes Teng t3 

PENGIBANAN SANG SKA MERA- POIN 

  
dengan beberapa o- 

sikmadu didaerah tersebut akan 
bekerdja kembali dibawah peng- 
awasan pemerintah Republik, de- 
mikian dikabarkan oleh RI. 
Djokja. Berhubung dengan itu 
perusahaan perkebunan Republik 
Indonesia dibangunkan kembali, 
dgn. sjarat, bahwa perusahaan 
tersebut untuk sementara hanja 
akan mengurus paberik2 gula 
dan perusahaan2 jang bersang- 
kutan dengan itu, 

SURAT DARI G.P.P. 

(Aneta). Gabungan Pembela 
Proklamasi, jaitu badan perdju- 
angan jang terkenal ,,kekedja- 
mannja” disekitar Malang telah 
menulis surat kepada instansi2 
Republik, dalam mana dibentang- 
kan tudjuan dari badan tersebut : 
G.P.P. akan terus melakukan per 
djuangan sampai proklamasi 17 
Agustus 1945 terlaksana dan ke- 
pada kaum republik didjandjikan 
bantuan selama mereka tetap 
konsekwen berdjuang terus me- 
lawan pendjadjahan, sesuai de- 
ngan proklamasi. Selandjutnja 
G.P.P, mengatakan, bahwa me- 
reka akan menghindarkan per- 
tempuran dan kekatjauan dalam 
negeri, sebab untuk mentjapai 
tjita2 G.P.P., perdjuangan harus 
dilakukan melawan pendjadjah- 
an, dalam bentuk apa djuapun. 

Surat itu ditandatangani oleh 
komandan pasukan G.P.P., Abi- 
din Effendi. Diluar dan didalam 
kota Malang G.P.P. 
kuatnja dan kerusuhan2 jang se- 
ring terdjadi disini, sebagian be- 
sar ada disebabkan oleh pasukan 

itu, 

ini sangat ' 

rang opsir lainnja telah tiba di 

Surabaja untuk mentjari hubung- 
an dengan pembesar2 marine Be 
landa. 

Dalam suatu pertjakapan de- 
ngan ,,Berita', Subiakto berkata, 
bahwa tidak lama lagi di Sura- 
baja akan didirikan sebuah buro 
dari Angkatan Laut. Letnan ko- 
lonel dr. Sumopo akan menerima 

penjerahan dinas2 kesehatan dan 

administrasi, 

bagian teknisnja sedangkan ma- 

jor Hadiwinarso akan menerima 

penjerahan kedua korvet. Selan- 

djutnja ia memberitahukan, bah. 

wa di Surabaja akan ditempat- 

kan sebuah korps marinir. Korps 

ini akan terdiri dari 600 orang 

tetapi kemudian djumlah ini akar: 

ditambah mendjadi 3000. 

Anak2 kapal jang diperlukan 

untuk korvet2 jang diserahkan 

itu kini sudah tersedia, demikian 

kolonel Subiakto, jang berharap, 

bahwa marine RIS sesudah. masa 

peralihan satu tahun akan dapat 

berdiri sendiri. Dari negeri Be- 

landa akan diminta pelatih2 dan 

diharapkan, bahwa dari Indone- 

sia dapat dikirimkan tjalon2 op- 

sir angkatan laut ke Den Helder, 

Selama perang dunia kedua 
Subiakto jg baru 32 tahun umur- 

nja bekerdja pd. merine keradjaan 
Belanda. Ia beladjar dalam ilmu 

membuat kapal2 dan kembali ke 

Indonesia sesudah persetudjuan 
Linggadjati, 

kolonel Sumardjo 
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    aja. duka mes: 5 

tan suara tentang reso- 
itr, karena komisi ad hoc 

| mendapat tjukup waktu 
menpendpa, teks hasil2 

1 Pa yaa dibagizkan di- 
ntara anggota2 Daan: Keama- 

Mubadan bank dubk Sa ke 
'batan lama tentang aspek2 pro- 
“sedure dan apakah harus asi 

kan pe tan suara atau tida 2 
tan pemungnt Me Bangsa2 dilapangan perunding- 

    

   

    

   
   y Toang na 2s me. 

nunda pemungutan suara dan me- 
pembitjaraan sampai 

2 hari Senin tidak berhasil      

   
      

Jandjutkan 

mengadakan 
utan suara tentang reso- 

bersama, jang diterima baik 
dengan 43 lawan 5 suara (Rusia 
Putih, Tjekoslowakia, Ukraina, 
Polandia, Rusia), sedang Guate- 
mala, Haiti, Uruguay dan Jugo- 
slavia tidak memberikan suara. 

- Rentjana resolusi jang diadju- 
kan oleh Ukraina dengan 42 la- 
wan 5 suara (4 suara blanko) 

. dianggap sebagai suatu andjur- 
an, sehingga tidak dapat disetem. 

— Keputusan komisi ad hoc akan 

  

  

     kan dalam sidang leng- 
| kap dari sidang umum Perserika- 

  

   

            

        

    
   
   
     

    
    

   

    
    
   
    
   
    

    

    
   

5 ea, agan an 
Itural Organisation) pada P, 

Terhadap ini wakil Tsje- 
'Slowakia "membaja: ngka 
negaranja mungk 

renarik diri dari organisasi ini. 
Hasil pemungutan suara ialah, 

a Jugo Slavia “mendapat 
27 dan Tsjecho 22 untuk 

abatan wakil Eropah Timur. 
sil ini diperoleh sesudah pe- 
ngutan suara jang ketiga ka- 
untuk 6 tempat pa span 

  

erantjis dan Ploajaa membe- 
n meta buat an Slo 

      

   
   
    

   
    
   
    
       

    

1 ak Enda di, se- 
menengapak bahwa usa- 

h dilakukan Jugo 
k FAO belum 
untuk memungkinkan 

via Sora diterima men- 

Setelah “hasil pemungutan sua- 
ra diumumkan, 

    

an Kas an 
tjarakan lapuran KPBB: 

£ x 

(Aneta). Sesudah an umum 
PBB pada hari Sabtu menerima 
baik resolusi bersama ' mengenai 
Madonesia, . erna sidang 

    

   ana tia Apek enje- 
: soal Indonesia itu seba 

suatu sedjarah dari satu antara 
sukses2 jang paling dramatis dari 
sesuatu badan dari Perserikatan 

  

     

    

   

na - Pa dan i ia Jaa ia 

Ta hasi?” nkg sudah | 
hingga sekarang. 

:  Selandjutnja dalam keterangan 
Romulo berkata:: ,,Dalan 

  

. dapat berharap, bahwa persetudju 
an jang telah tertjapai di Den 
Haag itu segera akan didjalankan 
dengan sesungguh2-nja. Tidak a- 
da lain daripada fihak2 jang ber . 
sangkutan jang dapat mengukur 
kesukaran2 jang masih harus dia 
tasi. Rentjana jang harus didjalan 
kan ini meminta perlakuan jang 
hati2 dan keberanian dari kedua 
beloh fihak. Ahli2 negara seperti 
wakil2 Indonesia dan Belanda ini 
lajak mendapat pudjian : jang ter- 
tinggi”. 

Djika semua ini berdjalan de- 
ngan baik, maka kami mempunjai 

Tuan Ruslan Abekelgani ketika berbitjara tentang ,,Pererangan untuk segenap ,,Indone- 
sia” di Djokja. 
Seglah kiri dari beliau duduk Drs. Moh. Hata dan Mr, Samsuddin. 

Slowakia Frank Vanieek berka- 
: »Polandia, Tsjecho Slowakai 

dan Hongaria tidak akan mene- 
rima, dengan alasan apa djuga- 
pun, Jugo Slavia mewakili ke- 
pentingan2 mereka. Saja pertja- 
ja, bahwa pemilihan ini mempu- 
njai sifat politik dan saja jakin, 
bahwa penjelesaian soal ini bu-- 
kanlah untuk kepentingan FAO. 
Pemerintah saja tentu akan mem 
peladjari situasi baru ini dengan 
lebih teliti lagi, 

——maa 

sOverang MENGHEN: 
DAKI PERSETUDJU. : 
—“—NGAN SIAPAPUN. 

( Uu. P.). Radio Moskou mene- 
rangkan dalam suatu siaran pada 
hari Djum'at, bahwa pemerintah 
Sovjet bersedia untuk mengada- 
kan persetudjuan dengan negeri 

| besar manapun, dengan perdjan- 
£- djian, bahwa partai2 jang ber- 

sangkutan didalam kerdjasama 
sama sekali mempunjai hak jang 
sama, Kaum imperialis dituduh 
tidak mau pertjaja akan suatu 
kerdja sama antara Timur dan 
Barat, gan oleh karena itu mere- 
ka tidak mengadakan usaha un- 
tuk melaksanakan kerdja sama 
111, 4 $ 

  

    

. saha2 
rang2 import berupa wetgeving 

an2 Stalin pada tahun 194 
ditudjukan kepada Haroid Stas- 
sen. Stalin antara lain berkata : 
Amerika dan Djerman mempergu 
nakan tjara2 jang sama dan me- 
reka ada dalam peperangan, se- 
dangkan Amerika dan Uni Sov- 
jet mempergunakan tjara2 lain, 
meskipun demikian mereka ker- 
dja bersama-sama. Mengapa hal 
ini tidak dapat dilandjutkan da- 
lam masa perdamaian ini, demi- 
kian radio Moskou. 

KRITIK A MA BRK ERINT., 

   

    

   
    
    
    
    

'Konperensi ekonomi inter In- 
donesia jang dilangsungkan dari 

a pai 8 Desember di- |     
bil keputusan ja membentuk 
suatu Lena Gea dag seba- 

  

putusan mengenai bah “industri : 
1) terbentuknja dewan ekonomi 

jang diatur dengan undang2, da- 
lam mana duduk wakil pengusa- 2g 
ha keachlian buruh dan tani di- 
satu pihak dan instansi2 peme. 
rintah jang bertugas dalam pem- 
bangunan dilain pihak. Dewan 

SH ini berada dipusat peneeaabangan 

J maupun didaerah2. '2) adanj 
politik proteksi dari pihak peme- 
rintah bagi usaha Indonesia da. 
lam kedudukannja disamping u- 

asing dan terhadap ba- 

jang membatasi  usaha2 asing 
dan import dalam produksi2 jang 
telah diusahakan bangsa Indone- 
sia dari beberapa lapangan, Dan 
lain2 peraturan jang memudah- 
kan berkembangnja' usaha2 Irdo 
nesia. 3) Adanja politik tjampur 
tangan pemerintah jang intensip 
terhadap usaha2 Indonesia untuk 
melengkapkan kekurangan2 jang 
dihadapi oleh pengusaha2 Indo- 
nesia dalam usaha pembangunan 
mereka berupa : 

  

   

                  

    
    

  

1 lapas Jisis, 

  

Orang jang memberi Kena 
memperingatkan kepada perkata    

   

    

Pa in reebilan t, 
Alexander Smith mendesak kepa- 
da pemerintah Amerika untuk 
mendjalankan politik jang kuat 
di Timur Djauh dan terutama jg 
mengenai 

dikan  djenderal McArthur ke- 
pala dari komando-kesatuan un. 
tuk Timur Djauh. Pemerintah A- 
merika perlu memberi 
baru kepada semua anasir2 anti 
komunis di Timur Djauh, demi- 
kian senator itu, jang baru sadja 
kembali dari perdjalanan penin- 
djauannja di Asia. 

iongkok dan mendja 

bantuan 

ngan mengam- 

pengangkatannja sebagai 

“maklum pada Fatah 
. 1946 telah dihukum, berhubung 
“dengan perisfiwa pemberontakan 
militer di Minahasa, pada tgl. 9- 

berada lagi di Minahasa. 

PEMILIHAN DEWAN HAMINTE 

   
MANADO. 

. “Partai 'Wakkary c.s. 
1. Wakkary Ch. A. 

—. 2. Tumundo M.W. 

      

   

5: Na Er, 
S5 Partai Tn 

ae 'Memah F: RW. 
3. Pondaag P.J. 

| 4. Mandag L. 
8. Waworuntu. 

1.Waworuntu C.A. 
9. Borgo-dan Nelajan. 

8 1. George F. M. 

Ea Loho W. 
10. Picaulima. 
“1. Picaulima, 

  

a) usaha2 untuk melengkapi pe-' 
rusahaan2 Jidonesia dengar. 

« kapitaalsgoederen dan tech- 
nische hulpmiddelen atis sja- 
rat2 jang seringan2nja. 

b) adanja bank industri chusus 
dengan tugas untuk meayin- 

dustrialisir negara. 1 
Cc) turut serta dari pemerintah 
permanen maupun tiap dinas 
melalui bank industri dalam 

- usaha2 jang berdirinja tak 
dapat disardarkan atas ke. 
kuatan sendiri dari pengusa- 
ha2 Indonesia. 

- d) adanja modal proefbedrijven 
jang didirikan pemerintah 
untuk melopori dan memberi 
tjontok pada usah12 bangsa 
Indonesia. 

—.e) lain2 usaha jang memberi per 
tolongan konkrit pada usaha2 

“2 Indonesia. - 

adanja perlindungan buruh 
pada perusahaan2 asing, so- 
ciole wetgeving, sebaik2nja 

- memberantas rasdiskriminasi 
dalam upah dan politik. 

nara - -. 

Smith berkata, bahwa Ameri- 
ka di Tiongkok dengan peristiwa 
Ward itu telah ,,kehilangan mu- 
ka”, dan ia memperbandingkan 
hal ini dengan kedjadian2 dalam 
1939 ketika Inggeris dan Peran- 
tjis kehilangan mukanja oleh ka- 
rena mereka di Munchen telah 
mentjari hubungan dgn. Hitler, 
dan dgn. kedjadian2 dlm. 1941 ke 
tika Amerika sangat diterkedjut- 
kan oleh serangan atas Pearl 
Harbour dan kemudian harus me 
njerahkan Corregidor, 

ROMULO MENOLAK MEN. 
DJADI KOMISARIS TINGGI 

DI LIBIA, 

(U.P.). Diterima kabar, bah- 
wa ketua sidang umum PBB, 
Carlos Romulo, ,,dengan sangat , 
menjesal” tidak dapat menerima 

komi- 
saris tinggi di Libia. Romulo me- 
nerangkan, bahwa sesudah si- 
dang umum PBB ini selesai, ia 
harus mentjurahkan segala fikir- 
annja kepada Uni Asia Tengga- 
ra jg telah dimadjukan itu, suatu 
tugas kewadjiban jang diberikan 
kepadanja oleh presiden Pilipina. 
Seterusnja diterangkan oleh Ro- 
mulo, bahwa di Pilipina sedikit 
sekali orang jang mempunjai pe- 
ngetahuan tjukup tentang peker- 
djaan luar negeri, sehingga ia 
harus mementingkan 
jang membutuhkan tenaganja. 

BIRMA SELEKAS MUNGKIN 

negaranja 

. MENGAKUI- TIONGKOK 
KOMUNIS. 

(AFP). Disiarkan oleh radio 
Australia, bahwa tidak lama lagi 
pemerintah Birma akan menga- 
kui pemerintah Tiongkok komu- 

nis, demikian diterangkan oleh 
perdana menteri Birma U Ma- 
ung. 
bertindak sedjadjar dengan India 
jang menurut dugaan-akan meng 
akui pemerintah Peking dalam 
waktu jang tidak lama lagi. 

Dengan demikian Birma 

mamang 
£ 

  

Pertjetakan Kementerian Penerangan N.I.T. - Tomohon, 

      

   

    

    

h I-telah dibebaskan dan mung- 
“kin dalam waktu jg. singkat akan 

11. Golongan Arabia. 
1. Bin Smith S.B.A. 

12. Indo Europees Verbond, 
1. Mutter J.E. 

13. Woimbon. 
1.Woimbon AJ. 

14. Partai Sosial. 
1. Pande-Iroot M. 
£ Mewengkang B.W.H. 

15. Warouw.” - 
ok -Warouw H. 

OLAH RAGA (ATHLETIK) 
DI MANADO. 

Rawintasan? 

antara murid2 Sekolah Peladja- 
ran Menengah pada tanggal 21 
hb. bulan ini, tidak akan dilang- 

.. sungkan pada hari tersebut, me- 
“lainkan nanti pada hari keesokan 
hari penjerahan kedaulatan, ja- 
itu pada tanggal 28 Desember 
1949, mulai pukul 7.30 pagi di- 

Sario (Manado). 

Pertandingan atas nomer2 jg 
berikut : Laki-laki, berlari tjepat : 
100 m., 400 m., 800 m. 
Melompat djauh, melompat 

tinggi, mendjengget-langkah-lom 
pat (hink-stapsprong) mendo- 
rong peluru, melempar tjakram, 
melempar lembing. 

Estapet: 100-200-400-800. 
Melompat djauh, melompat 

tinggi : : 

Estapet 4 x 100 m, 
Pada hari itu djuga diadakan 

untuk umum (bukan sekolah2 
sadja) pertandingan lari estapet 
10 x 300 m, berlari 5 km, tarik 

  

oef. Hotel Wilhelmu.., Manado. 

: atheletik jang 
| mula2 akan diadakan di Manado 

    
    

tali, memandjat tiang dll. H3 
. Sjarat2 untuk sekolah2 mene- AN 
ngah : dari tiap2 sekolah untuk | 23 
satu nomer hanja dua orang pe- 
NUx-ut seorang murid hanja bo- 1 
leh turut dalam dua bahagian ke. : 

'“tjuali eSsapet, 

Memasukkan nama untuk: tu- 
rut dan djusxx untuk keterangan2 
lebih landjut kepada tn. A. R. 
Tampenawas leryal M.O. lich. 

    

Pemberitahuan. 

TEGAR WANG PEN. 
SIOEN, 

     Berhubung dengan hari2 raja. 
pada bulan Desember 1949, ma- 
ka wang2 pensioen akan dibajar 
di Kantor Pos pada hari2 seperti 
tersebut dibawah ini : 
SELASA, 20-12-49 kar A 

-sampai K. . 
RABU, 21-12-'49 huruf Tk sam 

pai OL- « 
KAMIS, 22-12-49 huruf P- | 

sampai S. . 3 
DJUM'AT, 23-12.49 huruf T 

sampai Z. 
SABTU, 24-12.49 pembajaran 

kepada mereka jang pada tgl. 20 
sampdi 23 Desember berhalang- 
an. : 

Pada tgl. 24/12 loket 'landskas 
akan dibuka selengkapnja dari 
djam 8 sampai djam 1 petang. 

  

  

sedia kami menerimanja. 

  
Untuk a. selambat2nja tgl. 15 Desember 1949. 

b. selambat2nja tgl. 20 Desember 1949. 

c. selambat2nja tgl. 30 Desember 1949. 

Harga-tiap2 iklan jg. dimaksudkan pada a-b.c: idalah f 2.50. ' 

“Kantor Pos dan Telegrap, | 

Berita Tata Usaha. f 
Iklan pemberian selamat 

a. Hari pembentukan Pemerintah RIS pertama. 
b. Hari Penjerahan Kedaulatan. 
c. Hari Besar dan Tahun Baru, 

  

    
  

    
gembira :   ISI2 KG. F. 5.20   

MEN GAGUMKAN 

“Pakailah Delfia, dji- 
ka Njonja ingin menje- 

diakan masakan jang enak. 

Delfia membikin goreng- 

Gorengan — ikan, tempe, 

krupuk dsb. — lezat dan 

gurih, sehingga makanan 

biasa mendjadi makanan 

istimewa. Djuga Njonja 

akan berseru dengan 

“Deltfia 
sungguh mengagumkan" 

HARGA SEKALENG 

Bana DIBIKIN HANJA Ag LA Tn) IBUH2AN.” 

  

DELFIA 
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