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    Perlu orang2 tua mengetahui, 

NEGARA | 

  Depan penjerahan kedaulatan a- 
an berpengaruh djuga Watadap 

Pengadaan Rendah. 

  

   

tang katana "Beanlitar 
Na akan selekas 

disesuaikan dengan ke- 
an2 jang timbul sesudah pe- 

njerahan itu. 
“ Bolehlah jang berikut ini di- 
raikan fasal demi fasal: 
Pada semua Sekolah Pemerin. 
'tah bahasa Indonesialah men- 
djadi bahasa pengantar. 

2 Djikalau oleh badan partikulir 
 ditanggungnja sebahagian da- 
“ri tugas Pemerintah un- 
tuk mendirikan 'sekolah2 jang 
tjukup dengan bahasa pengan- 

tar bahasa Indonesia, maka 

—djika memenuhi sjarat2, “ampat 
memperoleh tundjangan dari 
pihak Penaaaa aa mo- 
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»Kembali saja ke Djakarta ini 
dan sewaktu berada ditengah2 
rakjat jang banjak itu, saja mera- 
sa sebagai ikan jang kembali ke- 
kolam, sebagai kerbau pulang ke- 
kandang", demikian kesan Presi- 
den waktu tiba kembali di Djakar 
ta. Dan mengena resepsi pd hari 
Kamis malam itu beliau berkata: 
,Saja merasa terharu atas keda- 

tangan para tetamu jang. seba- 

  

rgasljae 5 

2 anna Ka. bahasa pe- 
ngantar bahasa Indonesia 

- memberi suatu ukuran asli, 
.. jang olehnja perhubungan de- 

| ngan sekolah2 istimewa jang 
tersebut pada angka'2 dan 

“sekolah2 ketjuali (uitzonde- 
ringonderwijs) tersebut pada 

— angka 4, diukur dan ditetap- 
kan, hat'mana berarti untuk 

- subsidi dapat diberikan suatu ranja adalah bangsa Belanda. Ke- 
.. djumlah sebanjak-banjaknja pada para tamu bangsa Belanda 

sama besar dengan biaja pen- terutama saja hendak mengata- 
dirian dam iharaan se- kan, bahwa saja sangat terharu 

atas kedatangan mereka jang se- 
banjak itu dan penjataan selamat 
dan goodwill jang mereka tun- 
djukkan, lebih menguatkan ke- 

jakinan saja, bahwa dengan 

“buah Sekolah. Rendah Peme- 
| rintah jang selaras, jang ber- 

- bahasa pengantar bahasa In- 
donesia dan terletak” dalam 
satu djuga Daerah. . 

. Pada azasnja Pemerintah ti- 
| dak sudi meluaskan mendiri- 

' kan sekolah2 jang bahasa pe- 
ngantarnja bukan bahasa In- 
donesia, akan tetapi Pemerin- 
tah sudi djuga memberikan 
tundjangan setjara keuangan 

» kepada bentuk2 Pengadjaran 
Rendah jang lain, djadi seko- 

“ Iah2 jang memakai suatu -ba- : 
-. hasa'lain dari bahasa Indone- 

. sia sebagaisbahasa pengantar, 
e sala PenNaan jang tertentu ' 

goodwill dan kerdja sama, Ne- 
gara Indonesia jang muda ini a- 
kan dapat ikut memberikan sum- 
bangannja buat kesedjahteraan 
dan perdamaian duia”, Lebih da- 
ri 5 ribu tetamu datang ke Istana 
Gambir untuk bertemu dengan 

   

      

    

     

    
     
   
     
    
      

    

   
    
    

     

     

  

    

      

    

  

    

  

   

  

: 2 ygenai susunan, epatja-g Aa : 
Tana. | pengadjaran, kesamaan 

| harga.umum dan sah baiknja | “Gn Oleh edan Men. 
pengadjarari. - | teri, Menteri Dalam Negeri dan 
Mengenai rentjana pengadja. Menteri Perhubungan, Tenaga 

  

nja, bahasa Indone- sal dan Pekerdjaan Umum RIS satu 
|sia ekteing Zea mendjadi fihak dan direksi KLM dilain fi- 
mata peladj jaran. “hak telah didapat persetudjuan 

“5. Peraturan2 jang akan menja- tentang pembentukan setjara tje- 
takan kadar tundjangan jang pat dari suatu perusahaan bersa- 
«Gimaksudi (diatas dan sjarat2 ma guna menjelenggarakan pener 

ndjangan itu bangan sipil di Indonesia, bahkan 
a akan Ke antara Indonesia dan Negara se- 

kitarnja. Untuk ini oleh kedua 
subsidi. belah fihak akan didirikan suatu 

-Sesi ida sagd ini, sikh perseroan dengan nama ,,Garu- 
jang Batalkan sekarang Ika- da Indonesian Airways” 
tan Pool itu akan dilebur dan berkedudukan di Djakarta dan 
-akan dipindahkan dalam per- akan mengopor tugas dari peru- 

      

   

  

   

|& . hubungan2 baru. - »... sahaan interinsuler KLM. 
$ 7. Akan dimuatkan peraturan2 ' Pemerintah RIS akan memberi. 
kek eperkang 1 seperlunja, Sii- kan konsesi kepada perseroan ba- 

“pa dapat dalam su- “TU ini untuk 30 th. lamanja, seba- 
amat singkat Bejo -dari konsesi KNI 

jang galir jang lama dalam waktu jang 
, sama. RIS dan KLM kedua-dua 

. ditegaskan, bakwa: nja akan mengambil bagian dalam 
rang sesuatu jang « “diu-. “mengadakan modal. Djika RIS 

ika, njatalah, bah- . menghendaki, -sesudah 10 tahun    
   

    
   
   

   
   
     

      
   

                

    

  

    

  

   
   
    

     

    

   
   

      

   

    

2 wa tenaga2 pengadjas jang jang pertama, KLM akan menje- 
23 | bersangkutan 'akan selekasZ diakan seba ian besar dari andil2 

Yg ormas akan da- : kepada RIS 

: Ke ng ama Sar ea, Saka 
nan, & waktu tahun itu pengurusan 

nja pada. achir Tahun .Garuda Inc ian Airways”   memberikan” pengadja- 
ran dengan Ne bahasa akan didjamin oleh KLM. Dewan 

' Komisaris akan ditundjuk oleh 
. pemerintah RIS dan KLM: ketua 
' Dewan Komisaris akan diangkat 
| dari para komisaris atas penga- 
 djuan pemerintah RIS. 

Guna memunpkiakan - penje- 
B2 rae penerbangan - sipil, 
KLM berdjandji akan memperun- 

- - tukkan dengan segera pegawai2- 
nja dan dengan segera akan mu- 
lai melatih dengan giat tenaga2 
Indonesia untuk lambat-laun dan 

: tsb. 

Pemerintah RIS dan KLM a: 
: a sekua t-kuatnja, su- 

ta. paja dalam dua b lan, perseroan 
baru itu dapat mulai bekerdja. 

1 3 pempenarg 

   

pembitj sr3an2 

dinegeri ini, telah berangkat kem- 
“bali ke Nederland. : 

“Adapun maksud tuan van Ko- 

di Istana 
Saja. merasa sebagai ikan jang kembali “— 
kekolam, sebagai kerbau pulang kekan- 
dang. demikian kesan Presiden waktu 
tiba kembali di Djakarta. Sara 

njak ini dan tidak sedikit dianta- 

jang . 

djika perlu mengopor perusahaan 

tentang dinas peiabanKan sipil 

  

Peoodak 

Presiden dan Njonja, diantaranja “- 
-laksamana muda H. L. Kist, let- 
nan djendral D. C. Buurman van 
Vreeden, pembesar lainnja beser- 
ta njonja2. 

Para tetamu Indonesia terdiri 
dari semua lapisan 'rakjat dan 
Menteri2 RIS sampai pegawai 
pegawai rendahan dan orang pre- 
man biasa. 

Tt 

(Aneta). Pada resepsi jang di- 
lakukan pada hari Kamis malam 
di Istana Gambir, Presiden Su- 
karno telah mengutjapkan perka- 
taan2 terima kasih dihadapan tjo 
rong ,,Voice of Republic United 
States of Indonesia” tentang pe- 
njambutan jang meriah terhadap 
beliau ketika tiba di Djakarta. 
Pada kesempatan ini, disamping 

bahasa Inggeris dan Indonesia 
beliau untuk pertama kali berbi- 
tjara dihadapan umum dalam ba- 
hasa Belanda. 

  

  

“RIS: dan KLM mendirikan 

nijnenburg untuk kembali di In- 
donesia pada pertengahan bulan 
Djanuari tahun depan, ialah un- 
tuk menjumbangkan tenaganja, 
supaja maskapai , (Garuda Indo- 
nesian Airways” dapat didirikan 
selekas mungkin. 

BANDJIR PENGAKUAN2 TERHA- 
DAP R.I. S. 

(arak F.P.). Pemerintah 
Turky memaklumkan dengan res- 
mi, bahwa ia mengakui Republik 
Indonesia Serikat, 

- 

(Aneta). ,,Rumah Putih” me- 
maklumkan, bahwa Edward A. 
Dow Jr. akan mengganti Merle 
Cochran selaku wakil Amerika 
dalam Kumisi Perserikatan Bang- 
sa2 untuk Indonesia. Dow adalah 
anggota dinas luar negeri Ame- 
rika. Ia lahir dalam tahun 1912 
dan adalah asisten komisaris per- 
dagangan Amerika di Djakarta 
dalam tahun 1938. 

P3 

(Aneta). Kementerian Urusan 
Luar Negeri RIS telah menge- 
'Juarkan komunikenja jang perta- 
ma, dimana dimaklumkan 'utja- 
pan2 selamat dan pengakuan2 
resmi dari pemerintah2 luar ne- 
geri. Didalamnja dimasukkan pe- 
makluman pengakuan Pakistan, 
India, Thailand dan Australia. 

“ 

(Aneta-U.P.). Pada hari Rabu 
malam pemerintah Portugal me- 
maklumkan, bahwa ia mengakui 
Republik Indonesia Serikat dan 
segera akan mengadakan pertu- 

karan wakil2 diplomatik. 

" 4 

— (Aneta-Reuter) : Dean O' Kelly, 

Presiden  Eire telah  mengi- 

.rim sebuah amanat kepada Pre- 
siden Sukarno, dimana dinjata- 
kamutjapan selamat untuk wak- 

tu2 jad dimana diharapkan per- 
damaian dan kemakmuran akan 

mendjadi bahagian Pan 1 Ing, ye 
donesia Serikat. : / Sa “sen 

5: 
& 

. 

« 
“, 

kEDaksSI 
ADMINISTRASI. 
EKPBDISI (PENGADUAN), ! 

  
| Langganan"? A5 sebitan beng 
Langganan fr “sebaris" sekoh m' 
foakuranganja.. i & # paku ? jarig, 
atau kurang). 3 
UNTUK KOTA MANADO: 

TOLLY. PHOTO 2g 
PASSERSTRAAT TELK. No 9.   
  

  

       

    

     
" (Anete P.). Pemerintah na- 
sional Tiongkok telah mengakui 

- Republik Indonesia Serikat de 
jure. Pada waktu pemakluman ini 
dikeluarkan, djuru bitjara Kemen 

rian Luar Negeri memberita- 
kan, bahwa Pemerintah Tiong- 

kok bersedia dalam Waktu jang 
pendek untuk bertukaran diplo- 
nasi dengan Indonesia. 

KEWADIBAN TERPENTING 
DALAM BULAN PERTAMA, 
IALAH USAHA MENDJAGA 

KEAMANAN. 
| Dalam bulan pertama kewadji- 

jam terpenting, djuga bagi pene- 
rangan, ialah memperkuat usaha 
mendjaga keamanan. Sesudahnja 
baru bisa dipikirkan hal lain. Se- 
karang dan dalam minggu jang 
jakan datang keamanan merupa- 

    

  

kan soal terpenting, demikian 
"Ruslan Abdulgani, Sekretaris 
“Djendral Kementerian Penera- 
agan RIS, ketika berada di Se- 

rang kepada Aneta. Ia berang- 
: aa an, bahwa surat kabar Belan- 
da mempunjai kewadjiban pen- 
ting diberbagai lapangan, teruta- 
ma untuk menghilangkan sisa 
komplex kolonial Belanda. Harus 
diperhatikan kemungkinan dan 
kesukaran dengan tenang. 
“ Djika pers Belanda melihat ke- 
salahan Indonesia, djangan ra- 

1gu2, tetapi kemukakanlah soal 

    onesia. Satu diantara kewadji- 
ban penerangan, ialah menjiap- 
kan pertahanan djiwa rakjat, ter 
utama terhadap aliran2 ekstrim. 

WANITA AMERIKA PENJE- 
LIDIK KEBUDAJAAN PUR- 
'BAKALA DI INDONESIA. 

(USIS). Nona Laura Boulton 
dari New York telah tiba di In- 
donesia“dengan maksud untuk 
melandjutkan perdjalanannja di 
Asia Tenggara guna" menjelidiki 
kebudajaan purbakala umumnja 
dan kesenian suara rakjat jang 
masih belum diketahui dan be- 
Jum ditjatat chususnja. Miss Boul- 
ton adalah seorang pengembara 
dunia, ahli seni suara (musicola- 
ge), ethnologe dan penjelidik jg 
terkenal. Ia berharap dalam per- 
djalanan jang kelimabelas ini se- 
lain Indonesia, djuga akan dapat 
mengundjungi Pilipina, Birma, 
Thai, India dan Tibet. 

Sekali ini mengadakan perdja- 
lanannja atas usana East-West 
Foundation dari kota New York, 
suatu organisasi jang dibiajai o- 
rang2 partikulir dengan maksud 
untuk memadjukan perdamaian 
dunia dengan djalan pengertian 
janglebih luas lagi diantara bang- 
sa2, 

. Miss 'Bonlten berharap selama 
berada di Indonesia akan berke- 

“sempatan membuat film tentang 
musik dan adat-istiadat Indone- 
sia. Dalam perdjalanannja di Af- 
rika, Hindia Barat, Amerika Te- 
ngah dan daerah2 kutub Utara 
ia telah berhasil mengumpulkan 
sebanjak k.l. 6000 matjam musik 
kebangsaan. Apa jang kini dapat 
dikumpulkan di Indonesia dan di- 
daerah2 Timur Djauh akan di-- 
tempatkan di American Museum 
dan Museum of Natural History 
di Buffalo, 

KONGRES PORI DI DJOKJA 
DIMULAI. 

(Aneta). Pada malam tgl. 21 
Desember telah dilangsungkan 
pembukaan Kongres PORI selu- 
ruh Indonesia jang lain d.p. wa- 
kil2 dari Djawa djuga dihadiri 
Oleh utusan2 dari Sumatera, Kali 
mantan, Sulawesi dan lain2nja. 
Nampak hadir pada malam resep- 
si tersebut Menteri Pendidikan, 
S. Mangunsarkoro, djuga Ki Ha- 
djar Dewantoro dan Paku Alam, 

kata pembukaannja 
sebagai 

. dak 

asma 

mikian sebaliknja pers In- 

BI sae 23 Bean ba SR eh tania Sa se aa On Na umr 
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UNIFORM BARU UNTUK PE 
GAWAI2 PEMONG PRADJA 

NIT, 

Uniform baru pegawai Pamong 
Pradja NIT baru2 ini oleh De- 
wan Menteri ditetapkan seperti 
berikut: 
1. Hanja pegawai2 Pameng Pra- 

dja jang memegang pemerinta- 
han, berhak memakai uniform, 
jaitu Kepala Daerah, Kepala 
Afdeling dan Kepala Onderaf- 
deling. 

2. Tanda2 pangkat (epauletten) 
ditetapkan sbb: Kepala Daerah 
4 balok, Kepala Afdeling 3 dan 
Kepala Onderafdeling 2 balok. 

3. Lambang mahkota diganti de- 
ngan madjemuk padi dan satu 
kantjing garuda. 

SEKR. DJEND. KEMENTE- 
RIAN KESEHATAN. 

Menurut beslit Presiden NIT 
tanggal 24 Nopember jbl. P.T. 
Dr. A. J. Tielung, pegawai tinggi 
di Kementerian Kesehatan, mulai 
tanggal 1 h.b. ini diangkat seba- 
gai Sekretaris Djenderal Kemen- 
terian tersebut. 

UPATJARA PENJUMPAHAN 
KOMISARIS2 NEGARA. 
Dengan bertempat di Ista- 

na, telah berlangsung upatja- 
ra penjumpehan dihadapan Pre- 
siden NIT, PJM Tjokorde Gde 
Rake Sukawati, dari Komisaris2 
Negara Utara dan Selatan, ialah 
berturut2 P. Tuan2 D. A. Geru- 
ngan, Kepala Daerah Minahasa, 
dan Mr. A. A. Ngurah Djelantik, 
anggota Parlemen NIT: Sebagai- 
mana diketahui tak akan diang- 
kat Komisaris Negara “Tengah, 
tetapi tugas kewadjiban beliau-a- 

kan didjalankan 'oleh Perdana 
Menteri. 

PENJERAHAN HAK? PEME- 
RINTAHAN” ONDERAFDE- 

LING MAKASSAR, 
Menurut beslit Menteri Urusan 

Dalam Negeri NIT' tanggal 14 
h.b. ini No. BZ 1/2941 Nak tu- 
gas kewadjiban dan tjampur ta- 
ngan jang menurut undang2 jang 
berlaku sekarang dilakukan oleh 
Kepala Pemerintahan Onderaf- 
deling Makassar, dipertanggung- 
kan kepada Wali Kota Makas- 
sar, sepandjang itu mengenai pe- 
tuanan Haminte Kota Makassar 
jang tidak sedjati | jang sekarang 
berlaku. 

MENTERI PENERANGAN KE. 
“—. SUMBA, 

Menteri Penerangan NIT, 
PJM I. H.. Doko telah ber- 
tolak ke Sumba untuk pembentu- 
kan Daerah Sumba dan pelanti- 
kan Kepala Daerah Sumba atas 
nama Menteri Urusan Dalam Ne 
geri. 

PENJERAHAN TUGAS “ KEKUA- 
SAAN H.P.B. LUWUK. Hi 

Pada tgl. 19 Desember ik fe. 
lah ata di Luwuk penjerah- 
an tugas H.PB, Luwuk,..pt. 
Langendonk kepada p-t. Radja 
Banggai. 

Untuk ini, maka dalam Wpatja- 
ra Kepala Daerah Sulawesi Te- 
ngah, pi. Pusadan telah bertin- 
dak sebagai wakil dari Komisaris 
Negara Utara jang tak. sempat 
hadir. 

Didalam lingkungan: Daerah 
Sulawesi. Tengah, menurut: cha- 
bar, kekuasaan2 H.P.B: dibebera- 
pa tempat kepada bangsa: Indo- 
nesia, adalah soal waktu -sadja. 

  

  Perundingan -pendahuluan - tentang 
— susunan dan Organisasi. 2) 

Sekertariat Uni. | 
Wawan Aneta di Den Haag 

memperoleh kabar, bahwa dalam 
hari2 jang lalu telah dilangsung- 
kan perundingan pendahuluan 
tentang susunan dan organisasi 

sekretariat Uni antara Idenburg 
'dan Bot dengan mr. A. K. Pring- 
godigdo. Mr. Pringgodigdo akan 
kembali ke Indonesia pada 1 
Djanuari bersama2 M. Jahja. Bot 
akan ke Indonesia pada 4 Djanu- 
ari untuk melandjutkan perundi- 
ngan itu di Indonesia. Sekretariat 
Uni dinegeri Belanda akan di- 
tempatkan di Bezuidenhout 21. 
Sekretariat Uni akan mendapat 2 
kantor, satu dinegeri Belanda 
dan satu di Indonesia. Dikantor 
itu akan bekerdja staf pegawai 
tjampuran orang Indonesia dan 
Belanda. Surat2 ditulis dalam dua 
bahasa. Umum menduga, bahasa 
Pringgodigdo akan mendjadi ke- 
pala pertama sekrearia Uni. Da- 
lam perundingan pendahuluan 
ternjata, bahwa sekretariat Uni 
harus ada dibawah dan bertang- 
gung djawab kepada konperensi 
Menteri2 Uni. Dikabarkan djuga, 
bahwa Pringgodigdo akan me- 
rangkap direktur kabinet: Presi- 
den. 

memanen 

CALL LL Ta 

ketua panitia kongres, mengurai- 
kan tudjuan kongres jang lain 
d.p. akan menentukan bentuk dan 
program organisasi djuga akan 
memperbintjangkan, bagaimana 
tjara2 mengembangkan dan mem- 
praktekkan olah raga dikalangan 
rakjat seluruhnja. 

Sebagai pembitjara jang ter- 
achir, Menteri Mangunsarkoro 
antara lain mengatakan, bahwa 
dengan terbentuknja RIS, Indone- 
sia akan masuk dalam gelang- 
gang internasional, jang berarti 
pula, bahwa dalam dunia keolah- 
ragaan Indonesiapun tidak boleh 
ketinggalan. Dalam pada itu di- 
samping pendidikan rochani, pen- 
didikan djasmanipun harus tetap 
terpelihara, agar dengan melalui 
pendidikan djasmani dapat ikut 
serta memperkuat kedudukan Ne- 
gara keluar dan kedalam, demi-.- 
kian Menteri Mangunsarkoro. 

Kex 
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PENJERAHAN. NERKAI KE- 
PADA P.M.L.- 

Tentang penglaksanaan penje- 
rahan NERKAI kepada: PMI. 
sedang diatur pada sa'at ini se- 
gala sesuatu oleh panitia-hukium, 
jang terdiri: dari: Mr. Soebardjo 
dan Mr,. Soediman, dari pihak 
P.M.I. dan Prof. Mr, Slamet dan 
Mr, Sprangers dari pihek NER- 
KAI. 
Oleh pihak NERKAI di- 

minta izin kepada Nederlandsch 
Roode Kruis supaja pada sa'at 
penjerahan Kedaulatan djuga 
NERKAI menjerahkan . segala 
activa dan passiva kepada P.M.I. 

Pada sa'at penjerahan Kedau- 
latan itu, megurut hukum, NER- 
KAI. pun. dibubarkan,..Segera,.se. 
sudah itu, Centraal Comite NER- 
KAI akan menjelesaikan-..peng- 
laksanaan penjerahan kepada Pe- 
ngurus Besar P.M.1. 
-Barulah sesudah itu penjera- 

han dipelbagai tjabang: ana di- 
djalankan. 

Sementara itu Pengurus Besar 
P.M.I. bersiap akan meminta pe- 
ngesahan dari Pemerintah Repu- 
blik Indonesia. Serikat sebagai 
satu-satunja badan palangmerah 
nasional. 

Seperti diketahui, P.M.I:, jang 
sekarang ini telah diakui sebagai 
badan resmi oleh Pemerintah Re- 
publik Indonesia, 

Pengurus Besar. P:M.I. jakin, 
bahwa dari Pemerintah Republik 
Indonesia Serikat akan diperoleh 
bantuan jang sebesar-besarnja di- 

sdalam penjelesalan... so'al .peng 
akuan itu, 

BERITA PENDEK. 
(Aneta). Perajaan penjerahan 

kedaulatan di Palembang “telah 
berlaku dengan tenang. Amat 
njata, bahwa bendera Negara 
(kuning-hidjau) hampir2 tidak 
kelihatan. “Orang hanja melihat 
warna2 Merah-Putih. Hal ini 
djuga nampak diseluruh Negara, 
dimana penjerahan dilagsungkan 
dengan penaikan bendera dan 
pidato2 pembesar2. Di Palembang 
telah tiba kira2 120 anggota pa- 
sukan federal, Mereka Satang da. 
ri Medan. ” 
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' Menurut berita jang diterima 
Tari Kamis dari kalangan jang 
berkuasa, India akan mengakui 
Tiongkok komunis. Putusan pe- 
merintah India itu kabarnja telah 
diberitahukan kepada pemerintah 
Inggeris. Maka sebab itu India a- 
kan mendjadi Negara pertama 
dari commonwealth Inggeris jg 
akan mengadakan perhubungan 
diplomatik dengan Tiongkok ko- 
munis. 

  
— Kalangan jang dapat dipertja- 
jai mendapat kabar, bahwa Bevin 

kan, bilakah Inggeris akan me- 
. ngakui Tiongkok komunis, seka- 
'rang sudah memutuskan dengan 
definitif untuk mengakui Peme- 
rintah komunis Tiongkok dalam 
minggu pertama bulan Djanuari. 
Tidak semua Negara2 jang ter- 
gabung dalam commonwealth a- 
kan mengakui Tiongkok merah 
sebelum konperensi common- 
wealth di Kolombo selesai. Kana- 
da tempo hari telah memberitahu- 
kan, bahwa ia tidak akan menge- 
luarkan pengakuan sebelum kon- 
perensi Menteri2 Luar Negeri 
Negara2 commonwealth berachir. 

  

e Kn ah da milan ssudc 
netap ekan Maen | 

jang diberi kuasa untuk menetap- - 

  

! AKSI UNTUK MEMBASMI Nan n 
KOMUNIS DI MALAKKA. 

Sir Gurney, komisaris tinggi 
Inggeris di Malakka mengumum- 
kan minggu jang lalu, bahwa di- 
tahun jang berikut semua tenaga2 
sipil akan dimobilisasikan dengan 
suka rela untuk memberantas te- 
roris komunis. Ia mengatakan 
kepada rapat pemberi undang2 di 
Kuala Lumpur, bahwa beberapa 
kantor jang tidak begitu penting 
akan ditutup untuk mendapat le- 
bih banjak tenaga lelaki untuk 
mentjoba menghantjurkan komu- 
nis di Malakka buat jang peng- 
'habisan kali. Aksi itu diharapkan 
akan dapat berachir sesudah se- 
bulan. Rapat pemberi undang2 
rentjana itu mendapat bantuan 
dari anggota Malaya, India dan 
Tionghoa. Dalam pada itu komisi 
liaison dari pelbagai masjarakat 
di Malakka telah berkumpul un- 
tuk membitjarakan rentjana itu. 
Rapat ini jang akan memakan 
waktu tiga hari lamanja akan 
dihadiri djuga oleh komisaris 
tinggi buat Asia Tenggara, Sir 
Malcolm Mac Donald. 

  

Mina hasa. 
  

SIDANG UMUM DEWAN 
MINAHASA JANG KEX. 

Diterima kabar, bahwa Dewan 
Minahasa akan mengadakan si- 
dangnja jang ke-X mulai tanggal 
4 Djanuari 1950 digedung Dewan 
Minahasa mulai djam 10 pagi. 
Peng adalah sebagai berikut: 

. Pengesahan permusjawarata" 
dari rapat umum Dewan Mi. 

. nahasa ke-9 pada tanggal 15/9 
1949. 

2. Lowongan Kepala Daerah Mi 
nahasa. 

3. a Mosi Rompis c.s. tanggal 6 
Jul 1949. ' 
b Mosi Madjid c.s. tanggal 7 

Jali 1949. 
c Mosi Supit c.s. tanggal 3/11- 
To40. 

4, Peraturan Lisensi untuk men- 3 
. Dj. Kalam: Tn. A. SANGKI, Ke- fjari emas di Minahasa. 

5. Penetapan anggaran belandja 
dan pendapatan Daerah Mi- 
nahasa untuk tahun 1950. 

6. Penjerahan kekuasaan dalam 
Haminte keperintahan Mana- 
do pada Badan pemerintahan 
Dewan Haminte Manado. 

-7. Tanjaan edaran. 

SIDANG LUAR-BIASA DEWAN 
MINAHASA TGL. 30-12-1949. 
Kemarin dilangsungkan di Ma- 

- nado sidang” luar-biasa Dewan 
Minahasa, berhubung dengan p.t. 
D. A. Th. Gerungan jang sudah 
diangkat mendjadi Komisaris Ne- 
gara Utara, meletakkan djabatan 

..rja sebagai Ketua Dewan dan 
Kepala Daerah Minahasa. 
 Perslah lengkap sidang ini a- 

kan ditempatkan dalam surat-ka 
bar ini nomor jang berikut. 

TUAN B. W. LAPIAN DITENGAH2 
KELUARGANJA PULA. 

Dengan pesawat terbang jang 
tiba kemarin petang di Mapa- 
nget, telah turun tuan B. W. La- 
pian. Sekarang beliau berada di- 
rumahnja di Kuranga (Tomo- 
hon). Beliau adalah dalam keada- 
an sehat walafiat. 

PUTJUK PIMPINAN CONFRERIA 
KATHOLIK. 

“Dalam Sidang amnja tg. 20 
Des. 1949 digedung RKNS To- 
mohon Confreria Katholik (Per. 
saudaraan Katholik) berkenaan 
dengan perajaan berdirinja sudah 
29 tahun dengan melakukan pe- 
kerdjaan sosial dalam masjarakat 
umum dan katholik chusus, sudah 
membangunkan Pimpinan baru 
“sebagai berikut: 
Ketua: Tn PIET PAAT, beraae 
,Kweekschool Manado. 

pala RK Leerschool, Tomohon. 
Bendahari: Tn. B. LUNTU. 
NGAN, Pengadjar RKNS To- 
mohon. « 

Anggota2: Tn. D. Wetik, Kepa- 
Ia RK OVO Lembean. 

Tn. A. Tene Penolong RK Kem- 
bes. / 

Tn. S. Mandagi, Penolong RK 
Sonder. 

Tn. R. Langitan, Guru Leerschool 
Tomohon. 

Tn. N. Mengko, Guru SRRK 
Tataaran. ' 

    

  

RALAT. 
Didalam keterangan gambar 

.Penjumpahan Presiden Sukar- 
no” dari Pelita kemarin ada ter- 
selip kesalahan dalam baris kedua - 
jang bunjinja harus sebagai ber- 
ikut: 

  

s 

an an Ketiak Mau- 
lud, maka pada tanggal 2 Djanuari 
1980. semua kantor2 Pemerintah 
phan ditutup. . 

PERATURAN DJABATAN 
POS DAN TELEGRAP. 

    

Minggu 1 amnike 1950, 
Loket2 pos: Tertutup. 

2 telegrap : Terbuka 9 . 10 

pagi. 
Senin 2 Januari 1950. 

Loket2 pos : Tertutup. 
Pengiriman “dan penerimaan 

pos: Seperti biasa. . 
Pengangkatan bus2 diluar : Se- 

kali (djam 3 petang). 
 Pembestelan pos: Sekali (djam 

10 pagi). : 
Loket telegrap : Terbuka djam 

9 — 10 pagi. 
«Kepala kantor Pos dan 

an Pa Pi 

PEMBERITAHUAN DISTRI- 
BUSI No. 49, 

Pembahagian Biscuit, 
Patria Marie Aa f 4.15 se kan 

Petit Beurre a42 
Br. Kersmis PENA 

Lindeboom Marie ,, 3.85 ,, 
Petit Beurre mena 3 
Lindeboompjes ,, 4. 10 sa 
Gol. BI: Segel No. 4 

ABWM, ABWV, 
CBWV: a 1 kaleng. 
Toko-toko : | 
Manado : 

2. Tjoan Hoa, 3. Klabat, 4. To- 
ronata, 5. Suka Madju, 6. Ka- 
wanua, 7. Hong & Seng, 8. Liem 
Eng Lok, 9. Saudara, 10. Kok 
Hoa, 11. Sin Kin Thay, 12. John- 
nie, 13. Myrtha. 
Tomohon : 1. Jerusalem, 2. Ki- 

an Heng, 3. Tong Hien,. 4. Ka- 
wanua, 5. Suka Madju, 6. Sin 
Seng. 

Airmadidi : 1. Liem Tjae Seng, 
2. Pinansungkudan, 3. Ang Tian 
Kang, 4. Baru, 5. Pakasaan. 
Tondano: 1. Kawanua, 2. 

Tjoen:Sien, 3. Kho Ka Seng, 4. 
- Ang Seng Huat, 5. jet 6. 
Anur: “. 

Kawangkoan: 1. Lie Sien, 2. 
Maulit, 3. Perdamin, 4. Asia. 

Langoan: 1. Rawung, 2. .Phe 
Boen Khao, 3. Karondoran, 4. 
Wanita, 5, Yap Tjie Teng. 
Amurang: 1. Wilbert, 2. Son- 

der, 3. Ang Sioe Moei, 4. Djoe 
Hong, 5. Laoh, 6. Ang Tjae Tek. 

Ratahan: 1. Rogahang, 2. 
Siong Yip, 3. Yip Tjoei. 

PEMBAHAGIAN TENUNAN 
RAKJAT MINAHASA BUAT 

14 TAHUN KE-II 1949. 
PEMBERITAHUAN No. 50/B. 

2 Menurut persediaan tenunan 
— jang telah ada, maka pembaha- 

gian ini berlakiMberturut2 me- 
nurut daerah2 disterik jang be- 
rikut dibawah ini : 

1. TOMOHON 
2. TONSEA 
3. TONDANO — 
4. KAWANGKOAN 
5. AMURANG 
6. RATAHAN 
7. MANADO. 

2. Dasar pembahagian : Tiap dji- : 
wa 1!/, (satu setengah) Meter, 

1. Tjia Kiem Siga 

  

Hai Besar” 

NLT. Kantor. Tjabang 

    
dan 

Sasa Tahun Baru” 

kepada para memontia3 surat chabar ini. 
  

ag, bata abah asa ia idak 
termasuk, jaitu : 
a. Pegawei2 (terhisab Polisi) 

dan rumah tangganja. 
b. Pensiunan2 Yan rumah tang- 

ganja. | 
—c. Korban bara 

d. Rumah tangga2 Militer dan 
Marine. 

Es .e. Pegawai2 Sipil dan Militer Sa 

dalam liburan (verlofgan- 
y gers). 

Pn £ Penjawat2 negeri. 
'g-. Dan lain2 jang sudah men- 

dapat pembahagian lebih da- 
hulu: menurut pembahagian . 
pada golongan A —BI dan 
BII. 

” Nanado, 29 Desember 1949. 
WI. Kepala Balai Pembahagian 

MANADO. 

PEMBAHAGIAN MINUMAN 

1. Untuk golongan BII : 
Jenever: Hulskamp Aa f. 7. 85, 

Bokma a f. 8.15, Oude a f. 8.05, 
Jonge a £. 8.— Oude Bola £. 8.05, 
Vrijbuiter Oude & f. 8.05 dan 
Vrijbuiter Jonge & f. 8.05 sebotol. 

Likeur : Creme de Menthe a@ f. 
8.85, Anisette a f. 8.75, Creme de 
Cacao € £. 8.75 dan Curacao Ga- 
la af. 9.— sebotol. 

. Port: Gilby a f. 4.05 dan a £. 
4.35, Sherry a f. 5.20 sebotol. 
SEGEL No. 6: ACWM, CCW 
M:42 (dua) botol Jenever: AC 
WV, CCWV: a1 (satu) botol 
Jenever, 

SEGEL No. 9: ACWV, CCW 
V: al (satu) botol Likeur atau 
1 (satu) botol Port atau 1 (satu) 
botol Tokayer. 
2. Untuk Representasi : 
Gogra ato 1130541 11:95, 

af. 847, a £. 9.30, dana f. 10.25 
sebotol. 
SEGEL No. 2: VR, SR: 8 1 (se 
tu) botol Cognac. 

- SEGEL No. 5 VR: & 1 (satu) 
botol Jenever atau 1 (satu) botol 
Likeur atau 1 (satu) botol Port. 
Toko2: 

Manado: (Jenever, Likeur, 
Port, Cognac dan Tokayer): 1. 
Johnnie, 2. Hong bang 3. Kawa- 
nua. 4. Suka Madju 5. Toronata 
6. Teng Keng Bie 7. Liem Eng 
Lok 8. Kian Nam 9. Radja Laut 
10. Minahassa 11 Thay Tjong 
12. Klabat 13. Nusantara 14. Tjia 
Kiem Sioe. 
Tomohon: (Jenever, Likeur, 

Port dan Cognac) 1. Suka Ma- 
dju 2. Sin Tiong 3. Hiap Hoo 4. 
Kawanua. 

Airmadidi: (Jenever, Likeur, 
Port dan Cognac) 1. Baru, 2. 
Liem TjaE Seng. 

Tondano: (Jenever, Likeur, 
Port dan Cognac) 1. Kawanua 2. 
Kho Ka Seng. 
Kawangkoan : (Jenever, Likeur 

dan Port) 1. Karoong, 2. Azia. 
Langoan : (Jenever dan Likeur) 

1. Baru 2. Yap Tjien Teng. 
Amurang: (Jenever, Likeur 

dan Cognac) 1. Fo Hien 2. Laoh. 
Ratahan : (Jenever dan Likeur) 

1. Rogahang 2. Siong Yip. 
Manado, 30 Desember 1949. 

a.n. Kepala Balai Pembahagian 

Manado, 
. Ch. A. SARAPUNG. 

  

dari P.J.M. Presiden SUKARNO. 

MENJAMBUT ,R 1S” 
Kirimlah pernjataan selamat dengan KARTUPOS BERGAMBAR ASLI 

1000 Lembar F. 150.—: 100 lembar F. 16,50: 10 lembar F. 2 — 
Pesanan wang lebih dahulu, barang dikirim franco. : 

sa Anna Nasya 

HARI SEKOLAH. 

Bersama" ini para direktur £ A.M. 
S., S.K.S. dan Chr.. Mulo mem- 
beritahukan, bahwaymeniimpang 
dari pemberitahuan s : 

  

ran, maka ketiga Sek sebtit 
nanti akan mulai pada tanggal 6 
Rjaguarj jd. L 

  

Sandal kenalan2 dan langganan2 
sekalian 

Slamat Merdeka . 
Slamat Hari Besar 

| dan Tahun Baru : 

-. Toko Bombay 
Pasar 9 

Telf. 136 
Manado. 

  

Organisasi serikat-sekerdja 
dan 

NX, Transport-Onderneming 
nPESMI" 

Mengutjapkan pada 
seluruh anggota dan pegawai2 

serta 
sekalian handai taulannja 

SELAMAT 
Hari-Besar 25-12-1949 

dan 

Tahun-Baru 1-1-1950". 
Segala Sjukur dan Hormat kepada 
M.B.T. ALLAH jang telah menghen- 
tar kita dengan sedjahtera kedalam 

— hari2 jang berbahagia ini. 
  

Kami mengutjap selamat 
Tahun Baru kepada kenalan2 serta 
langganan2. 

TULSIDAS LEKHRAY 
Toko Bombay Baru 

Tomohon. 

  

Keluarga 
. PIET PAAT-KAUNANG 

Pengadjar Kweekschool Manado 
Selamat Pembukaan Tahun Sutii.     

  

    

   

      

      

  

SELAMAT HARI NATAL 25-12.49 

  

dan TAHUN BAHARU I-1-1950. 

L. Rumampuk 
Kepala Se EN 

Treman-Kaima 
  

Keluarga ik Torindatu-van Bone 
Geredja Pantekosta Kawangkoan 
  

Keluarga W. Kotambunan-Awondatu 
Gep. mantri verpleger Ie kl. 

Paslaten-Tomohon 
  

Keluarga J. H. A. Solang-Emor 
Pendeta Daerah Tombatu 
  

A. B. Walewangko dan keluarga 
Toko Toronata 
  

NV, Inigaveom 
Djalan Pelabuhan : 

mgada 3 
  

& Sat ain kalanya o 
Hamersterlaan 

Manado 
  

Keluarga (3 Mata haluan 
kangaaa: Miagado 

  

nan 
Rumah Obat . a 

DOKTER SINGAL 
Untuk sementara waktu hanja mela- . 
kukan djam bitjara : 

PASI - 630 2 TN 
SORE” 4 a F 

Ketjuali hari RAJA dan hari AHAD. 
Dibuka tanggal 265 Desember 1949. 

Ch, SINGAL. 

ae Sa 3 

LOTERY - WANG BLE, 1/l 
f 1350, 8f7.—, Af 4 
Trekkinglijst & ongkos vrij. 
VITANOL: Menamba tenaga 

13.., 2 f 25.— BLOEDDRUK- 
ILLEN f 13.—, 3d. Tanggoeng ' 

baik sakit goela-nier-eiwit f 13.— 
3 f 37.—, KENTJING. BATOE 

13.—, 
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ASTHMA- f3.-—I 
AMBEIEN f 13.— Prijs gra- T3 

tis tambah f 1.50 ongkos kirim. 
Firma . 

DE INDISCHE KRUIDEN : 
Gang Tengah 22 SEMARANG. 

  

3 

Sh Mag 3 Ka 2 AA & ag GR & Lae 8 Aan 8 Ape 0 Ar 8 Aa 8 La " 5 

  

masak, 

gurih. elfi 

MEN GAGUMKAN 

Pakailah Delfia, djika 
Njonja P3 menjediakan 

jang lezat dan 
tidak muntje- 

. rat dan tidak mempunjai. 
bau atau rasa, sehingga 
baik sekali untuk segala 
goreng'gorengan. Delfia 

PABRIK PETI »DAKOTA" Tiiateulweg 32 Bandung, Djawa. 
  menurut aturan kesehatan, 

i maka dapat tahan lama. 
PEMBERITAHUAN 

  

Mengingat : 
le. bahwa pada Hari Raja tanggal 27 Desember jl. ditanah lapang 

Tikala Manado, ,Barpindo" dari kg. Kodo Manado oleh sdr. 

Warokka dipersalahkan tak disipliner, karena pada satu waktu tak 
| d#urut aturan dari Pimpinan Panitia Pemuda, 

bahwa sebenarnja ,,Barpindo" tak bersalah dalam hal ini, sebab 
Barpindo pada waktu itu hanja mendjalankan peraturan jang dilaku- 
kan oleh salah satu anggota dari Panitia Pemuda tsb, peraturan 
mana dilakukan dengan tak ketahuan ketua, 
bahwa Pemuda-Pemudi kota Manado telah berdjandji dihadapan 
umum akan berdisipliner, dan terhadap djandji ini, tuduhan seperti 
jang termaktub diatas ini sekali-kali tidak pada tempatnja, malahan 
mungkin akan menimbulkan pada umum rasa tak perfjaja nanti ter- 
hadap djandji2 pemuda-pemudi, 

maka sebab itu bersama ini kami menarik kembali tuduhan tersebut ter- 
| hadap nBarpindo"' : pun kami rasa perlu mengemukakan disini, bahwa 
»Barpindo" selamanja memperlihatkan dengan bukti, bahwa mereka 

menghormati dan taat kepada Pimpinan Pemuda Manado. 

kemurniannja. 

2e. 
    ISI 2 KG. F. 5.20 
  

3e.       
— dibikin dengan sungguh? 

Warna jang sangat djernih 
mendjadi tanggungan 

Delfia 
sungguh mengagumkan. 

HARGA SEKALENG 
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DELFIA 

  
  

Manado, 28 Desember 1949. 
Ketua Panitia Pemuda Perajaan 

A. A. Warokka. 

OLTEFABRIEKEN   “599 - 10.     
  

  

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