
    
   

   
   

  

.JAJASAN PENDIDIK AN 
GURU? SEKOLAH 

»: MENENGAH. 

» (Aneta).. takan Hasta jang 
diperoleh Aneta, dalam s dikit ha 
ri lagi di Ijakarta, Semarang, 
Surabaja dan Makasar akan di- 

-jajasan untuk mendidik gu- 
ru? sekolah menengah di Indone- 

ias Putusan ini diambil. berhu- 
bung dengan kekurangan tenaga? 

ru untuk sekolah menengah 
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E sebagai suatu lar ngkah ae 
” mentjapai tadjiari” dimana dalam 
aan perguruan semata? jg- 

in A Esekolah PB mg pw me 
Yus ini 3 tahun, Berhubung, bab- 

te dimaksud. 
h: - 9. telah beker” 
“ja Sat lapangan perguruan 

an supaja mereka tidak mening- 
: galkan pekerdjaan peladjaran) di 

Jajasan: .menerima kira2 
ar Jang diterima ' ialah mereka 

39: mempunjai diploma sekolah 
ormal tjara baru, H.I.K., H.C.K., 
kte rendah Eropah atau diploma 

disam 
ee lebi 
FX 

    

al bangsa Indone 
" «Islam dalai 

  

    
    

  

   
       

      
   

1 meridatangkam Apu sama 

sio, Presiden Sukarno telah me- 
n-pidato, jang ditudju 

"ik 

: KMeiTenan PENERANGAN 

1 | NEGARA 

         Tag Timur 
KANTOR TJABANG   » TOMOHON. 
   

    

  

      

  

an den "3 gan kabin B Bea” 

utjapka: 
Aa tidak hanja kepada bangsa 
Indonesia, tetapi djuga kepada lu 
ar negeri dan bangsa Belanda, ba 

masih di Indonesia atau- 
pun jang dinegeri Belanda. Da- 

| lam pidatonja kepada bangsa In-- 
donesia, beliau telah  mengutjap 
selamat jang terutama ditudjukan 

“ nja kepada bangsa Indonesia jg 
beragama Kristen. Beliau menga- 

: takan, bahwa bangsa Indonesia 
masuk dalam tahun jang baru ini 
dengan telah mentjapai satu wu- 
djud. Marilah kita bekerdja dan 
berusaha sekeras2nja untuk me- 
melihara kewudjudan ini, demiki- 
an Presiden. Kepada bangsa In- 

' donesia jang beragama Kristen 
beliau menjampaikan djaminan, 
bahwa tidak akan dibuat perbeda 

. an dengan bangsa Indonesia jang 
beragama Islam atau lain. Pun di 

  

negara Indone bersatu “dengan 
P1 jang beragama 

 menudju kearah ini, 
. demikian - Presiden Sukarno. Da- 
lam pidatonja jang ditudjukan ke 
.pada. luar negeri dan : jang bunji- 

ja bersamaan dengan jang ditu 
- djukannja kepada bangsa Belan- 
“da, Presiden Sukarno menjatakan 

terima kasihnja kepada. negara2 
jang telah mengutjap selamat de 

inja RIS dan jang te- 

   
   

    

   

  

: ea Indonesia Airways” me 
inggalkan lapa n terba Ke- 

    

   
   
    

  

af Kilang Per 3 

      

   

  

   

  

UTJAPAN SELAMAT DARI LEMBA 
6 CA ARAB. - 

  

“mis ekor Olatoal Ka 
Arab, Azzam Pasha telah meng- 

  

an -utjapkan selamat berkenaan de-   

   
    
   

    

    
   

          

    

r Kata resmi dari 
| “dan keterangan lain dinjatakan 
“harapan. moga2 Republik Indone 

DALAM P.B.B. 

gain) Sementara dalam ke- 
Amerika 

“Ga- sia Serikat segera mendjadi ang- 

  

   gota Perserikatan Bangsa2, bebe 
'“rapa kalangan di Lake Succes me 

9. njatakan, bahwa belum parti, bah 

   

    

   

   RDANA MENTERI HATTA BER- 
“ ANGKAT. “KE: SWISS, ia 

: pe Sabet “Meki: Har. 
3 telah berang! kat dari Amster- 
m ke Swiss Disini beliau Ben 

      

       

     

  Ban 
okja dan Djakarta, 

     

| Dikabarkan, bahwa mereka 
menghendaki politik menunggu, ' 

an mengingat sikap Rusia jang te- 
“dah menentang 

' wa untuk RIS segera akan dima- 
djukan permintaan mendjadi ang 
.gota PBB. Harian ,,New York He 
rald Tribune” mengabarkan, bah: 
wa diplomat2 Indonesia di Lake 

gi Tiasehat, supaja 
  
cces member 

djangan segera mengadjukan per 
mintaan mendjadi anggota PBB. 

itu 

  

lasuknja bebera- 
pa Negara - Tndyadi anggota 
PBB — mungkin djuga Indonesia 
— hal mana agaknja untuk se- 

“mentara ini akan ditutap 'setiap" 
“kemungkihan untuk  mendjadi 

inggota- PBB: Dikabarkan buta 
bahwa diplomat2 Indonesia itu 
menunggu perubahan2 jang be- 

-Iam dapat: diramalkan dalam po- 
litik- Rusia mengenai ini, hingga 
“Indonesia mendapat kesempatan $ 
lebih baik “untuk mentjapai hasil 

—djika nanti dimadjukan perminta 
an untuk mendjadi anggota PBB. 

BADAN PEKERDJA K.N.I.P. BERSI- 
h po Dang: PADA TGL. 10 DJANUARI 

5 JLA.D. 
(Ansta). 'Koresponden Aneta 

di Djokja mendapat kabar, dari 
kalangan2 Badan Pekerdja Knip, 
bahwa Badan Pekerdja tersebut 
akan mengadakan sidang pertama 
7 ada tanggal 10 Djanuari jad di- 

ah -pimpinan'dari wakil ketua 
'Prawoto Mangkusasmito untuk 
membitjarakan susunan Badan Pe 
kerdja berhubung dengan peneta 

lam, satu kai an, .pan2.kandidat RIS anggota2nja 
untuk parlemen 

   

AN saja”. 

# ngan pembentukan Tap In- , 
.donesia Serikat. 

“SOAL KEANGGOTAAN RIS. 

— No, 47. TAHUN KE V. 

   

      
   

IkeDaksi 

  

     

ADMINISTRASI 
EXPEDISI MENGAN) | 
Pemiarpin UMUM (ranah Tia at 5 

  

Langganan, (4.— sebulan 
Adpertensi f 1.— sebaris sekolem, 
(sekurang2nja (3. untuk 3 baris 

  

atau kurang). 

UNTUK KOTA MANADO: 
TOLLY” PHOTO Stuoio   

  

  

PASYERSTRAAT. TELF. Ns 200. 1 

    

“lah aa era ja pula. 

masuk dalam barisan bangsa2 jg 
merdeka didunia, demikian Pre- 
siden Sukarno. Selandjutnja beli- 
au menerangkan, bahwa Indone 
sia adalah suatu negara jang de- 
mikian, jang didasarkan atas pan 
tjasila jang sesuai pula dengan 
piagam Perserikatan Bangsa2. Be 
Hau menerangkan, bahwa kemer- 
dekaan menganut sesuatu agama 
untuk tiap orang di Indonesia a- 
kan didjamin dengan sepenuhnja. 
Indonesia terbuka bagi penanam- 
an kapital asing dan akan menjam 
butnja dengan gembira, asal ke- 
adilan terhadap rakjat Indonesia 
tetap terpelihara, demikian anta- 
ra lain pidato Presiden Sukarno, 
jang ditudjukan kepada luar ne- 
geri dan pangan Belanda. 

  

DELEGASI INDONESIA BERANG- 
KAT DARI BELANDA. 

(Aneta-A.N.P.). - Pada hari 
Sabtu malam dengan pesawat ter: 
bang telah berangkat delegasi In 
donesia dari tanah Belanda. ALI. 
telah hadir dilapangan terbang 
Schiphol Dr. Drees, Mr. Stikker, 
Maarseveen, Dr. Lovink dan 
prof. Schermerhorn. Sultan Ha- 
mid menerangkan, bahwa ia ,,de- 
ngan kepastian jang bersipatan? 
dengan kemungkinan” tidak akan 

.memangku - djabatan Komisaris 
“Tinggi di Den Haag. Menurut 
pendapat beliau sendiri, Mr..Moh . 
Rum akan ditundjuk. 
an kepastian memang be- 

ja d 

sia, demi ian | 
— mid. Atas pertanjaan,' peranan a: a- 

'pa jg akan dipegangnja, beliau 
mendjawab: Tanjalah kepada 

Beliau menentang 
berita2 jang mengatakan, bahwa 
ia akan memegang suatu djabai- 
an terkemuka dalam ketenteraan. 

"Dalam hal bagaimanapun, untuk 
sementara waktu Sri Sultan Djok 
ja menang penganan tentera 
federal. 

“Ketika itanja apakah beliau te 
lah mengharap2kan insiden2 da- 
lam minggu2 jang bersedjarah jg 

“telah lalu Sultan Hamid mendja- 
wab: ,,Kami adalah suatu bangsa 

“jang sangat berdisiplin diseluruh 
dunia dan oleh sebab itu sekali2 
tidak terdjadi bahwa sesuatu pe- 
rintah tidak akan diturut”. Atas 

' pertanjaan, apakah mungkin Su- 
tan Sjahrir akan memangku dja- 

£ van Mena Ea "0g Ne- 

Dengan 
demikian negara Indonesia telah 

        

  

— perajaan untuk menjambut penje   

      

   

      
      

  

geri atau dit di London, diberi 
'djawab: ,,Kami mau, apabila ia 
turut serta tetapi dipihak lain de- 
mokrasi mempunjai oposisi. Sa 
ngat disesali apabila oposisi ini 
hanja terdiri dari ekstremis2”. 

Ketka ditanja, apakah perhubu 
ngan2 ekonomi antara Belanda 
dan Indonesia tidak akan berpin 
dah kedalam tangan Amerika o- 
leh sebab Belanda tidak mungkin 
smemenuhi kebutuhan2 Indonesia 
jang sangat perlu diberi djawab: 
»Belanda harus mentjahari tena- 
ga dari Uni jang lain diantaranja 
Uni Benelux. Adalah sesungguh- 
nja jang Benelux akan memberi 
leveransi2 jang penting”. 

Perdana Menteri Hatta meng- 
utjapkan terima kasihnja atas pe 
njelenggaraan2 jang telah diteri- 
ma ditanah Belanda. 

PENGAKUAN2 TERHADAP REPU- 
BLIK INDONESIA SERIKAT. 

" Pemerintah Afrika Selatan mu- 
lai tanggal 27 Desember telah me 
ngakui Republik Indonesia Seri- 
kat, demikian suatu pengumuman 

- jang dikeluarkan oleh kementeri- 
an urusan luar negeri Uni Afrika 
Selatan. 
' Djuga Australia mengakui 

RIS. Keputusan ini telah diumum 
'kan oleh Menteri Luar Negeri, 
“Spender. 
1 Pemerintah2 India dan RIS te- 
lah memutuskan untuk mengada- 
kan penukaran dalam diplomatik 
penagundei hal mana na -. 

  

   

  

rahan kedaulatan. Dalam suatu 
upatjara, dimana bendera kebang 
saan Indonesia dikibarkan, Per- 
dana Menteri Pandit Nehru a.l. 
mengatakan, bahwa RIS baru ini 
adalah lambang suatu gerakan jg 
gemilang jang kadang2 djuga sa- 
ngat tragis diseluruh Asia. Upa- 
tjara ini dilangsungkan pada pagi 
hari dihalaman rumah kediaman 
wakil Republik, Sudarsono dan 
pada upafjara ini hadlir wakil A- 
merika Loy Henderson, wakil2 
diplomatik Belanda, wakil Ingge- 
ris dan lain2. Sudarsono meminta 
kepada Nehru untuk menerima u- 
tjapan terima kasih berdjuta2 o- 
rang Indonesia jang nasibnja sa- 
ngat menarik perhatian Nehru. 
Pada sa'at lagu keb pangsaan In- 
donesia dimainkan, maka Sang 
Merah Putih dikibarkan  perla- 
hana, 

    

PEINANDA TANGANAN PROTOKOL PENJERAHAN 
KEORULAT AN Di 

a - 

Ketika upatjara penandatanganan dilang sungkan pada Ja 27 

Desember 194090 dalam Istana Gambir: itb 

Digambar terlihat saat penanda tanganan protokol itu oleh ta 

W.T.M., tuan A. H. J. Lovink, Sultan Djokja dan Anak A-' 

gung Gde Agung. Berditi dekat W.T:M., mar. Abdul Wahab, --A 

Sekertaris Kumisi Penjerahan P. P. Ners 

  

Mulai tanggal 28 Desember Re 
publik Pilipina akan mengakui de 

jure Republik Indonesia Serikat. 

IRLANDIA MENGAKUI RS. 

(Aneta). Pada hari Kamis Ir- 

landia telah mengakui sepenuh2- 

nja Republik Indonesia Serikat. 

Keputusan ini menjusul utjapan2 

selamat dari Presiden Dean O'- 

Kelty. 

COCHRAN MENJERAHKAN SU- 
RAT2 KEPERTJAJAANNJA. 

(Aneta). Pada hari Djumat 
jl. djam 11 Merle Cochran te- 
lah menjampaikan surat2 ke- 
pertjajaannja selaku duta kepa- 
da Presiden Sukarno di Istana. 

    
     

rika pertama Hok Indonesia, 
Merle H. Cochran menganggap 
dipilihnja sebagai duta besar se- 
bagai suatu kehormatan jang be- 
sar ,,sebagai Paduka Jang Mulia 
telah maklum" ,: demikian Co: 
chran. ,,Indonesia dan saja telah: 
insaf akan hak2nja untuk mentja- 
pai kemerdekaan dengan perse- 
tudjuan jang adil. Saja merasa se- 
nang untuk dapat mengabdi di 
Indonesia ditengah2 kawan2 dan 
sebagai wakil dari suatu repu-- 

'blik jang mempunjai tjita2 dan 
idam2an jang serupa. Lain dari: 
pada surat2 kepertjajaannja, Co- 
chran menjampaikan pula surat 
dari Presiden Truman. Presiden 

Sukarno mengutjapkan terima 
kasih kepada Cochran atas pe- 
njataannja dan atas penjerahan 
surat Truman dan beliau mene- 
rangkan, bahwa baik penjataan 

PENJAMBUTAN Eh. M PRESIDEN SUKARNO 
Di DJAKARTA. 

  

  
6 Tepat TN 44. 42 tgl. 28 Des. j.k maka pesawat Presiden Sukarno tiba di Kemajoran. Sambu- 

tan terhadap P.J.M. Presiden R.LS. jang. pertama adalah luar biasa. Ketika beliau nampak 
dimuka pintu, maka pekikan Merdeka bergemuruh dari berpuluh2 ribu kerongkongan. Walau- 
pun korps Polisi Militer, dibawah pimpinan te letnan Sugeng, telah mengusahakan pendjagaan 
jang baik, namun diberapa-tempat usaha mereka dapat ditembuskan oleh rakjat. Tiap orang - 
bermaksud mendekati Presiden. Perdjalanem sampai Istana Koningsplein diikuti dengan tertak- 
ang dari penonton2, sedang sebuah jeep-polisi membuka djalan antara beribu2z orang untuk 
memberi djalan pada oto Presiden, sebuah Packard merah-tua. 
Menurut taksiran, maka 
nja 150.000, 2 MO 

R9 

an 

uut 
og. 

di 
   

(Ipphos-Aneta). 
Bina tiba di Djakarta terdapat orang2 penonton banjak- 

ta, 5 

“Y, 

    

ISTANA GAMBIR. 

. (Ipphos-Aneta). 25 

A8 B4 BeLA 
    

KAWAT UTJAPAN SELAMAT Dig: 
RI SRI RATU JULIANA KEPADA 

PRESIDEN SUKARNO. “tt 

“Sri Ratu Juliana telah mengi: 
rimkan kawat utjapan selamat ke- 
pada Presiden Sukarno, dimana 
beliau menjampaikan do'a sela: 
mat dan bahagia kepada bangsa 
Indonesia. Mudah2an Uni jang 
menghubungkan Negara, akan 
memberi kebahagian kepada In, 
donesia dan negeri Belanda, de- 
mikian bunji kawat tersebut. 

PERDANA MENTERI HATTA ME- 
NGUNDJUNGI TUGU DIASIANAA 

DI ISTANA DAM. 

telah upatjara sek Je 
n P.M. Hatta meletakkan 

ah karangan bunga pada tut- 
gu nasional untuk korban2 ..ps: 
rang-di Istana Dam. Pada sa'at 
itu umum menaruh-banjak sekali 
perhatian.. : Hi 

Dr..H. M, HIRSCHFELD DENGAN 
RESMI . MENDJADI. KOMISARIS 
“TINGGI DI INDONESIA. 

Telah diterima ketentuan resini 
dari pemerintah Belanda, bahwa 
tuan H.M. Hirschfeld telah dite- 

« tapkan mendjadi Komisaris Ting: 
gi di Indonesia. Pemerintah RIS 
telah meng an mengangkat 
itu. 

» 

  

  

ini, maupun surat tersebut, me- 
nimbulkan rasa sangat terima ka- 
sih dalam hati sanubari belrats: 
Presiden menjebut pengangkatan 
Cochran sebagai duta besar .A:. 
merika pertama suatu kedjadian 
jang sangat penting artinja, djus- 
tru,. karena ,,Jang Mulia tidak: 
hanja kita kenal sebagai salah. se- 
orang: utusan dari PBB sebagian: 
dunia ini untuk mengabdi kepada 
perdamaian dan demokrasi de-' 
ngan keahlian tatanegara dan 
penjelesaian 'jang' gemilang, tetas 
pi djuga Jang Mulia.telah me- 
ngenal Negara kita”, demikian 
Presiden. Presiden Sukarno .me- 
nerangkan, beliau jakin, . bahwa 
tinggalnja: Cochran di: Indonesia: 
akan. memberi banjak bantuan, 
dalam penjelenggaraan . hubung: 
an jang.baik dan kerdja sama an-: 
tara Amerika dan Indonesia dani 
memberi kepastian, bahwa RIS, 
dan beliau sendiri akan berusaha 
sekuat2nja untuk mendjelmakan: 
keinginan kedua" belah pihak va-: 
kan adanja tali persaudaraan jg: 
erat dan kerdja sama guna kepen 
tingan kedita “Negara dan 'selu- 
ruh 'dunia. Sore: hari “duta 'besar: : 
Amerika jang baru” mengadakan! 
konperensi. 'pers: . Ta menerang-: 
kan, bahwa sedjumlah besar dari: 
ECA jang pertama dapat ditungw 
gu kedatangannja di Indonesia 
pada pertengahan bulan ' Djanu- 
ari. 'Mengenai pindjaman dari 
bank export-import: Cochran mei: 
nierangkan, bahwa mengenai inii 
telah diadakan 'pembitjaraan 'ans: 
tara pengurus bank tersebut: de-: 

ngan wakil2 Indonesia pada Wak' 
tu ia"kembali di Amerika jang: 
achir ini, tetapi belumlah dapat, 
ditanda tangani suatu. 'perdjan-, 
djian, sebelum Negara Indonesia 

    

     
   

    

    

  

    

       

   

       

    

   

  

     

  

       
    
    
    

     

  

    
    
    

    
        
    

  

     
        
        
    
    
      
    
      

  

    

  

      

      
       
    

     

  

          
    
    
    
    

     
     
    

        
    
    
    
        
      
      
    
    
    

   

    
    
    

          

      
           
     

  



     

    

      
Keterangan 
angan R.LS. 
(Aneta). Menteri Pensiahgan 

IS, Mononutu pada hari Dju- 
at telah berkenalan: dengan wa 
12 pers. Kesempatan ini dipakai 

   

ngan2 tentang atjara pemerintah, 
dimana berturut2 beliau mengu- 
raikan pembentukan tentera RIS 

| untuk mendjaga ketertiban dan 
' ketenteraman jang mendjadi sia- 
rat2 pertama untuk memakmur 
kan bangsa, memperbaiki keada- 

| an2 sosial dan memberikan kem 
bali tenaga kepada rakjat. Perse 
tudjuan antara Pemerintah RIS 
dan Belanda hanja bersifat in- 

    

  

    

   

    

nyah 

nja. Sangat boleh djadi Menteri 

| ke Amerika. ,,Kita telah membe- 
orikan keterangan, untuk keperlu- 

oleh bank tersebut”, demikian 

nian. Bertambah besarnja pro- 
. duksi beras Indonesia akan meng 
- hemat ,,valuta-keras” jang harus 
. dikeluarkan Indonesia untuk pem 
belian berasnja. 

Kedua untuk alat2 pengangkutan 
dan seterusnja untuk pembangu- 
snan ekonomi jang dapat memper 
besar export Indonesia”, Dalam 
hal ini Cochran mengingatkan a- 
kan banjaknja djambatan dan 
djalan kereta api jang telah ru- 
sak. Mendjawab pertanjaan ten- 
tang kebenaran berita2, bahwa 
penundaan kepastian tentang 
hari kemudian dari Irian adalah 
'akibat desakan Amerika, Co- 
chran mengatakan, bahwa tidak 
ada tekanan2 jang telah dilaku- 

“ kan kepada siapapun djuga. Se- 
Tandjutnja Cochran memberitahu- 
kan, bahwa kini ia telah keluar 
“dengan resmi dari KPBBI. 

WAKIL2 INDIA MENGADAKAN 
RESEPSI. 

x 

sA (Aneta) Dalam paviljun resep- 
si dari Hotel des Indes jang dihi- 
asi dengan bendera2 kebangsaan 

sRIS dan India, Menteri Urusan 
sKesehatan, njonja Rajkumari 
.Amritt Kaur dan duta pertama 

| dari India di Indonesia, Dr. P. 
| 3Subbarayan telah mengadakan 

psi. Sedjumlah besar pembe- 

'sar2 dan orang2 partikulir telah 
mengundjungi kedua diplomat ta 

“di, sedang wakil2 diplomatik luar 

“negeri jang berada df Djakarta, 
anggota2 K.P.B.B.I., wakil2 Ne- 
ara2 Bahagian RIS telah datang 

untuk bertemu dengan duta luar 

Luar Negeri. 
    

—. @VIRINO MENGUTJAPKAN 
HS SELAMAT. - 

Dalam pidato pelantikannja di 
nilla, presiden Ouirino meng- 

uitjapkan kata2 selamat dan pu- 
djian kepada Negara termuda di- 
-dunia, ialah Indonesia. Antara 
Jain beliau berkata: ,,Kita sena- 
sib dan sepenanggungan dengan 

| Negara tetangga kita, makanja 
kita menjambut dengan gembira 
Negara Republik Indonesia Seri- 

INDIA MENGAKUI PEMERINTAH 
Aa MAO TSE TUNG. - 

“Pemerintah India pada hari ini 
mengumumkan dengan 
ibahwa ia telah mengakui peme- 
“Fintahan komunis di Tiongkok. 

engan ini India adalah Negara 
ang pertama dari gemenebest 
Inggeris jang mengakui peme- 
rintahan - Mao Tse Tung - dari 
Tiongkok. Menurut djurubitjara 
dari Pemerintah India, pemetja- 
han semua hubungan2 diplomatik 
dengan Tiongkok nasionalis me- 
.njusul segera. 

Duta India di Peking akan di- 
angkat dalam waktu sepuluh 

ari, demikian djurubitjara. Pe- 
gumuman pengakuan oleh In- 
ia dilakukan pada pukul satu 
raktu setempat. mate 

j KANG 

taan ' Tiongkok nasio- 
mengeluarkan  komuni- 

g ditandatangani oleh 

Kedu 

    

lis 
“ke jan 

mana diumumkan dipang- 
kembali misi diplomatik na- 

lis. Komunike itu dikeluar- 

“kan setelah diumumkannja oleh 

India, bahwa telah diakuinja ke- 
| kuasaan komunis di Tiongkok. 

- 

Menteri 

liau untuk memberikan ketera- .. 

memberi kuasa kepada wakdla: 

| Keuangan RIS akan berangkat 

an apa dapat diberikan bantuan 

Cochran. ,,Pertama untuk perta- : 

resmi, 

ri luar negeri George Yeh, 

         
Pene- 

kepada pers. 
compleet, apabila soal Irian ma- 
sih belum diselesaikan. Dengan 
tegas beliau mengatakan, bahwa 
Presiden dan Kabinet tidak akan 
menjimpang “dari politik jang te- 
lah diketahui, ialah, Indonesia 
merdeka dari Sabang sampai Me- 
rauke. 

(Aneta). Dalam konperensi 
pers jang diadakan oleh Menteri 
Penerangan RIS, Mononutu pa- 
da tanggal 30 bertempat di Hotel 
des Indes beliau a.l. memaklum- 
kan, bahwa dengan melihat, bah 
wa dalam undang2 dasar RIS te- 
lah ditetapkan, bahwa kedudukan 
pemerintah adalah diibu kota Dja 

' karta (art. 68 lid 3), maka mulai 
sekarang hanja nama Djakarta 
djuga untuk korespondensi de- 
ngan luar negeri, dipakai. Selan 
djutnja beliau mengatakan, bah- 
wa pada hari Djumat (djadi ke 
marin) akan diumumkan dengan 
resmi segala urusan2. « 

annowemag. 

PENDJASAAN KEAMANAN DI 
SUMATERA TIMUR. 

(Aneta). Njata dari sebuah 
maklumat dari komandan: terito- 
rial Indonesia merangkap koman- 
dan pasukan dari Sumatera Uta- 
ra di Medan, maka Kolonel Djo- 
mat Purba komandan Barisan 
Pengawal telah dilantik sebagai 
komandan brigade Sumatera Ti- 
mur. Brigade akan.terdiri dari 
satuan2 Barisan Pengawal dan 
T.N.I. dan bertanggung djawab 
atas keamanan didaerah2 Nega- 
ra Sumatera Timur diluar Me- 
dan. Komandan kedua, ialah ma 
jor T.N.L, Nazir. Selaku koman- 
dan basis dari Medan telah di- 
tundjuk major Djaminggit jang 
sampai saat pelantikan adalah 
komandan brigade T.N.I, dida- 
taran2 tinggi Karo. Sebagai di- 
ketahui kolonel Kawilarang ada- 
lah komandan teritorial merang- 
kap komandan pasukan dari Su- 
matera Utara sedang major Kar- 
takusuma mendjadi kepala staf. 
Selama hari2 jang telah silam te- 
lah tiba di Medan 4 kompeni. 

'RESOLUSI KONGRES PEMUDA Di 
— SUMATERA TIMUR. : 

(Aneta). Dalam suatu kongres 
di Medan jang dilakukan oleh 
organisasi2 pemuda Indonesia 
dari Sumatera Timur telah dite- 
rima beberapa resolusi. Dalam 
resolusi pertama didesak kepada 
Dewan Perwakilan Rakjat Su- 
matera Timur untuk menghapus- 
kan bendera Negara. Resolusi ke 
dua memohon kepada Pemerin- 

— aa 

Komunike jang disusun di For- 
mosa, menerangkan, bahwa Pe- 
merintah Tiongkok nasionalis 

. merasa ketjewa dengan keputus- 
an India ini. ,,Tindakan ini dari 
India dengan tak mustahil akan 
menjumbangkan pada mendjalar- 
nja komunisme di Asia dan dise- 
luruh daerah lautan teduh", de- 
mikian komunike itu. 

SJAH IRAN MENINGGALKAN 
AMERIKA. 

Sjah Rizla Pehlevi dari Iran 
pada hari ini dari lapangan ter- 
bang internasional dari New 
York telah berangkat dengan pe 
sawat ' KLM ke Amster- 
dam dalam perdjalanan kembali 
ke Iran (Teheran). Dengan ini 
Sjah Rizla menutup perdjalanan- 
nja jang 6 minggu lamanja ke A- 
merika Serikat. Sjah itu disertai 
oleh adiknja jang perempuan Fa- 
timah dan 12 orang 
stafnja. 

anggota2 

PENGAKUAN2 TERHADAP BAO 
DAI. 

Pembesar2 diplomatik terkemu- 
“ka di Washington menerangkan, 
“ bahwa dapat diharapkan Amerika 
Serikat dan Inggris akan menga- 
kui pemerintah Bao Dai di Viet- 
nam. Segala perdjandjian jang te 
lah dibuat pada hari Djumat jang 
lalu, disahkan oleh dewan nasio- 
nal Perantjis. Mereka berharap 
pula menduga, bahwa Pilipima, 

Siam dan Ceylon akan mengambil 
ini djuga bersamaan dengan A- 
merika dan Inggris. Sebagai telah 
diketahui, hingga kini India be- 
lum menjatakan kesedaannja un 
tuk mengakui pemerintahan Bao 
Dai ini, 

    
        lam Dewan sekarang i 
djutnja didesak untuk mengada- 
kan pemilihan2 umum dalam wak 
tu setengah tahun. Djuga kong- 
res telah menerima baik satu ur- 
gensi-program didalam mana all. . 
dinjatakan : pemberantasan buta Na 
huruf, mempertahankan kebuda- . Oleh Pemerintah dan dengan sege 
jaan nasional terhadap penga- 
ruh2 jang merusak, perbaikan ke 
dudukan pemimpin2 pemuda dan 
pemudi dalam revolusi 

dan memadjukan pekerdjaan ko- 
perasi didesa2. Kongres memutus 
kan untuk mendirikan suatu fe- 
derasi dari organisasi2 pemuda 
dengan nama ,,Front Pemuda In- | 

ber- donesia Sumatera Utara” 
tempat di Medan. 

UNDANG2 DARURAT BERHU- 
BUNG DENGAN PENGUMUMAN? | 

(Aneta). Presiden Sukarno te- . 
lah mengeluarkan sebuah un- 
dang2 darurat, didalam mana di- 
tetapkan, bahwa sementara me- 
nunggu peraturan pengumuman ' 
dari undang2 federal, maka se- 
mua undang2 akan diumumkan - 
oleh Presiden atau Menterfi Ke- 
hakiman melalui radio dan hari- 
an2. Undang2 darurat diumum- 
kan pada tanggal 27 Desember 
dan berlaku pada saat penjerah- 
an kedaulatan. 

WAKIL2 PASUNDAN UNTUK PAR 
LEMEN RL.I.S. 

Pada hari djumat pagi para 
wakil Pasundan buat parlemen 
RIS sudah terpilih: Anwar Ma- 
karim, Harun Alrasjid, drs. Ta- 
nengoen, ir. Li Kian Kiem, ir. de 
Vries, Manana, Odjo Mangun- 
sastro, Suradiredja, Moh. Kurdi, 
Akil, njonja Emma Puradiredja, 
Utam Sumaatmadja, R. Sujuno, 
Hasan Natanegara, R. Sue Arato, 
Madjenar Djajaprawira, Ijos Wi- 
raatmadja, Moehamat, Tan Eng 
Djien, Hasan Nata negara, dr. 

Jusuf Kusumah. 
2 

Kalangan resmi menerangkan, 
bahwa segera setibanja drs Moh. 
Hatta dari negeri Belanda, kabi- 
net RIS akan bersidang. 

Dalam suatu pertjakapan de- 
ngan Aneta mr. Susanto Tirto: 
prodjo, acting perdana menteri 

' Republik Indonesia, menerang- . 

kan, bahwa baru pada tanggal 5 

Djanuari akan ditundjuk seorang 
penjusun kabinet, sedangkan ka- 
binet Republik Indonesia jang ba 

ru diduga akan selesai dibentuk 
pada tanggal 10 Djanuari jang 
akan datang. 

  

— mw Pn aman 

Minahasa. 

  

Dr. A. LUMANAUW # - 

Hari ini diterima kabar, bahwa 
dengan sekonjong2 telah mening 
gal dunia -di Tondano, dr..A. 
Lumanauw, Kepala Pedjabatan 
Kesehatan Komisariat Negara 
Utara serta Daerah Minahasa. 

Beliau semasa hidup telah men 
djabat pekerdjaan thabib dimana- 
mana di Minahasa. Dalam tahun 
1912, beliau diangkat serta ditem 
patkan selaku thabib di Tondano. 
Seterusnja dalam djabatan ini be- 
liau berturut-turut telah dipindah 

Pada Het Coprafonds N.LT. di 
Makassar ada lowongan untuk. za 

ACHLI BAHASA 

Dituntut sekurang2:nja H.B.S. atau 
pendidikan jang sama dan pengeta- 
huan sempurna dari bahasa Indone- 
sia dan Belanda. £ 

Lamaran2 harus dimasukkan de- 
ngan surat kepada Directie Copra- 
fonds N.I.T. Makassar dengan kete- 
rangan2 tentang pendidikan, peker- 
ng dahulu dan gadji jang dikehen- 

daki. 2 
Het Coprafonds NT. 

(IaseBeye De» ren ce yet east ne De segera 

Lahir dengan selamat di Rumah 
sakit Tondano : 

nKRISTINA KATARINA'" 

Bapa : J. P. Rombot 
Ibu : B. A. Kuhu, 

Pendeta Kombi (Tondano) 
27-12-1949, 

AA en Nana 
  

| Kepada semua murid2 dan bekas 
| murid2, kenalan2 dan sahabat2 

SELAMAT TAHUN BARU. 
: Fraters, Manado.     

     

Selan- 1 
2 r), 

nasional 3 : H3 " ak 5 Yang u.. 

| Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1949. 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.” | 

. Menimbang : bahwa berhubung dengan penjerahan kedaulatan di Indonesia oleh Keradjaan Be- 
landa pada Republik Indonesia Serikat dibutuhkan suatu peraturan, tentang me- 
ngeluarkan, mengumumkan dan mulai berlakunja Undang-undang federal: 

jang mendesak memerlukan mengatur dengan segara soal terse-” | 

kan ke Manado, Tahuna, Goron 
tak bo, AAmboina, Kotamoba- 

amba, Samarinda dan 
lari tahun 1936 hingga 

1 di Tenggarong (Kalimantan 
r), sesudah mana beliau 

“menghentikan waktu dinasnja un 

  

        
   

| tuk hidup dalam pensiun. 

Sesudah Perang Dunia II, ma- 
| ka tenaga beliau sangat diperlui 

“ra beliau menuruti panggilan Pe- 
merintah pula untuk mengabdikan 

2 2 bahwa keadaan 
but 

Mengingat 

rian, 

tt. MOH, RUM, 

Menimbang : 

Mengingat : 

leger” tersebut. 

2) 

ger”) tersebut, 

Indonesia. 

MENTERI PERTAHANAN,   tt, MOH. RUM. 

Menteri Kehakiman dengan per 

Acting MENTERI KEHAKIMAN 

Menetapkan peraturan sebagai 

(1) Para Komandan kapal-kapal perang 

tt, HAMENGKU BUWONO IX 

tenaga serta ketjakapannja kepa- 
da masjarakat jang sangat mem- 
butuhi keabdian kethabibannja, 
dan dalam tahun 1945 beliau men 
djabat pula pekerdjaan thabib 
dan ditempatkan di Tondano. Se 
djak tgl. 11 Oktober 1948 beliau 
diangkat oleh Menteri Kesehatan 
NIT mendjadi Thabib Kereside- 
nan Manado (sekarang ini Komi 
sariat Negara Utara), djabatan 
mana dipegang beliau hingga sa- 

-at jang terachir. 

Memutuskan: 

Menetapkan Undang-undang sebagai berikut: : 
1. Sementara menunggu diadakan Ulndang-undang federal , 

Undang-undang federal, semua Undang-undang diumumkan oleh Presiden atau 
antaraan radio dan penjiaran didalam harian-ha- 

  

    

   

     Dengan meninggalnja .beliau, 
maka Minahasa kehilangan seo- 
rang anak jang selama hidupnja” 
pada tiap2 saat rela dan siap se- 
dia mengabdikan dirinja kepada 
kepentingan masjarakat, 
Pemakaman djenazahnja akan 

dilakukan besok di Tondano. 

: MUTASI. 
Mr. C. W. Steffens, Inspek- 

tur Keuangan Komisariat Negara 
Utara, telah dinaikkan pangkat 
mendjadi Inspektur kelas I. 

: Pasal 68, 139 dan 143 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat: 
A 

- 

tentang mengumumkan 

Penjiaran dengan perantaraan radio sadja dianggap sebagai pengumuman. 
2. Undang-undang ini mulai berlaku pada saat penjerahan kedaulatan. 

Ditetapkan di Jogjakarta 

pada tanggal 27 Desember 1949, 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, 
kt, SOEKARNO 

Diumumkan 

pada tanggal 27 Desember 1949. 

t.t. 

Memutuskan: 

berikut : 
"2gb ar Basal 4 

Semua kekuasaan ,,Commandant der Zeemacht” berdasarkan atas ,,T 
tieme Kringenordonnantie” (Staatsblad van Indonesia 1939 No. 

Pasal 2. 

Pasal 3. 

Pasal 4. 

Pasal 5. 

"Undang-undang ini berlaku pada saat penjerahan kedaulatan. 

Ditetapkan di Jogjakarta 

SOEKARNO 

   

   
   

Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1949. 
. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT 

Menimbang : bahwa berhubung dengan ,,Peraturan mengenai Angkatan Laut Belanda sesudah 
penjerahan Kedaulatan” kepada Republik Indonesia Serikat perlu diadakan pera- 
turan mengenai pemindahan berbagai kekuasaan berdasarkan atas ,, Territoriale 
Zee en Maritieme Kringenordonnantie” (Staatsblad van Indonesi&. 1939 No. 442) 
serta Regeling van de Staat van Oorlog en Beleg. (Staatsblad van Indonesiz 1939 
No. 582 jo — 1940 No. 78) jo- ,”Verordening Militair Gezag No. 171/Dvo/VII 
A-3” (Jav.Crt. 1942 No. 17a) dan ,,Machtigingsbesluit van de Commandant yan 
het Leger No. 1823 ddo. 6 Mei 1941 (Jav.Crt. 1941 No. 38a): 
bahwa berhubung dengan keadaan jang mendesak 
peraturan jang mengatur soal tersebut diatas: 
a. pasal 68 dan 139 dari Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat, 
b. pasal 192 jo 193 ajat (1) Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat: 

perlu dengan segera diadakan 

: 442), »Regeling van den Staat 
Yan Teng en Beleg” (Staatsblad van Indonesi& 1939 No. 582 jo. 1940 No. 78) jo. »Verordening 

Gezag” No. 171 Dvo VII A-3 (Jav.Crt. 1942 No. 17a) dan ,,Machtigingsbesluit van den 
Legercommandant No. 1823 ddo. 6 Mei 1941” (Jav.Crt. 1941 No. 38a), serta ,,Staatshlad van In- 
donesiz 1947 No. 122, pindah ke Kepala Staf Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat. 

Keradjaan Belanda serta para Perwira bawahannja dari 
»Koninklijke Marine”, jang termasuk dalam ,,Korpsen Zee-officieren, officieren-vlieger, offi- 
cieren-zeewaarnemer”, dan para Perwira dari ,,Koninklijke Marine Reserve, jang termasuk 
»Korpsen” tersebut diatas, melakukan kekuasaan jang diberikan kepada mereka menurut 
»Territoriale zee en Maritieme Kringenordonnantie” dan ,,Regeling van de Staat van Oorlog 
en Beleg” jo. ,,Machtigingsbesluit van de Commandant van het Leger” tersebut diatas apa 

“bila kepada mereka diwadjibkan mendjalankan tugas sebagai tersebut dalam pasal 7 sub a 
dan dari ,,Peraturan mengenai Angkatan Laut Belanda di Indonesia sesudah penjerahan ke- 
daulatan”. Dalam pada itu apabila diatas sesuatu kapal perang atau pesawat.terban 

pat seorang Perwira-penghubung dari Republik Indonesia Serikat sebagai dimaksa 
lam pasal 14 dari ,,/Peraturan mengenai Angkatan Laut Belanda di Indonesia sesudah penje- 
rahan kedaulatan”, maka para perwira tersebut dalam permulaan pasal ini tidak 
kekuasaan lagi untuk memeriksa dan menjita kapal-kapal dan perahu-perahu jang berada 
lam perairan-territorial Indonesia maupun memeriksa dan menjita kapal-kapal dan perahu- 
perahu Indonesia diluar perairan-territorial Indonesia: selandjutnja dalam hal jang sedemi- 
kian mereka djuga tidak mempunjai kekuasaan lagi memerintahkan kepada sesuatu'kapal ke- 
punjaan bangsa-asing jang berada dalam perairan territorial Indonesia untuk meninggalkan 
perairan tersebut dan pula tidak mempunjai kekuasaan ad hoc berdasarkan atas pasal 7 ,,Re- 
geling op de Staat van Oorlog en Beleg” jo ,,Machtigingsbesluit van de Commandant van-het 

terda- 
da- 

Dalam hal diatas suatu kapal perang atau pesawat terbang terdapat seorang Perwira peag- 
hubung dari Republik Indonesia Serikat sebagai dimaksudkan dalam pasal 14 dari ,,Peratu- 
ran mengenai Angkatan Laut Belanda di Indonesia sesudah penjerahan kedaulatan”, maka 
kekuasaan berada ditangan Perwira-penghubung tersebut diatas untuk memeriksa dan me- 
njita kapal-kapal dan perahu-perahu jang berada dalam perairan. territorial Indonesia maupun 
memeriksa dan menjita kapal-kapal dan perahu-perahu Indonesia: selandjutnja dalam hal jang 
sedemikian mereka djuga mempunjai kekuasaan memerintahkan kepada sesuatu kapal kepu- 
njaan bangsa asing jang berada dalam perairan. territorial Indonesia untuk meninggalkan 
perairan tersebut dan pula mempunjai kekuasaan ad hoc berdasarkan atas pasal 7 (Regeling 
op de Staat van Oorlog en Beleg” jo ,,Machtigingsbesluit van de Commandant van het Le- 

Para Perwira- penghubung tersebut dalam pasal 2 diwadjibkan pula untuk memelihara serta 
mengawasi supaja aturan-aturan dalam ,,Territoriale Zee en Maritieme Kringenordonantie” terse- 

but diatas ditaati, dan berhak untuk mentjari segala pelanggaran hukum pidanan dalam perakan 

Para Perwira- penghubung dan para ,,Commandanten van Maritieme middelen” tersebut pa- 

sal 2 diberi kekuasaan untuk memerintahkan baik dengan lisan maupun setjara tertulis k ie Se. 

seorang atau beberapa orang segala apa jang tertjantum dalam pasal 7 ajat (1) dari ,,Regeling van 
de Staat van Oorlog en Beleg” tersebut diatas, apabila menurut pendapat para Perwira. penghu- 

bung dan ,,Commandanten” jang bersangkutan hal itu diperlukan untuk kepentingan Maritiem. 

' pada tanggal 27 Desember 1949. 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, " 

tt, SOEKARNO 

Diumumkan 
pada tanggal 27 Desember 1949,” 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, 
“Re £.t, 

Acting MENTERI KEHAKIMAN, 
SOEKARNO 

wan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, | 

    

  

Pertiatakan Kementerian Penerangan N.LY. - Tomohon. 
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