
    
1 Perwaki e | “Gi LAKE SUCCESS. 
A .(Aneta): — Pemerintah - RIS 

| sanga? menganggap penting un- 
|. tuk'merngadakan perwakilan jang 

$ kuat dalam PBB dan kini telah 
3 mengambil tindakan2 untuk me- 

laksanakan hal ini, demikian ko- 
| responden politik Aneta menda- 

pat kabar dari kalangan2 Indone- 
sia jang “berkuasa di' Lake Suc- 
cess. Aa 

, “Garis2 besar dalam hal ini te- 
Tlah diberikan dalam minggu jang 
| lampau dalam perundingan? di 
“ Den Haag antara Perdana Men- 

teri drs. Hatta dan bekas wakil 
Republik dalam Dewan Keama- 
nan, Palar, Dalam . perundingan 
tersebut: pengangkatan Palar se- 
bagai wakil tetap-dari RIS dalam 
PBB dengar pangkat duta disah- 
kan oleh Hatta. Surat2 kepertja- 
jaan mengenai djabatan dan peng 
kat Baru 'iri tidak lama lagi diha- 

| rapkan'sampai di Lake. Success. 
0 Tetapi selama RIS belum men- 

djadi anggauta dari PBB, maka 
kewadfiban Palar terpaksa hanja 
sebagai penindjau dan dengan 
demikian kantornjapun untuk se- 
mentara akan bernama ,,missie”. 
“Nanti apabila RIS mendjadi 

anggauta- dari PBB, maka dapat 
' dinamakan ,,delegasi Indonesia 
dalam Persatuan Bangsa2”- 
:Missie. Indonesia akan diben- 

tuk setjara besar dan atas dasar 
| jang praktis. Tiap anggauta staf 

|. (jang terutama-harus dibantu pu- 
la dalam soal juridis, ekonomi 
dan keuangan) dalam usaha men- 
tjari pengalaman, akan berkewa- 

i djiban mengikuti semua rapat da- 
$$ —'ri komisi2 dan sub-komisi2 .se- 

'djauh rapat tersebut  dibu 
ka untuk umum .— apabila ter- 
paksa tidak ada salahnja djuga 

“mengikuti dari panggung umum 
— — dan -membuat laporan2 se- 

| akaniakan RIS telah “mendjadi 
anggauta PBB. Dengan tjara de: 

| mikian, maka apabila keanggau- 
| taan didapat telah ada anggau- 
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| ta2 staf jang telah berpengala. 
man, tjukup pengetahuannja dan 
tjakap dalam bagian2nja sendiri 
jang dalam persidangan2 tahunan 

T- dari asemble tidak usah menda- 
pat. bantuan jang sangat banjak- 
Kalangan2 Indonesia mengang- 
gap tjara 'ini lebih baik daripada 

       
“ Belanda jang mempunjai 'staf te- 
|. tapjang”beranggauta sedikit jang 
T- dalam setiap persidangan umum 

harus senanfiasa ditambah de- 
&- ngan segerombolan utusan2 jang 

  

tentang  djalannja “perkara di 

Pi soal2 jang seketjil-ketjilnja seba- 

dari pada itu. Demikian “kala- 
ngan2 Indonesia tersebut, utisan2 
istimewa tersebut tidak dapat 

! berhubungan rapat sebagai per- 
seorangan dengan pemimpin2 da- 
ri Negara2 “lain jang sangat 
penting bagi perundingan2 jang 

' Sidang2 nc $ dilaktkan dalam 

bahwa dasar2 dan sesunan dari 
missie-Indohesia akan sangat di- 
hargai oleh Sekretariat PBB, se- 
bagai suaiu tisaha jang-njata da- 
ri Pemerintah Indonesia untuk 
memperkuat kedudukan interna- 
sional RIS dengan menjandarkan 

diri Kepala PBB... 
“ Politik jang didjalankan Indo- 

mesia ini didasarkan atas ke-ja- 
kinan, bahwa Lake Success kian 
hari kian” mendjadi pusat “dari 

4 politik interhasional, baik sebagai 
& telinga '-untuk segala warta2 

1 

| merupakan suatu pusat jang sa- 
| ngat baik bagi mengadakan dan 
memperkuat 'hubungan2 dengan 
ldin2 Pemerintah. 

“Mengenai kerdja-sama dengan 
Belanda. sebagai penglaksanaan 
dari faham Uni, hal ini pada da- 

“sgrnja.dengan sendirinja akan 
“dapat dilaksanakan apabila RIS 
telah. mendjadi anggauta dari 
PBB: tetapi mungkin dalam pada 
itu-dapat “dilaksanakan dengan 
terbatas, apabila Indonesia men- 
dapat keanggautaan dari. ,,spe- 
cialized agencies” dari PBB, se- 
bagaimana sekarasig atelah men- 
djadi anggauta FAO. 

Masaalah Irian, : 

| Menurut Palar, masaalah Irian 
untik sementara masih merupa- 
kan suatu rintangan jang sangat 
bagi-suatu kerdja-sama jang ra- 
pat jang selainnja dari itu telah 
terbatas dengan berbedanja po- 
Jitik-jang dianut. oleh. Negara2 

dari Uni Eropah Barat dengan 
politik Negara2"dari pada jang 
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dinamakan blok-Pasifik.. 

- Dalam pertjakapan dengan ko- 
responden politik. Aneta, Palar 
menegaskan, bahwa kerdja-sama 
dalam arti Upi Indonesia-Belan- 

Ieda harus dimtilai di Indonesia- 
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Pwakilan Indonesia | 

tjara jang dipakai oleh delegasi 

istineyua "jang  pengetahuannja 

gai mana jang diharapkan. Lain 

jang 
resmi. Kalangan2- tersebut jakit,. 

0 dari segala"sudut dunia, ataupun.» 
: - neta mendapat kabar, bahwa 

KEMENTERIAN PENERANGAN 

# NEGARA 

INDONESIA 
TIMUR 

| KANTOR TJABANG 
TOMOHON. 

Ha spa 
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Indonesia, 

Sidang penghabisan PANITIA 
— PERSIAPAN NASIONAL. 

Dalam sidang penghabisan 
P.P.N. jang berlaku pada hari 
Kamis jl. di Gedung Indonesia 

“Serikat di Pedjambon, maka de- 
ngan suatu beslit dari Drs. Hatta 
dan Sultan Hamid, sebagai Per- 
dana Menteri Republik Indonesia 
dan ketua BFO., PP.N. telah 
dibubarkan. Pertemuan ini diha- 
diri oleh berbagai2 menteri RIS. 

Ketua P.P:N., Mr. Rum, meng 
utjapkan terima kasih kepada me 
reka jang dengan segala kuat te- 
naga telah membantu dalam usa- 
ha pewudjudan tjita2 bangsa In- 
donesia, jaitu mentjapai kemerde 
kaan sepenuh2nja. 

Atas nama P.P.N. chususnja 
dan atas nama rakjat Indonesia 
umumnja beliau mengutjapkan ke 
pertjajaan beliau dalam pimpinan 
jg telah diletakkan dalam tangan 
Ir. Sukarno, Drs. Hatta dan Ka 
binet RIS. Beliau menjatakan, 
bahwa rakjat Indonesia dipimpin 
dan akan dipimpin sesuai dengan 

  

tjita2 perdjuangan kebangsaan. 
»Politik program Kabinet dan ke- 
terangan2 jang diberikan “oleh 
kepala negara dihadapan tjorong 
radio mengandung tjukup djami- 
nan2 terhadap hari kemudian da- 
ri rakjat terutama dalam tahun 
pertama dari kemerdekaan"... « 

Beliau menjatakan ikepertjaja- 
annja, bahwa dengan bantuan 
Tuhan rakjat Indonesia dalam se 
gala lapangan akan menemui ke 
makmuran dan kebahagiaan. 

Beliau mengandjurkan' kepada 
“segenap rakjat Indonesia untuk 
memperkuat segala tenaga dalam 
mewudjudkan ,,Sekali merdeka 
tetap merdeka". 

Drs. Hatta menutup upatjara 
dengan pidato, dalam mana "be- 
Hau al. menentang pendapat, se 
akan2 P.P.N. sebenarnja tidak 
perlu dan menjatakan pengharga- 
an beliau atas segala pekerdjaan2 : 
jang telah dibuat oleh P.P.N. 

—. Pidato radio PALAR, 
(Aneta) Dalam sebuah pidato 

“dimuka: pemantjar Columbia 
. “Broadcasting System, maka duta 

besar Indonesia di Amerika, Pa- 
“Jar telah menerangkan, bahwa 

pendigian Republik Indonesia Se- 
rikat mempunjai arti jang sangat 

' besar buat menglikwidir masa 
" kolonial dalam sedjarah dunia. 

Peristiwa ini memperkuat dasar 
untuk merobah bagian? dari du. 
nia, dimana “masih-terdapat per” 
kembangan dari daerah2 ini dan 
kesempatan untuk mentjapai ke. 

“sedjahteraan, sehingga” rakjat 
'“ dari daerah2 ini akan dapat hi- 

& PBB ddak'akan dapat. hingga dup sebagai manusia jang se- 
sdjati. NA 2 is 

. Palar mengatakan, bahwa ke- 
“merdekaan Indonesia telah dapat 

--terfjapai karena ketetapan hati: 
dan pengorbanan dari rakjat un.. 
tuk melaksanakan tjita2nja men- 
dapat hak memerintah diri sen- 

diri dan tjita2 . kemerdekaan. 
Kita telah dapat mentjapai ini. 
karena keberanian kesatuan2 ge. 
rilja-kita, pemuda2 kita jang te. 
lah bertempur dan bekerdja dari 
sekali lagi bertempur untuk 'tudju 
an mi jang lebih mereka tjintai 
daripada hidupnja sendiri. Kita 
djuga telah mentjapai tudjuan ki- 
ta dengan perantaraan-PBB jang 

. telah memberi pertolongan jang 
: njata, sehingga dengan tidak ada 

nja sendiri: apabila hal ini terlak- 
“sana, maka dengan sendirinja a. 
.kan menimbulkan akibat keluar 
“jang baik”. : 

Selandjutnja koresponden A-' 

Sumitro jang dalam minggu ini 
akan menempati kantor2 dari ko- . 
.misariat perdagangan untuk In- 
donesia di New York dan Was- 
hington, telah diutus oleh peme. 
rintah RIS dengan pangkat duta 
untuk mengambil kekuasaan atas 

“semua organisasi2 keuangan dan 
ekonomi jang berhubungan de- 
ngan Pemerintah Indonesia dulu. 

. Disamping itu Sumitro “ditagas- 
kan pula untuk mengadakan per- 
siapan2 guna pendiriannja sebuah 
kedutaan di. Washington, untuk 
mana kini telah didapat sebuah 
gedung. Tetapi dimaksudkan, 
bahwa segera setelah dr. Sumitro ' 
menjelesaikan tugasnja jang ter- 
achir ini, beliau kembali ke-Indo- 
nesia. , : 2 

. Bekas bagian Indonesia- dari 
kantor penerangan Belanda kini 
telah MAKNA diberi- 
kan kepada kantor penerangan 
Indonesia jang dipimpin oleh Su- 
darpo — djuga. seorang anggauta dipergunakart sebagai kapal pen- 

- dari ,,Republik of Indonesia Of- 
fice” dulu. Kantor penerangan ini 
tidak hanja bertugas menjelesai- 

- kan pekerdjaan politik, tetapi dju. 
“ga akan berkewadjiban memberi ' 
penerangan2 tentang - Indonesia - 

.dalam lapangan-apapun... 
Kenenaaaenen 

sat 

pertolongan ini, nasib Indonesia 
hanja ditentukan dimedan per- 
temburan”. 3 

Setelah menjatakan penghara- 
pannja terhadap suatu kerdja sa- 
ma antara Indonesia dan Belan- 
da jang konstruktif, maka Palar 
mengatakan: ,,Bahwa kerdjasa- 
ma ini akan dilakukan oleh dua 
Negara jang berdaulat penuh ada 
lah suatu tanda: bahwa kerdja. 
sama ini dilakukan untuk kepen: 
tingan.kedua Negara”. - - 

“Ia: mengachiri- pidatonja: ,,De 
ngan hati jang seichlas2nja saja 
berharap, bahwa kerdjasama ini 
akan memberi hasil2.jang baik di 
hari2 jang akan datang”. 

meng 

PROTES2. AUSTRALIA TERLAM- 
Sa MN En” 

Surat2 kabar Melbourne He. 
rald, Brisbane Courier Maif dan 
Adelaide Advertiser, hari Djumat 
semuanja memberikan tempat jg 
terkemuka pada berita jang diki- 
rim djuruwarta luar biasa dari 
Herald di Djakarta Donis War. 
ner, dimana dikatakan: Protes2 
Australia terhadap aneksasi Irian 
Belanda oleh Indonesia agaknja 
datang terlambat. Hal ini harus. 
lah dikemukakan, ketika Austra- 
-Ha diangkat mendjadi Wakil In- 
donesia dalam Kumisi Tiga Ne. 
gara. Sekarang perasaan terima 
kasih Indonesia kepada Ausiralia 
bertjampur dengan perasaan he- 
ran, bahwa Australia tak insaf 
betul2 dengan apa jang dilaku- 
kannja, ketika ia bersusah pajah 
untuk kemerdekaan Indonesia se- 
penuhnja. Djika" saja seorang 
bookmaker jang mengadakan 
taruhan2, saja berani taruh sepu- 
luh lawan 1, bahwa Indonesia da 
lam waktu setahun dapat memper 
oleh IriansBBelanda, demikian 
Warner. 

KOMANDO AL.R.I. SURA- 
BAJA. 

(Aneta?: Masih belum 'diketa- 
hui, siapa jang akan mendjadi 
komandan ALRI di .Surabaja. 
Pada saat sekarang ini kolonel 
ALRI Sumardjo adalah opsir ang- 
kata laut jang tertua di Surabaja. 
Ia adalah pensiunan opsir dari 
djawatan federal untuk perkapa- 
lan. 

Pada &aat ini sedjumlah opsir2 
| ALRI sedang dididik mendjadi 
opsir penghubung. 

“  Korvet ,,HangTuah" jang dise- 
rahkan oleh Marine Keradjaan 

didik: Korvet ,,Patiunus” diper- 
gunakan untuk dinas2 patroli. 

' VATIKAN MENGAKUI R.LS. 
Oleh delegasi apostolik diteri..”” 

untuk koordinasi dari 

“sanaan ini antara 

  

   

Mr. IDHAM WAKIL RESMI 
(ZAAKGELASTIGDE) INDO- 

NESIA DI KARACHI, 

(Reuter). Mr. Idham, bekas 
wakil Indonesia di Pakistan, kini 
diangkat mendjadi wakil resmi 
(zaakgelastigde) dari Indonesia 
selama belum diadakan penuka- 
ran duta2 antara Pakistan dan 
RIS. 

ALAT PEMERINTAHAN BE- 
LANDA DAN HUBUNGAN 

BELANDA-INDONESIA. 

(ANP). Dengan resmi telah 
diumumkan: 

Berhubung dengan hubungan 
baru antara negeri Belanda dan 
Indonesia jang berdaulat, Peme. 
rintah telah mengambil peraturan 
untuk sementara waktu untuk 
pembagian tugas2 dan kekuasa- 
an2 dari pelbagai bagian dari alat 

pemerintahan jang turut tjampur 
tangan dengan tugas dari komisa- 
riat tinggi di Indonesia dan djuga 

kebidjak- 
sanaan jang untuk hal ini harus 
dilakukan. 

Untuk mengkoordinasi kebi- 
djaksanaan Pemerintah dinegeri 
Belanda, apa jang berhubungan 
dengan urusan2 Indonesia, telah 
diputuskan untuk bermusjawarat 
dengan rapat tentang” kebidjak- 

Kementerian 
untuk urusan2 Unie dan daerah2 
Keradjaan .diseberang lautan dan 
Kementerian Luar Negeri. Ber- 
hubung dengan ini pengangkatan 
Komisaris Tinggi Belanda di In- 
donesia itu mengandung contra- 

signer jang baik "kepada kedua 

   KE-V. 
Span ia 
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ADMINISTRASI .« 
EXPEBISI (PENGADUAN) | i 

Pemimsin UMUM (rumah) Tha :1f. 55 

Pak Sebilan! Sio 
(5. sebaris sekaiam. 

f3.— untuk. Sr baris. 

   
Langganan 
#dntricasi 
(sekurang2nja 
atau kurang). 

UNTUK KOTA MANADO! k 
TOLLY PKOTO STUDI 

PASSERSTRAAT  TELEF, “No: 2091 
  

  

Menteri jang : tergabung dalam 
M.U.O.R. maupun kepada Men- 
teri Luar Negeri. Adalah .men- 
djadi maksud, bahwa untuk ko- 
ordinasi kebidjaksanaan umum 
dari Dewan Menteri2 akan di- 
bentuk suatu komisi baru: Dewan 
untuk urusan2 Indonesia ' (Raad 
Aangelegenheden van Indonesia 
RA.V.L.). Djuga akan dibangun- 
kan suatu badan inter-departe- 
mental, dalam mara akan.duduk 
wakil2 dari MUOR, Luar Nege- 
ri, Perekonimian, Keuangan dan 

“djuga departemen2 lain, .kalau 
mengenai urusan2 jang untuknja 
adalah penting. 

PARTAI! WANITA RAKJAT TIDAK 
MENUNTUT KURSI, 

(Aneta) Dalam pertjakapan 
dengan Aneta, ketua Partai Wa- 
nita Rakjat njonja Mangunsarko- 
ro menerangkan, bahwa partainja 
tidak akan menuntut kursi, baik 
dalam kabinet Republik Indonesia 
maupun dalam Parlemen RIS. 

Partai Wanita Rakjat belum 
tjukup kuat untuk mengadjukan 
tjalon2nja guna duduk dalam ka 
binet atau parlemen RIS, tetapi 
ini tidak berarti, bahwa Partai 
Wanita Rakjat tidak bersedia me 
nundjuk seorang anggotanja se- 

bagai tjalon. Hanjalah kini segala 
usaha Partai Wanita Rakjat di 
tudjukan kepada organisasi par- 
tai, jaitu menjusun kekuatan par- 
tai dan melebarkan sajapnja di 
seluruh Indonesia dan menghada- 
pi constitiante jang akan  da- 
tang”, demikian keterangan njo- 
nja Mangunsarkoro. 

Atas pertanjaan, bagaimana 
pendapatnja terhadap adanja ali- 
ran2 jang hendak mendjadikan 
Republik Indonesia suatu Propin- 
si, didjawabnja, bahwa fikiran jg 
demikian itu tidak berdasarkan 
politieke realiteit pada waktu se- 
karang dan menjebut maksud ali- 
ran2 itu hanjalah untuk meme- 
tjah belah sadja. Selandjutnja ia 
berpendapat, bahwa - Republik 
Indonesia sebagai pelopor Nega- 
ra2 bagian lainnja malahan ha- 
rus diperkuat sepenuh2nja. 

2 Sa'at jang terpenting dari Penjerahan Kedaulatan . 

anggota2 Madjelis Tinggi- dan Madjelis Reridah, Corps Di- : Dengan dihadiri oleh Dewan Menteri, Pe belia Wi Pe emut dari | 
plomatigue dan laing pembesar, maka pada tanggal 27 Desember j 

“Istana Dam di Amsterdam kedaulatan telah diserahkan kepada Indonesia. 

   

Sri Ratu Juliana menanda-tangani Piagam Penjerahan Kedaulaten: 

   

    

ma berita dari Vatikan, bahwa ca : e 1 
Vatikan mengakui RIS. AN " hn daulatan. 

KA ena “Cat 5 

rt 3, 

  

    

3 se 
  

Oa 

Pagar Menteri Drs.“ Moh. Hatta menerima atas nama Republik Indonesia Serikat penjera- : 

  

Indonesia Timur 

MATA PENGADJARAN: DI- 
SELURUH. INDONESIA :A- 

:KAN DISAMAKAN: 

(Aneta). Dari kalangan “jang: 
lajak dipertjaja koresponden 'A- 

bahwa 
Republik 

mendapat kabar, 
Pengadjaran 

neta 

Menteri 
dan NIT telah mendapat kata ses: : 
pakat untuk 'selekas. munkin me- 
ngadakan konperensi pendidikan 
bersama di: Makasar -dan. me-: 
ngundang Negara: Bagian lain2- 
nja. Adapun jang akan -dibitjara-: 
kan dalam konperensi -itu,' 'ialah 
terutama mengenai susunan seke- 
lah rendah, sekolah: menengah 
dan sekolah vak dan jang terpen- 
ting, ialah mengenai mata penga- 
djaran jang harus : sama untuk. 
seluruh Indonesia. 
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MUTASI2 DIKALANGAN TNI. - 
(Aneta). Aneta mendapat 'ka- 

bar, bahwa kolonel Susalit Djo- 
foadiningrat telah diangkat men- 
djadi kepala penerbangan “sipil 
dengan pangkat kolonel tjadang:- 
an, nan 5 2 5 

Kolonel Santoso diangkat men- 
djadi pembantu sekretaris: rega- 
ra dengan pangkat kolonel tjada 
ngan, sedang kolonel Sudiro di 
djadikan letnan-kolonel tjadang- 
an, : 3, 

Kolonet Darwis Djamin, letnan 
kolonel Sunarjo dan letnan 'ko- 
lonet Sugardo telah diberhenti- 
kan dengan hormat dan keluar: 
kan dari dinas tentara. 

KUALALUMPUR BELUM . AMAN.,: 

Kereta api malam jang memuat 
pos dari Kualalumpur telah ditem 

baki dengan hebat dengan seri- 

djata otomatis oleh “segerambo: 
an 12 orang disebelah selatan 

Labis, Johore. Akan tetapi masi- 

nes dapat menobros perangkap," 

sedangkan pendjagaan ' kereta 

api membalas tembakan. Seorang 

penduduk perempuan jang sudah. 

tua dan seorang serdadu Ingge- 

ris telah mendapat luka. 
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   “(Aneta). 
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DJOKJAKARTA. 

(Aneta)...,Semua faculteiten jg 
gabung datar Universiteit Ga- 

Mada akan tetap tinggal 
jokja, hanjalah Akademi Po- 

n Akademi Ilmu Politik jg 
dah ke Djakarta", demikian 

terangan Menteri Pengadjaran 
unsarkoro dalam pertjaka- 
engan Aneta. Atas pertanja 
igamana kelak dengan pem- 

a docenten bagi Uni 
S dan Republik, di- 

jawabnja, bahwa bukan pemba- 
an tenagalah jang penting, me- 
inkan nasionalisering daripada 

universiteit2 itu. 
| Dalam hal ini Universiteit Re 
publik harus mendjadi pelopor me 
wudjudkan suatu universiteit na- 

“sional. Menurut pendapat saja 
pengalaman lima tahun itu #ju- 
kup memberi dasar2 bagi univer- 

| siteit nasional itu. Malahan, Uni- 
versiteit RIS jang nanti harus di 
rubah dan menjesuaikan diri de- 

| ngan Universiteit Republik jang 
memang telah berdasar nasional 
dan berbentuk jang pasti. Maka 
dalam hubungan ini dalam susu- 
nan organisasinja nanti hendak- 
lah bezetting guru2 besarnja ada 

- lah sebaik2nja. 

—. Selandjutnja diterangkan, bah- 
wa jang mendjadi tanggung dja- 
wab Kementerian Pengadjaran 
RIS hanjalah Perguruan Tinggi, 
sedang . sekolah rendah, -mene- 
ngah dan vak adalah tanggung 
djawab Negara2 Bagian sendiri, 
Maka untuk adanja persamaan 
sekolah2 rendah, menengah dan 
vak perlu ada kerdjasama antara 
Negara2 Bagian. 
Mengenai urusan pendidikan se 

kolah jang amat dipentingkan ia- 
lah demokratisering dalam susu- 
nannja jang berarti, bahwa seko- 
lah umum maupun sekolah vak 

' semuanja bersambung pada Per- 
guruan Tinggi. Dengan demikian 
akan ada harapan, bahwa minat 
bagi sekolah2 vak jang kini ma- 
sih ketjil itu, mendjadi bertambah 
besar sebab masjarakat amat mem 
butuhkan tenaga2'vak terutama 

— dilapangan tehnik dan ekonomi. 
Mengenai pendidikan masjara- 

kat dua hal jang dikemukakan 
aini pemberantasan buta huruf 
dan kesempatan menambah pe- 
ngetahuan bagi mereka jg sudah 
bekerdja. Tambahan pengetahu- 
'an ini diselenggarakan dengan 
cursus2 pengetahuan umum dan 

vak serta volksuniversiteit. 
Mengenai kebudajaan jang 

papa Pen aga kebudaja- 

si. 

Luar N egeri. 8 

. (AFP). Menurut kabar jang 
terima dari Washington hari 

Minggu, presiden Truman telah 
menerima rentjana barw untuk 
mentjegah Formosa djatuh keta- 
ngan komunis. Bersesuaian de- 
ngan pendapat Roosevelt, menu. 
rut rentjana itu kepada Formosa 

ha cai penggantian pangkalan2. 
ImeVlenurut rentjana itu Amerika 

| Serikat akan menjewa beberapa 
pangkalan dipulau itu, jang me- 
nurut pendapat mereka jang me- 
njokong rentjana itu, dengan se- 

gah serangan komunis kepulau 
“seperti jang telah pernah di 

. bahwa komunis seka- 
y merentjanakan sera- 

Teng hentikan kritik2 golongan 
republik jang menuduh Amecika 

. masih sadja mengambil sikap me 
nanti terhadap soal Tiongkok. 

itu diserahkan hari 
'Truman, tapi sam- 
rang belum men- 

Sao Naa 
iki lebih ya 

  

2... tang pavbnkari komunisme, 
“Di Tokio orang menduga, bah- 

wa Mac Arthur berpendapat, 
Amerika harus mengambil tinda- 

AR PERGURUAN TINGGI DI 

diberikan kapal2 torpedo se - 

tjara begitu orang dapat mentie- - 

phil : 
jana itu selandjutnja “dapat 

' 'Pendapa 4 Kn ai Wa 

an rakjat, berarti kebudajaan jg 
merata bagi seluruh rakj ara 

imiliki pula oleh 
ai dengan dasar d lemo 

ebudajaan, demikian Men- 
|: ngugsarkoro. : 

INTERVIEW DENGAN ARUDJI 
KARTAWINATA: 

   
    

  

  

(Aneta). Dalam pertjakapan 
istimewa dengan Aneta, anggota 
Dewan Pimpinan -PSII Arudji 
Kartawinata menerangkan, bah- 
wa untuk kabinet Republik, PSII 
akan mentjalonkan empat atau li- 
ma orang dan kursi2 jang akan 
dituntut, ialah antara lain kursi 
Dalam Negeri, Penerangan, Ke- 
makmuran dan Keuangan. Atas 
pertanjaan, siapakah jang akan 
ditjalonkan untuk parlemen RIS, 
didjawab, bahwa dia sendirilah 
jang diadjukan oleh partainja. 

Mengenai formateur kabinet 
Republik ia berpendapat, bahwa 
satu orng telah tjukup dan 'da- 
lam' hal ini PSII telah menjedia- 
kan tjalonnja, jaitu 
Tjokrosujoso. Pun ikut sertanja 
golongan kiri dalam kabinst me- 
nurut dia adalah semestinja, djus 
tru karena Republik Indonesia 
berdasarkan “demokrasi, dalam 

mana segala aliran dan 'partai2 
mempunjai hak jang sama. 

Selandjutnja atas. pertanjaan, 
bagaimana pendapatnja tentang 
kabar2 jang menghendaki bubar- 
nja Republik Indonesia mendjadi 
provincie didjawabnja, bahwa 
aliran2 itu mengandung principe 
mentjapai Nationale idee dan me- 
mang patut diperhatikan. Dikata 
kan, bahwa soal ini memerlukan 
tindjauan lebih dalam lagi dan 
untuk waktu sekarang masih ter- 
lalu prematuur untuk diperhati- 
kan. Dikatakan, bahwa soal ini 
memerlukan tindjauan lebih da- 
lam lagi dan untuk waktu seka- 
rang masih terlalu prematuur un- 
tuk diperhatikan setjara actief. 
Achirnja dikatakan pula, bahwa 
Dewan Pimpinan Pusat PSII a- 
kan dipindahkan ke Djakarta. 
Mengenai Darul Islam, Arudji 

mengatakan, bahwa ia optimistis 
terhadap penjelesaiannja jang 
menurut dia, dapat dipetjahkan 
dengan djalan plebisciet. ,, Kalau 
persengketaan Indonesia Belanda 
jang demikian sulitnja diselesai- 
kan dengan djalan damai, meng- 
apa soal Darul Islam tidak dapat 

dipetjahkan djuga dengan djalan 
parlementair atau kompromi ', de 
mikian Arudji mengachiri dja- 
wabnja. 

Amerika dan Formosa. 

kan2 jang setepat2nja untuk men 

tjegah djatuhnja Formosa ke- 
tangan komunis. Dapat dipasti- 
kan, bahwa djenderal Mac Ar- 
thur telah memberitahukan pen- 

dapatnja kepada djenderal Omar 
Bradley, ketua staf gabungan, 
dan kepada pembesar2 militer 
Amerika jang akan datang ke- 
Timur Djauh pada permulaan 

“bulan Februari. Panglima terting- 
gi Sekutu di Djepang segan me- 

ngeluarkan pendapatnja didepan 
umum oleh karena selalu berke- 
mungkinan orang akan mengang- 

gapnja sebagai kritik terhadap 

beleid presiden Truman. Mac Ar- 
thur tidak mau dituduh orang 
mengadakan kritik kepada pang- 
lima tertingginja. 

— Kalangan jang banjak 'berhu- 
“bungan dengan djenderal .Mac,- 
“Arthur mengemukakan beberapa 
pasal2 jang dianggap sangat pen 

ting oleh Mac Arthur buat Ame- 

rika Serikat dan jang mungkin 

akan dimintakannja perhatian ke 

tua2 staf terhadap soal2 tersebut. 

Jang “perama ialah mentjegah 

“mendjalarnja komunis. Jang ke- 
.dua keperluannja mengambil si- 

kap jang tegas dan keras terha- 
“dap komunisme diseluruh Aa 
Jang ketiga ia menganggap For- 

mosa dilihat dari sudut siasat ada 

lah sangat penting dan harus di- 

tjegah djatuhnja ketangan komu 
“nis, maka itu berarti satu antja- 
man jang besar bagi daerah per- 

k. tahanan Amerika jg dimulai dari 

   
“Alaska, melalui Djepang dan 

' Okinawa sampai ke Pilipina. 
Penindjau di. Tokio berpenda- 

     
   

pat, bahwa Mac Arthur telah me- 
- mainkan ro! jang penting dalam 

- oposisi jang makin mendjadi di 

— Amerika Serikat erhadap penga 
kuan pemerintaha 

Tung. Peka berpendapat, bah. 
wa sudah tentu sadja Mac Ar- 

—thur selalu mengemukakan penda 
patnja kepada tetamu2 jang ba- 
njak datang ke Tokio dalam wak- 
tu jang belakangan ini, dan bah- 

  

Abikusno' 

"12.15, tiba di Mapanget 

“sidang 

. sudah sidang dimulai, 

- akan mengirimkan nota $ 

tetapkan apakah pesawa 

5.58 AN $ 
MERK TIA 3 

Nat p | 

" 3 

  

Hari Sabtu petang, tgl. 7/1, te- 
lah tiba dari Makassar di Mapa- 
nget dengan pesawat terbang Ga 
ruda Indonesian Airways, serom- 
bongan opsir APRIS (Angkatan 
Perang RIS) jang diperbantukan 
kepada Komisi Militer Territo- 
rial untuk Indonesia Timur dan M 
terdiri atas Kapten A. Supit, Let- 
nan I. R. Tumbelaka dan Letnan 
11 H. Montolalu, diiringi oleh ser- B 

IIL) Ana. Ne 
wakil2 “dari pelbagai Pe 

san major D.LC. (K 

  

kotta. Kedatangan rombongan ini: 
dimaksudkan sebagai penindjau. 
an pendahuluan atas nama Ko- 
misi Militer Territorial tsb. dalam 
ressort TPC Sulawesi Utara, ber 
hubung dengan kedatangan Ko- 
misi ini di Ma, 
Rombongan ini disambut dila- 

pangan terbang atas nama De. 
wan Minahasa oleh tuan D. A. 
Kumenit, anggota MBP Dewan 
itu, dan tuan K. Mangundap, ang 
gota Dewan Minahasa. 

Menjusul kedatangan rombo- 
ngan opsir2 tersebut tadi, maka 
kemaren (tgl. 8/1), kira2 djam 

Ketua 
Komisi Militer Territorial itu, 

  

wa ia berhasil mendjadikan orang 
itu penganutnja, bahwa keadaan 
di Djepang ada memuaskan, dan 
bahwa tak ada soal jang harus 
lebih diperhatikan lagi dari pada 
soal semangkin mendjalarnja ko- 
munisme di Asia.- 

INDIA HARUS DAPAT MENJEDIA 
KAN SENDIRI BAHAN2 MAKA- 

NAN. 

Sembojan rakjat India dalam 
tahun jang akan datang'ini ialah 
»kurangi pengeluaran dan tam- 
bahlah produksi”, demikian dika- 
takan di Bombay. Patel dalam pi 
dato radionja jang disiarkan se- 
luruh India, terutama meminta 
perhatian untuk kemerdekaan eko 
nomi jang mendjadi tudjuan jang 
penting pemerintah India. Per- 
tama, India harus bebas dalam 
produksi bahan makanan dan ini 
adalah kewadjiban petani, buruh, 
kaum kapitalis dan semua golo- 
ngan penduduk lainnja. 

SOAL PENGEMBALIAN TAWA- 
NAN2 PERANG DJEPANG DI- 

RUSIA. 

Dim Dewan Sekutau untuk Dje- 
pang, letnan djenderal Kusuma 
Resvyanko hari Rabu meninggal- 
kan ruangan sidang. untuk kedua 
kalinja dalam sebulan dan mene- 
rangkan, bahwa ia tak akan tu- 
rut serta dalam pembitjaraan ten- 
tang kekurangan2 Rusia dalam 
hal tawanan perang Djepang 

   

  

rika. Resvyanko menin 
ruangan sidang setelah d 

beberapa menit dan i 
ulangi lagi, bahwa masaalah ini 
telah dimasukkan atjara setjara 
tidak sah. ,,Rusia sama sekali ti- 
dak akan mempertimbangkan an- 

ini”, de. djuran2 mengenai soal 
mikian ia katakan. Tak lama    

   
   

      

   

UP dari pihak resmi, 
Sebald, anggota Amerika : 
tua sidang, memberitah 
pada negara2 jang me 
wakil disidang, bahwa 

plomatik ke Moskou, dalam mana 
dituntut suatu keterangan : 
fihak Rusia jang ada di Rus Isia dan 
Mansjuria. 

TUDUHAN2 KALANGAN PENER- 
BANGAN AMERIKA 
PEMBESAR2 DI HONI 

Pemilik2 maskapai pelMbds: 
an Amerika C.A.TI. meandah 
pembesar2 Hongkong, bahwa me 
reka menghalang2i untuk meng. 
ambil pesawat2 terbang jan 
lah dibeli dari C.N.A 
C.A.T.C., Chennault 
katnja mengatakan de am tu 
konperensi pers jang dih o- 
leh atase Amerika 2 2 
bangan, bahwa dua « or: 
gawainja 
memeriksa menaNiae 

  

   

  

   

  

    

  

ers ana ut aa 
lapangan terbang Kaitak. Guber- 
nur Hongkong telah memberita- 
hukan kepada mereka, bahw ja 
     

  

    

mengoper pesawat2 t. 
perkara tersebut telah dise 
kepada pengadilan. 

but milik pemerintah Tiongkok 
nasional atau milik pemesiftah 
rakjat komunis. 

   
   

bagai jang telah diusulkan Ame. . 

pt. ir. tm Kn ang- 

   
Beliau2 ini disambut dilapang- 

an terbang oleh wkl. Kepala Dae 
rah Minahasa, p.t. J:.P. Mongula, 
wkl. Wali Kota Manado, pit. dr. . 

Major KNIL: pi Ratulangi, 
nbach, A.R. dpb. pada Ko 

misaris Negara Utara, pt. N. IL. 

    

gara, mr. Cowan serta banjak 

lan2. 

Dari lapangan terbang cotedan. 
ngan tamu2 dan para penjambut 
berangkat menudju kebalai De- 
wan Minahasa, dimana telah ba- 
njak orang2 berkumpul, djuga 
beberapa barisan2 pemuda dan 
kepanduan, jang semuanja telah 
datang dengan pandji2nja. Rua- 
ngan persidangan Dewan Mina. 
hasa dan sekitarnja penuh sesak 
dengan pemenat2 dan orang2 jg 
hendaknja diberikan kesempatan 
untuk berkenalan dengan dan 
mengutjap selamat datang kepa- 
da Komisi Militer Territorial dan 
pengiring2nja. Sesudah itu, ma- 
ka rombongan berangkat ke To- 
mohon. 

Minahasa tak asing lagi bagi 
oknum p.t. ir. Putuhena, oleh 
karena beliau sebagai anak muda 
bersekolah di Tondano. 

Hari ini Komisi Militer meng- 
adakan pembitjaraan2- dengan 
major Weiffenbach tentang soal2 
jang mengenai lapangan Kemih 
teran. 

DISEKITAR PENINDJAUAN KUMI. 
(“SI MILITER TERITORIAL UNTUK 

INDONESIA TIMUR. 

Pada hari ini Kumisi Militer 
Teritoriat untuk Ind. Timur meng 
adakan pembitjaraan dgm Major 
Weiffenbach di Manado. Pembi-. 
tjaraan ini mengenai soal2 mili- 
ter teritorial Sulawesi Utara. Se- 
sudah pembitjaraan ini Kumisi 
berangkat.ke Tomohom dimana 
Kumisi bertemu dengan Komisa- 
rs Negara bertempat dikantor 
'beliau. Dalam pembitjaraan ini 
turut hadir wakil! Kepala Daerah 
Minahasa, paduka tuan J. P. Mo- 
ngula. Dalam pertemuan ini di- 
bitjarakan tentang keadaan u- 
mum didalam Komisariat dan dju 
ga tjaranja bagaimana perdjala- 
nan dapat diatur dengan sebaik2 
nja didalam Komisariat Negara 
mengenai pekerdj aan jang dibe- 
bankan atas pundak Kumisi. . 

Sore, tepat djam 4.30 hari ini 
bertempat digedung Sonja Thea- 
ter di Tomohon Kumisi akan me- 
ngadakan rapat penerangan un- 
tuk penduduk tjendekiawan jang 
terkemuka dan berpengaruh da- 
lam disterik2 Manado, Tondano 
dan Tomohon. 

Besok rapat sedemikian akan 
diselenggarakan digedung bios- 
hap Asia di Amurang mulai djam 
9 pagi. Tepat pada itu waktu dju- 
ga Sersan Major Anakotta dari 
D.L.C., jang diperbantukan ke- 
pada Kumisi, akan memberi pene. . 
rangan kepada kaum militer di- 
tangsi Bitung (Amurang). 

Pada hari itu djam 11 pagi, Ku 
misi tersebut akan meneruskan 
perdjalanannja ke Kotamobagu, 
dari mana beliau2 akan kembali 
di Manado pada tanggal 11 jad. 

Telah diminta kepada Kemen- 
terian Pertahanan R.LS. supaja 
dikirim sebuah pesawat amphibie 
Catalina ke Manado. Pesawat ini 
akan tiba di Manado kira2 pada 
tanggal 12. Dengan pesawat ini 
dengan selekas mungkin Kumisi 
akam mengelilingi seluruh daerah 
Sulawesi Utara. 

  

Pemberitahuan. 

PEMBERITAHUAN No. 1/50. 
PEMBAHAGIAN TENUNAN PADA 

RAKJAT KOTA MANADO. 

I. Dasar pembahagian : tiap2 dji- 
wa mendapat 11/5 (satu setengah) 
meter 

2: Mulai hari SELASA tanggat 10 

DJANUARI 1950, diberi kesem-' 

patan pada pemegang2 KARTU 
SEGEL RAKJAT dari | dan 2 

arang, buat membeli TENUNAN 
(hak pembahagiannja) di toko2 
ternjata berikut dibawah ini, 

3, TOKO2 pendjual TENUNAN 

nii: 

Sadar, muka Pasar Minahassa (sta 
sion oto2| : Klabat, djalan Tonda- 

& 

Partjetakan Kamenterian Penerangan N.LT, - Tomohon. 

3 

   

  

Ha Bea e DNAN un sa Na 
Hana Un Aa SARAN 

3 Djenis tenunan jang dibahagikan: 

ta Komisi itu, p.t. Letnan-Kolo- — 
el Mokoginta. 

ruin, dan Kepala Korps Polisi . 

  

no Mernanavag! Tehtiar, dialan 
Pasar ikan : Tan Tjoen Bie, Ta 

Pelabuhan : Bin Badar Alkatiri, 
dialan Roriag : Lucky: Store, mu- 
“ Pasar Minahasa (stasion oto2). 

an lagi kami kirimkan instruk. 
si. . 

na Pengadjaran Rendah 
di Tomdhon. 

  

  Grey shirting 36” (Blatjo lebar 
381 harga a f 1,12 semeter. 

5. Djenis kartu segel :- : 
.. Segel No. 4 tempat: RAS: 1, 

RBG II RCG La 1/2 (satu se- 
| tengah) meter. RAG 2 RBG 2, 
RCG 2a2x11/) m—3 (tiga) m 

6. Didjelaskan pula, bahwa 'pamba- 
hagian ini sadja buat pemegang2 
kartu2 Segel rakjat Manado dari 
1 dan 2 orang. 

an - kepada peme- 
asehat “kartu segel ar 3 orang 
dan keatas akan diumumkan ber- 

$ ag dalam surat chabar. 

PENGUTJAPAN 

sjukur dan terima kasih. 
Dengan kerendahan hati, kami se- 

keluarga jang berduka mengutjap- 
kan sjukur kami atas djalan ini kapa. 
da sekalian saudara2 ja 
mengambil bahagian dalam keduka: 
an kami. 

    

lintouan, pegawai? negeri dan Hu- 
kumtua, pegawai2 polisi dan pem- 
bantu2nja, pagawai pemerintah, ke- 
pada perawat2 dan #habib2, pega- 

Bana, 7 Dianuari 1950. 

WI. Kepala Balai Pemb. Manado, 

ibu dan penjanji2 jang telah turut 
berdukatjita dengan kami. Demikian- 
pun kepada sekalian saudara2 ja 
telah bersama2 dengan kami mulsi 
dari djam kematian marhum kekasih 
Dr. A. LUMANAUW hingga pada 

   
memanen 

AN MURID2 

  

  

  

PENERIMAAN PADA b 
SEKOLAH2 MENENGAH. en emang Da 

kan sumbangan tin kepada 
Inspektur Pengadjaran Rendah Kang nan 

Ta Lengan mempan, 
ahwa tahun ini murid2 kelas 6 Atas nama berduka 

jang berasal dari sekolah2 Ren- 1 Seuan ' 
dah diluar ikatan pool dapat tu- 
rut menempuh test untuk dierima ban 
pada Sekolah Menengah dan se- 
kolah2 landiutan lain. 

Kepala2 sekolah diluar ikatan 
pool itu dapat memperoleh kete- 
rangan2 tentang penerimaan ini 
dari kepala sekolah rendah 6 ke- 
las dalam ikatan pool jang ter- Cc. 
dekat pada sekolahnja. 

Kepada Kepala2 Sekolah Ren- 
dah ikatan pool, dalam sedikit 

LELANG eta E. PAAT, Towskein 
Teif. No. 43. 

tgl. 12 Ojanuari 1950 di Manado'Ju- 
hanalaan 34 pada tuan 

A. HOUT, : 

Boleh lihat semalam 
.djam 5 — 7 sore. 

  

  

GABUNGAN PEMUDA INDONESIA ON jang dibentuk pada 
tanggal 10 Nopember 1949 di Gedung Bioskop di Tondano, bersarna ia! 
mengundang SEMUA PERKUMPULAN PEMUDA, Di SELURUH MINA- 
HASSA, baik jang telah tergabung dalam G.P.. tersebut, MAUPUN 
JANG BELUM, menghadliri rapat, jang akan diadakan oleh SPI. ter- 
sebut pada hari Ahad al 15 Januari 1950 di GEDUNG BIOSKOP 
.FLORA" DI MANADO, mulai diam 10 pagi. 
ATJARA RAPAT : 
I. Kata penerimaan oleh Badan Persiapan. 

” Undangan Umum 

2. Kata pembukaan oleh Ketua Pimpinan G.P.I. us.w., sdr. K. Supit. 
3. Penerimaan anggauta2 baru. 

14. Memperbintjangkan Anggaran Dasar, G.P.I. jang untuk sementara 
waktu ditetapkan pada rapat tanggal 10 Nopember 1949. 

5. Menetapkan dan sennpahan Anggaran Dasar jang tetap. ' 
b. Membentuk pimpinan baru, sesuai dengan A.D. jang telah Kistap- | 

kan dan disahkan. 
7. Aneka Warna. 
8. Penutup 

Diminta dengan hormat, supaja semua perkumpulan pemuda mengirim 
UTUSAN TERDIRI DARI PALING BANJAK 3 ORANG. Ba aran 2. 
jang ditetapkan pada tanggal 10 Nopember 1949, dapat 

di Tomohen, pada kantor G.P.I. di Kuranga. 
di Airmadidih, pada sdr. R. A. Luntungan. . 
di Manado, pada sdr. H. Usman, toko .,Ichtiar" di Dj. Pasar Ikan. 

Manado, 5 Januari 1950 

Atas'nama Putjuk Pimpinan G. Pl. di Tomohen, 
BADAN PERSIAPAN Di KOTA MANADO 

Ketua, s 
A. A. Warokka.     
  

TA Ta BE MN MEA ANA MEN ANE ENTER RE AY AI MN NET 

LOTERI UANG 
SEBESAR 1 1.5950.9500.— 

terbagi atas 150.000 lota f 10.— jang bernomor 10. 601 sampo! dengan 
160060 dan selembar Iot terbagilagi atas lot? seperempat 41 2,30 guna 

Stichting ,.BIJSTAND INSTELLINGEN Tan di Batavia-Centrumi. 

  
ta 

  

  

  

| Djumlah hadiah? besarnja £ 750.000. — ata 

| 1 hadiah dari f 100.000. — f 00K | 

| En 3 RO, — « OOMA | 
: gn MR it 1 50000— 1 
! Se Pen NON SO09A. | 

| BM AP in 2 Uh 730002 | 
| Sara 3 SEE » 53.000. | 

! 220. PN ERA an 110001 
ji “ae 500 : 250. — 150.000. — 

Be 100. — BOX), 

| Djumlah 1500 Emak 1 730.0. 

Lor dapat dik : : 
1. pada kas? dan bak? jang tersabut dibiwah tal pembajaan 4 

contant dengan uang jang sah: 

ESCOMPTOBANK N.V. Btari- CC, Ncordiija si 
(di Bataviakota tidak diadaxan pendjualan), Bandosng, Chertbon, 
Makassar: Manado, Medan, Padang, Palembang, s39, 
Soerabaja, da Telokbetong. 

DE JAVASCHE BANK di Bandjarmasin, Pontianak, Malang. . 

2. Setjara  ,aangetekenda zending melalu! pos, paling bentak 

10 lot buat seoranj atau se-akimat, hanta dengan pengiriman 
postwissel kepada Escomiptobank N. V. Batara. (Psstrommel 35), 
di Banaoeng, Cheribon, Makassar, Manado, Semarang, Sserubaa, 

Medan, Padang, Palembang, dan Telok Betong. 

Djika djumloh lo8 
semua, mdka. poswisssl jang 
untuk loterif jang berikutnja, ketjuali djika sipengirim memoedju 
permintaan lain. 

Tiduk akan dilakukan pengiriman sewbkara 

Djikalaw loe “ndak terdjual habis, mata hadiah? 
dikurangkan menurut perimbangan. 

PENARIKAN Di BATAVIA PADA 27 dan 28 FEBRUARI 1950 

MULAI 
: djam 8 pagi.       

Untuk ta pn setu lor penuh atau bahagian dari satu lerh 

penuh Ka 2 dbubuhi £ 1.- guna bea. administrasi dang 
Pangbiwkt 

jang disediakan untuk dikirim telah drtatup. 6 
diterima sesudah fin smaukon kh 
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