
        
     

  

   

  

na 
“Bank Amerika 

a Indonesia. - 
Ia 

dari 

  

   

  

   

    

     

    

ineta dikala 
rika di Washington. 

gan2 tersebut beranggapan, 
(bangsa Indonesia harus me- 

ga bukti jang njata dari ban- 
n rika dalam usahanja un- 

mendjelmakan ekonomi-nasio- 
ja bara dan mereka ini 

man dari Export-Import Bank akan 
— merupakan suatu stimulans jang sa- 

gat baik jang — menurut penda- 

mereka — tidak hanja mempu- 

    

   

      

        
     

  

| Pembesara Amerika menundjuk- 
kan ahwa beritaa pers dew: sa ir 

'antara negaraa Asia, 

    

     

    
   

m lain, tidak 

sambaran jang tepat dari kemung- 
inana jang njata. 

appun memang benar, bah- 

ttuhnja Tiongkok nasionalis    
   
     

   

   

  

  3 djuta dollar jang diperlu- 

'antuk bantuan ekonomi dan 

iter kepada Tiongkok, tetapi se- 

arang inj ada rentjana untuk me- 

“njediakan uang ini bagi  negara2 

Asia lain dengan persetudjuan Kon 

gres jang akan menundjuk negeri- 

nja jang akan mendapat bantuan 

Nini 
Ta y 

   
   

         

        

          

     

      

     
      

   
    

    
    

  

   

   

   
    

    

    

       

   

   

   
   

' Tetapi djuga djika idzin sedemi- 
kian ini diberikan, pembesar2 pe- 

merintah masih ragu2, apakah In- 

: donesia 'akan termasuk rentjana ini. 

—. Mereka berpendapat, bahwa suatu 
| pindjaman dari export dan import 

— Bank akan memenuhi kebutuhan 

segera dari Indonesia dilapangan 

ekonomi dan bahwa Indonesia ti- 

2 dak terutama membutuhkan bantu- 

us militer. Menurut anggapannja, 

| suatu pindjaman dari export-import 
Bank — djika pindjaman tersebut 

j seharusnja dipakai un 

obarkan bangsa Indonesia 
k bekerdja dala ingun: 

ekoneminja 

   
. Bandjir dollar jang 

r akan menimbulkan 
bata jang sebaliknja. 

Nina alasan ini pemerintah A- 

erika mungkin tidak akan meng- 

Uu “saumber2z keuangan lain 

lan bada export dan import Bank 

ini untuk keperluan Indonesia, se- 

kurang-kurangnja mengenai djum- 
ah2 jang penting, sehingga orang 

t untuk apa pindjaman per- 
“ita dipakai, bagaimana tjara- 
pemerintah Indonesia menggu- 

uang itu dan bagaimana tja- 

  

      

    
    
    

     

  

     
   
         

       

     

    
    
     

      
   

  

     

    

   

  

(Aneta). Sedrang terkemuka di- 
ngan effecten jang kenal ke- 

aan di Indonesia dengan sung- 
Ikan: pendiriannja 
iistis tentang per- 

: 

Darul Islam itu 

  

          

  

       n, maka Indonesia — 

rga2 record bagi kopi, tjoklat, 

pakau dan harga jang sangat 

bagi karet — menghadapi 

keemasan. Pi 

Pemerintah Indonesia jang baru 

pertama-tama akan memen- 

| t Diterangkannja, 
tanggal 27 
ah tinggi. 

   

   

           
     
      

               
     

okan tersimpannja sedjum- : 

  

“besar harus tinggal di 

BE: — djadi lima belas kali lipat harga se- 

- belum perang. Pe 
beras ini adala 

          

       

    

INDONESIA 

Po TIMUR 
KANTOR TJABANG 

TOMOHON. 
  

  

  

Senamban an sana 

Indon 
        

  

   

  

   

        

  

   

    

      
    

  

    

    

ranja rakjat menerima pindjaman 

tersebut. : 
Dalam pada itu Aneta mendapat 

'kabar, bahwa projeka jang paling 
penting, untuk projek2 mana peme- 
rintah Indonesia akan minta bantu- 

an uang, dapat dimasukkan dalam 
kedua hal ini: mengandjurkan pro- 
duksi bahan makanan dan perba- 

ikan- pengangk utan. $ 

Kedalam golongan jang pertama 

-termasuk luku, patjul dl dan me- 

sin2 pengering jang ketjil dan da- 

pat didukung untuk djagung, teta- 

pi djuga projek2 jang lebih besar 

sebagai bangunan2 irigasi. Peker- 

djaan ini akan dimulai dengan ke- 

tji-ketjilan. Salah satu dari irigasi2 

ini akan ditempatkan antara Dja- 

karta dan Indramaju. 1 

Dilapangan pengangkutan akan 

diadjukan, bahwa ada kebutuhan 
akan alat2z beroda, mobila pengang 

kut dan alat pembikinan djalan2. 

Dalam hal ini akan ditundjukkan, 

bahwa hal ini adalah penting bagi 

distribusi barang2 dalam negeri jg 

erat perhubungan dengan keharus- 

an untuk meniadakan perbedaan2 

besar dalam Karga2 diberbagai2 da 

erah. 

: Selandjutnja akan disusun pula Sa 

rentjana untuk meluaskan setasi- 

on2 tenaga listerik, sehingga .de- 

ngan demikian akan didapat aliran 

“Tisterik untak industri -semu Pat 

lam negeri dan untuk urusan2 per- 

industrian dan agraria serta rekon- 

struksi dari pelabuhan. $ 

Karena kekurangan dollar, maka 

dalam anggaran belandja Indone- 

sia untuk tahun 1040/1950 tidak di 

sediakan persediaan untuk import 

alat2 untuk kepentingan pemba- 
ngunan kembali dari alat2 produksi 

nasional. Pembiajaan pembelianz 

dilapangan ini hanja dapat didja- 

lankan dengan djalan memindjam 

dari Eksport-Import Bank. 

  

| menghadapi zaman 

EEMASAN 
Sudah barang tentu sebagian 

Indonesia, 

tetapi hal ini memang sudah semes- 

tinja. Menurut pendapatnja, poli- 

tik jang didjalankan oleh - maska- 

paiz: Belanda itu seharusnja ada- 

lah: Pertama, penempatan pemim- 

“ping Indonesia dalam staf direksi 
dan kedua, memelihara perasaan 
' kemasjarakatan pada pemimpin2 
“baru itu dan kaum buruh. Kesuka- 

2 ran2 katanja lebih mudah ,diatasi 

dengan beras jang sekarang telah 

membubung tinggi harganja men- 

    nurunan harga 
soal hidup bagi 

Indonesia dan pemimpin2 baru ini 
harus memperbaiki keadaan ini, ka- 
rena sekarang ketenteraman dan 
ketertiban telah dikembalikan. 
Dikatakannja pula, dihari kemu- 

dian nanti dapat diharapkan tim- 
bulnja pemogokan2 - dikalangan 
kaum buruh. Tetapi djuga kesuka- 
'ran2 ini dapat diatasi nanti. Selan- . 
djutnja diterangkan, bahwa bung 
Karno adalah lambang nasionalis- 
me Indonesia dan pengaruhnja di- 
negara-negara bagian adalah besar 
sekali. Sultan Djokja pun tidak ku- 
rang pentingnja dari bung Karno, 
demikian katanja, tetapi djika di- 
pandang zakelijk. maka soal siapa 
jang akan mengepalai Indonesia 
itu, bagi orang2 Eropah tidak pen-, 

ja ketenteraman dan 
pertahankan, se- 

hingga perusahaan2 Belanda da- 
pat bekerdja dan mengeluarkan 
hasilenja dengan tak mendapat 

Ta 
“ting, asal sac 
ketertiban dapat di 

  

   

gangguan. 

Kalangan2 jang berkuasa di' 
Washington berpendapat, “ bahwa 
Rusia akan mengakui segera pemez 
rintah R.LS. Pendapat ini dimadju. 
kan oleh pembesar2 Aga 
dan para diplomatik di Washing- 
ton, kepada siapa wartawan A.FP.: 
bertanja, Berhubung dengan perun 

: dingan duta India di Moskou de- 

ngan Stalin. Perundingan kedua 
orang ini mendapat perhatian besar 

antara pembesar2 Amerika dan o- 

rang melihat disini tanda2, bahwa, 

karena sekarang pengaruh Rusia, 
di Tiongkok telah kuat, maka pe- 

mimpin2 Sovjet menundjukkan per 

hatian besar terhadap Asia Teng- 
gara. Phase baru dalam politik Rus 
sia adalah sesuai dengan siasat ba- 
ru ini, demikian kalangan2 ini. Pe- 
mimpina Sovjet sekarang jakin, 

“bahwa negara2 Barat dalam menju 

sun politik mereka sekarang dengan 
penuhz memperhatikan dan memi 
beri djalan2z pada kesadaran As a 

Olehnja Kremlin sekarang men 
anggap siasat mereka untuk menga 

   
   

     

  

    

    

    

    

  

Pendapat Sjahrir dan Mono- 
nutu. : 

Mengenai pembentukan kabinet 

Republik Indonesia jang baru, Su- 

tan Sjahrir a.l. menjatakan kepada 

Antara, bahwa melihat susunannja, 

kabinet tersebut adalah baik. Meli- 

hat orang2 jang duduk dalam kabi- 
net itu, maka tampak kabinet 

bersifat serba sama dan pula Repu- 

blikein. Mengenai tidak masuknja 
Partai Komunis Indonesia dan 

Partai Murba dalam kabinet Repu- 

“blik ita dan atas pertanjaan sampai 

dimana pengaruh soal tersebut da- 

lam ikutnja seluruh rakjat di Re- 

publik - dalam melaksanakan prog- 

ramnja, Sutan Sjahrir menjatakan, 

bahwa soal tersebut tergantung da- 

ri tjara kabinet baru itu menjelesai- 

kan kewadjibannja. Kemudian be- 

lau menerangkan, bahwa sangat 

banjak pekerdjaan jang. harus dise 

lesaikan oleh Pemerintah Republi 

seperti soal Djawa Timur dan Pa- 

sundan, masaalah mengenai pega- 

wai negeri Republik dan djuga so- 

al TNI. 
: Mengenai soal ini, Mononutu, 

Menteri Penerangan RIS menjata- 

kan, bahwa walaupun kabinet R.I. 

ita belam sempurna, karena Partai 

Murba dan P.K. tidak duduk da- 
. “Iamnja, beliau jakin dan sangat 

. menghargakan usaha para pemben- 

tuk kabinet jang telah berhasil se- 

demikian rupa, sehingga golongan 

“kiri mendapat kursi djuga dalam 
kabinet baru RI. jaitu dengan ikut 
sertanja Partai Sosialis Indonesia, 

rtai Buruh Indonesia dan Baris- 

1 Tani Indonesia. Menteri Mono- 

nvtu selandjutnja menerangkan, 

a'lwa beliau sendiri masih tetap 
memandang R.I, sebagai modal per 

    

   

   

ita 

Kemungkinan RUSIA mengakui R.I.S. 
dakan kekatjauan politik dan keke- 
rasan sebagai alat penjebaran adja 
ran2 komunis untuk sementara ini 

tidak tepat lagi. Orang menduga 
dalam hal ini terdapatnja pengaruh 

Molotov jang sebaliknja daripada 
politik terbuka dan bersandar pada 
kekerasan dari Molenkov dan lain2 
anggota dari politburo. 

Ahli politik Amerika berpenda 
pat, bahwa dalam politiknja di Ti- 
mur Djauh, Sovjet Uni terutama 
akan mengusahakan, supaja politik 

netral dari India tidak mendjadi 
politik kerdja sama dengan Nega- 
ra2z Barat dan kedua untuk meng- 

hindarkan, bahwa nationalisme da- 

lam Negara2 Asia terlalu lekas 
mempunjai sifat2 komunis. 

Orang mengharap, bahwa penga 
kuan Rusia atas Indonesia oleh pro 
paganda Rusia akan dipergunakan 
sehebatanja untuk mendjelaskan, 

bahwa Negara2 Barat tidak benar 

dengan menjatakan, bahwa Rusia 

. mempergunakan nasionalisme Asia 
untuk kepentingan2 sendiri: Keti- 

  

    

tar Kabinet baru 

  

djuangan Indonesia dengan bentuk 

Republik Indonesia Serikat. Demi- 

kian aJ. keterangan tuan Arnold 

Mortonutu tentang kabinet R.I. jg 

“baru dibentuk ita kepada Antara. 

'Surat kabar ,.Kedaulatan Rak- 
dat". 

'Mengenai kabinet Republik In- 

donesia jang baru terbentuk itu, 

. surat kabar ,,Kedaulatan Rakjat” 

jang terbit pada tanggal 17 di Djok 

: jakarta dalam induk karangannja 

berpendapat, bahwa nama - nasio- 

nal-parlementer-zakenkabinet sung- 

guh aneh, karena dengan nama 

tersebut telah dibentuk suatu kabi- 
net jang menurut pendapat surat 

kabar itu gandjil sifatnja, jaitu bo- 
leh dinamakan nasional, holeh di- 

sebut parlementer dan boleh dise- 

but pula zakenkabinet. Mungkin 

itulah jang dimaksud oleh pemben 

tuk kabinet, tetapi dalam bentuknja 

sekarang ini kabinet Republik itu 

tidak nasional, tidak parlementer 

dan bukan zakenkabinet. Surat ka- 

bar itu selandjutnja berpendapat, 

bahwa kabinet jang terbentuk itu 

adalah merupakan kompromi. De- 
mikian pendapat surat kabar ,,Ke- 
daulatan Rakjat” tentang kabinet 

Republik Indonesia. 

menagaaa 

SULTAN KAHARUDDIN ANGGO- 
— TA SENAT R.LS, 

Menurut pengumuman Kempen ' 
-NIT, sebagai anggota Senat RIS 
ditundjuk Sri Sultan Kaharuddin, 
Ketua Parlemen N.I.T. dan A. M. 

Pellaupessy, Kepala Daerah Malu- 
..ku Selatan, 

», 

    

    

ga orang menduga, bahwa Rusia 
akan mentjoba memperbesar perbe 

daan paham antara Inggeris dan 
Amerika Serikat mengenai Timur 
Diauh, dalam hal mana Rusia 

mengharap bantuan2 dari partai2 - 

kemunis setempat2, selama mereka 

tidak bertindak seperti Tito, demi- 

kian kalangan2 ini. 

Dr. SUDARSONO WAKIL RIS DI 
INDIA. 

Reuter mendapat kabar dari ke- 

menterian luar negeri India, bah- 

wa Pemerintah RIS telah mengang 
kat Dr. Sudarsono sebagai charge 

daffaires di New Delhi. Dr. Su- 
darsono hingga waktu ini adalah 

wakil Republik Indonesia di India. 
Pengangkatan beliau ini dilakukan 
sementara belum ada pengangkat- 

an seorang duta besar di New Del- 
hi. 

»... PENGUMUMAN 
PERWAKILAN PENGURUS BESAR 
PALANG MERAH INDONESIA 

No. 2 1950. 

- Berhubung dengan Kongres P. 
-MLL. jang akan diadakan di Ban- 

dung pada tg. 24, 25 dan 26 Dja- 

nuari ja.d., dapat dikabarkan, bah- 

wa telah dibentuk satu Panitia Pe- 
njambutan, jang diketuai “umum 

oleh Dr. R. Djundjunan Setia Koe- 
soemah. 

Sekretariat dipimpin oleh Nona 

H. Hidajat dan Taun Sapria: ala- 
matnja ialah : Dagoweg 1355, Ban- 
dung, tilpon Zaid 441. 

Sedang diusahakan supaja kepa- 

da para pengundjung Kongres da- 

pat disadjikan pilem tentang Henri 

Dunant, bapa pergerakan palang- 

merah. 

MENTERI YAN MAARSEVEEN Di 
—. ANDONESIA. 

(Aneta). Menteri J.U.van Maar- 
seveen pada hari Rabu j.l. telah ti- 
ba di Kemajoran dimana beliau di- 

sambut oleh adjudan Presiden 
Sukarno. 

- Pada pagi hari itu Menteri van 
Maarseveen bersama2 dengan Ko- 
misaris Tinggi, Dr. Hirschteld me- 
ngundjungi Presiden Sukarno di 
Istana Gambir. 

RESEPSI DARI KOMISARI 

   

     

Komisaris Tinggi Keradjaan Belanda pada hari Djumat j.l. 

ADMINISTRASI 

  
BL aa 

Ge PENA ha PE AA Ph Tea 2 3 zsi PEP basah BAN Pa at De 

EDAKSI 
TH. No. 7 8 

EXPEDISI (PENGADUAN) - . , 

Pemimpin UMUM (rumah) Thn tlf. 55 | 

Langganan f 4.— sebulan £ 
Adpertensi f 1.— sebaris sekalim. & 
(sekurang?nja f 3.— untuk 3 baris H 
atau kurang). 

UNTUK KOTA MANADO: 
TOLLY PHOTO STUDIO 

-PASSERSTRAAT TELF. No 209. 

Indonesia Timur 

PRESIDEN SUKAWATI AKAN ME- 
NGUNDJUNGI PRESIDEN 

SUKARNO. 

Presiden NILT., J.M. Tjokorde 

Gde Rake Sukawati pada tgl. 20 

Djanuari adu: bersama2 dengan 

Menteri Dalam Negeri —2.S-, 
Anak Agung akan datang ke Dja- 

karta untuk mengadakan perkun- 

djungan penghormatan kepada Pre 

siden Sukarno dan anggota2 Kabi- 

net R.LS. 

PERDJALANAN — PENINDJAUAN 
KOMISARIS NEGARA UTARA DA- 

LAM RESSORTNJA. 

Dalam minggu jang terachir bu- 

lan ini Komisaris Negara Utara, 

pt. D-A.Th. Gerungan akan mem- 

buat perdjalanan penindjauan ke-- 

Gorontalo dan Posso. Beliau akan 

bertolak pada tel. 24 Djanuari pe- 

tang dari Belang dengan kapal-dja- 

batan ,..Djombang”. Pada tel. 25 

pagi beliau tiba di Gorontalo, di- 

mana beliau akan tinggal sampai 

esok harinja. Pada tgl: 27 beliau 

akan berada di Posso, dari 

beliau akan berangkat kembali ke- 

Minahasa pada tgl. 28. Pada tel. 

29 Djanuari beliau akan mendarat 

mana 

pula di Belang: 

PEROBAHAN PERATURAN NLLT . 
TENTANG PEMBERIAN SOKO- 
NGAN BELANDJA BELADJAR. 

Sidang Dewan Menteri NIT pa- 

da tanggal 5 h.b. ini telah menje- 

tudjui usul Menteri Pengadjaran 

untuk merobah peraturan tentang 

pemberian sokongan beladjar. Pe- 
raturan ini dirobah sedemikian ru- 

pa, sehingga apabila keadaan me- 

nuntut, Menteri Pengadjaran dapat 

menentukan lain djumlah sokongan 

belandja beladjar dari jang ditetap- 

kan dahulu, setelah mendapat per- 

setudjuan dengan Menteri Keua- 

ngan. Maka berhubung dengan ke- 

naikan harga barang2 keperluan se- 

djumlah 

sokongan kepada peladjar2 sekolah 

hari2 dan uang asrama, 

pengadjaran tinggi dan sekolah me- 

nengah dan vak akan dinaikkan 

berturut2 mendjadi f 200 dan f 

f 150.— sebulan. 

PERATURAN TATA NEGARA IN- 
DONESIA TIMUR. 

Menurut undang2 penetapan pe- 

nerimaan Peraturan Tatanegara jg 

ditetapkan oleh Presiden N.LT. pa- 

da tanggal 23 Desember jbl., maka 

Peraturan Tatanegara Indonesia Ti- 

mur sebagai jang dilampirkan pada 

telah 

dalam batjaan pertama. 

undang2 tersebut, diterima 

S TINGGI BELANDA. 

   
mengadakan resepsi untuk corps diplomatigue. 

Gambar : Komisaris Tinggi bertjakap2 dengan Cochran, 
Ipphos-Aneta,     
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   . soa 
— (Aneta). Berhubung dengan be- 

| Tita dan siaran2 mengenai soal 
2... NVesterling”, Kementerian Penera- 

| ngan mengumumkan sebagai beri- 
kuat. : 

Soal ini adalah bagian dari soal 
' .Djawa Barat”. Seperti diketahui 

di Djawa Barat telah timbul sua- 
tu keadaan jang sangat sulit sedjak 

. Pemerintah Belanda mendjalankan 
gerakan militer pada tahun 10947 di- 
dahului dan disusuli oleh berma- 
Ham-matjam tindakan politik. 

Akibat2 dari politik Belanda ter- 

cleh RLS. sebagai warisan dari 

pemerintah Hindia Belanda - dan 
walaupun didjalankan segala-gala- 

“ nja untuk mengembalikan keadaan 
jang tenteram dan harmonis di 

Djawa Barat, usaha2 ini akan me- 
merlukan beberapa waktu sebelum 

berhasil seluruhnja. 

dilihat sebagai bagian dari masaa- 
lah psychologie dari orang2 Belan- 
da dan terutama dari orang2 Be- 

landa jang ada didalam tentara. 
(KL. KNIL, dst). 

Kesulitan2z mereka ini untuk me- 
mahami keadaan baru setelah 4 

tahun Pemerintah Belanda dan 

vlatanja mendjalankan segala po- 
litiknja jang terkenal di Indonesia 
dapat dimengerti. 
Dalam hal ini keterangan Komi- 

' saris Tinggi Belanda dianggap sa- 
ngat berharga untuk merobah men- 
taliteit dari banjak golongan2 dan 

crang2 Belanda dinegeri ini. 
Kita pertjaja, bahwa orang2 Be- 

landa jang banjak diantaranja se- 
karang mendjadi pegawai dari RIS 

akan memperhatikan pendirian jang 

tegas dari Pemerintah dan pimpi- 
: nan Tentara Belanda tersebut. 

--. Selandjutnja kita pertjaja sepe- 

—muhnja, bahwa semua pasukan2 
jang berada dibawah perintah Be- 
landa, terutama jang berada di Dja- 

wa Barat, akan bertindak sesuai de- 

ngan pendirian dari Pemerintah 

Belanda dan pimpinan tentara Be- 

landa. : 
Apabila hal jang diatas ini ter- 

tjapai, maka dalam waktu jang 

singkat di Djawa Barat akan kem- 

bali keadaan jang tenteram. 

  
     
     

   
   
   

   

   

Peraturan pemerin- 
tahan di Irian. 

(Aneta). Oleh perusahaan per- 

ijetakan negara (staatsdrukkerij). 
sekarang telah diterbitkan ..Besluit 
bewindregeling Nieuw Guinea” 
jang berisi peraturan2 mengenai pe-. 

merintahan jang tersendiri di Irian. 
Didalamnja tertjantum mengenai 

pengadaan 6 badan, ialah seorang 

gupernur, dinas2 pemerintah u- 

mum, suatu dewan kepala2 djawa- 
tan, dewan2 penasehat untuk uru- 

| san penduduk, suatu dewan Irian 
sebagai budan pembuat undang2 

dan suatu pengadilan sebagai mah- 

'kamah tertinggi. 
Selandjutnja dapat dikabarkan, 

bahwa lain d.p. perangkoz sendiri, 

Irian djuga akan dapat mata uang 
rupiah sendiri. Diduga, bahwa S. 

L. J. van Waardenburg akan di- 

“sumpah oleh Sri Ratu dalam wak- 
| ia jang tidak lama lagi dan akan 

berangkat ke Irian dalam bulan ini 
. djuga dan disana ia akan tinggal 

dirumah residen Hollandia. 

. Peraturan pemerintahan untuk 
Irian memuat 181 fasal dan sebagai 

penutup beberapa peraturan2 pera- 

han. : 
Dinas2 pemerintah umum akan 

3 2 sa - 

  

Luar Negeri. 
ANA ANA MAT RAR. 

hadap Djawa Barat telah diterima - 

    

    

»Ultimatum" diundurkan. 

(Aneta). Bekas kapten KNIL 
Westerling an dalam 
suatu pertjakapan dengan” warta- 
wan istimewa Aneta, bahwa ,,ulti- 

matum” kepada pemerintah RIS 
dan pemerintah Pasundan menge- 
nai pengakuan RAPI, telah diun- 
durkan satu bulan atas perminta- 
an KPBBI sehingga dengan demi- 
kian ultimatum itu nanti berachir 
pada tanggal 12 Februari jang akan 
.datang. 

Permintaan dari KPBBI ini kata- 
nja disampaikan oleh major Ingge- 
ris Simpson, demikian Westerling. 
Sjarat jang diadjukan oleh Wester- 
ling, demikian dikatakan oleh Wes- 
terling sendiri, ialah bahwa TNI- 
bertindak chusus sebagai suatu ke- 
satuan militer dan tidak turut tjam- 

.pur dalam lapangan politik. 
Soal ,,Westerling” dapat pula - 

KPBBI setudju dengan kete- 
rangan Komisaris Tinggi Be- 
landa. | 

Atas permintaan Aneta untuk 
memberikan keterangan2 berke- 

naam dengan beritazjang menjata- 

kan, bahwa KPBBI dengan peran- 
taraan seorang penindjau militeg.di 

Bandung telah meminta kepada 

Westerling untuk memperpandjang 
.ultimatum-nja” kepada pemerin- 

tah RIS dan Negara Pasundan un- 
tuk mengakui organisasinja seorang 

djurubitjara dari KPBBI memberi- 
tahukan, bahwa KPBBI tidak per- 

nah mengadjukan permintaan de- 

mikian. Selandjutnja ia menerang- 
kan, bahwa KPBBI tidak pernah 
menerima permintaan dari RIS a- 
tau wakilz Belanda untuk membe- 
rikan bantuannja mengenai masa- 

alah ini. 

Walaupun tindakan jang telah 
diambil oleh penindjau militer jang 
bersangkutan itu didjalankan de- 

ngan tidak ada instruksi2 dari 

KPBBI. KPBBI menjokong sepe- 
nuhnja keterangan Komisaris Ting- 

gi Belanda jang mentjela pertjam- 

puran tangan jang tidak sah ini da- 
lam soal2 intern. 

# 

dikepalai oleh kepalaz djawatan 

jang bersama-sama akan merupa-: 

kan dewan kepala djawatan. Djak- 

sa pada dewan pengadilan akan 

mendjadi anggota luar biasa dari 

dewan ini. Anggota2 luar biasa 
lainnja dapat diangkat, dischors 

dan dipetjat. Mereka memangku 

jabatannja dalam waktu jang ti- 

dak melebihi lima tahun, akan te- 
tapi mereka dapat segera dipilih 

lagi. Para anggota dan anggota luar 
biasa mempunjai suara jang sama. 
Diantara mereka dipilih wakil-ke- 

tua dewan tersebut. Seorang guper- 
nur boleh mendjadi ketua berapa 

kali sadja, asal ia memandangnja 

perlu dan dalam hal itu ia mem- 
punjai suara sebagai penasehat. Se- 

orang anggota biasa atau anggota 

luar biasa dewan kepala2 djawatan 

tidak diperkenankan merangkap 

mendjadi anggota dewan Irian. Se- 
kretaris gupernur merangkap sekre- 

taris dewan. Be 

Gupernur dapat mendirikan de- 

, Wan2 penasehat untuk urusan pen- 

duduk guna memperhatikan kepen- 
tingan2 penduduk jang chusus da- 

lam daerah jang ditentukan oleh 
gupernur. Djumlah anggota pendu- 
duk dan anggota lainnja jang du- 

duk dalam dewan penasehat akan 
ditentukan oleh gupernur demikian 

. 

Perdana Menteri Masir tentang rentjana pemerintah baru. 
— Perdana menter' Mesir, Nahas 
Pasha, jang berpidato dimuka D.P. 

R. dan mendjelaskan programma: 
pemerintahnja — memberitahukan, 
bahwa tentera Mesir akan diperku- 
ct dan akan didirikan pabrik2 sen- 
djata untuk wa persendja 
taan tentara. Mesir akan mengirim- 
kan missi militer keluar negeri. Ia 
berkata, bahwa pemerintah akan 

mempertinggi industrialisasi untuk 
' memperbaharui tingkat hidup rak- 
“fat. Nahas telah mendjandjikan 

- bantuan Mesir pada liga Arab dan 
bantuan pada semua negara2 Arab 
dan negara Timur untuk dapat 

Ia kanja. Pun PBB akan mengha- 

    

    

njerukan tiga kali ,,hidup Farouk”. 
Salah seorang dari wakilz ita ber- 

diri dan berteriak ,,hidup Farouk 
radja Mesir dan Sudan”. Sorakan 
itu diikuti wakila lainnja. 

   
      

  

J.M. PERDANA MENTERI, J. E. Ta. 
TENGKENG BESOK DI MINAHA- 

ng Nk 
Dari pihak jang berwadjib ka 

memperoleh kabar, bahwa Perdana 
Menteri N.LT., J. M. Tatengkeng 
akan tiba besok pada tanggal 20 di 
Minahasa dengan menumpangi se- 
buah pesawat terbang. Bersama 
beliau turut serta seorang pegaw: 
kabinet Perdana Menteri. Berke 

“naan dengan kedatangan ini, maka 
Perdana Menteri akan berbitjara 
dalam rapat2 umum jang diseleng- 
garakan : t 1 
Di Manado pada besok petan 

atau malam, tanggal 20 Djanua 
Di Tomohon dan Tondano, pa- 

Pe 

       
   

    
    

  

da hari Sabtu tanggal 21 Djanuari. 
Selandjutnja beliau akan meng- 

adakan pembitjaraan2 dinas. 
“Pada hari Senin tgl. 25, JM. 
Perdana Menteri kembali ke Ma- 
kasar. ' 

PEMBENTUKAN TJABANG PA. 
LANG MERAH INDONESIA (PMI) 

— DI MINAHASA. 
Menurut kabar jang kami peroleh 

dari pihak jang berwadjib, maka 
pada hari ini akan.tiba dengan pe- 
Sawat terbang dari Makassar di 
Minahasa, tuan Mr. S. S. Pelen- 
kahu. Kedatangannja bersangkutan 
dengan niatan untuk membentuk 
didaerah Minahasa ini suatu tja- 
bang resmi dari P.M.I. 

Beliau akan mengadakan pembi- 
tjaraan2 dengan para thabib di 

. Minahasa ini. 

      
  

rupa, sehingga djumlah anggota 
penduduk paling sedikit mendjadi 
bagian jang terbesar. 

Dewan Irian akan terdiri atas 12 
orang anggota. Sepuluh kursi akan 
diduduki oleh penduduk Wwargane- 
gara jang bukan Belanda jang me- 
wakili lingkungan2 pemilihan jang 
diadakan menurut ordonansi, ma- 
sing2 dengan djumlah jang diten- 

tukan pula oleh ordonansi. Orang2 
jang berhak memilih, ialah pendu- 

duk warganegara jang bukan Be- 

landa menurut peraturan2 jang di- 
tentukan dalam ordonansi.- Sembi- 

lan kursi diduduki oleh wargane- 
gara Belanda — dua dipilih dan tu- 

djuh diangkat — dan dua kursi di- 

duduki oleh penduduk wargane- 

gara jang bukan Belanda — se- 

orang diangkat dan seorang dipilih. 
Pengangkatan dilakukan oleh gu- 
pernur sesudah diadakan pertimba- 

ngan dengan dewan kepalaz dja- 
watan dan dewan2 penasehat. Pe- 
milihan dalam lingkungan pemili- 
han jang diwakili oleh lebih dari 
seorang diadakan menurut azas2 

perwakilan kadaran. Pemilihan da- 
lam lingkungan2 pemilihan jang 
hanja diwakili oleh seorang diada- 
kan menurut peraturan suara jan 
terbanjak. Dalam hal djumlah kur- 
si jang telah ditentukan tidak da- 

pat dipenuhi dengan pemilihan2, : 

maka kakurangan itu akan diisi o- 
leh gupernur dengan pengangkatan. 
Apabila dipandang, bahwa susu- 
nan golongan penduduk dan djuga 

karena pengaruh perkembangan 
ekonomi memberi alasan jang tju- 

kup, maka diadakanlah perobahan 

dalam djumlah anggota jang du- 
duk dalam dewan Irian. 

Sidang dewan Irian dibuka oleh 
atau atas nama gupernur. Tiap2 ta- 

hun diadakan sidang biasa dua ka- 

li. Sidang pertama jang bertepa- 
tan dengan permulaan tahun persi- 
dangan pada hari Selasa jang ke- 
dua dalam bulan Mei akan ber- 
langsung hingga paling Tambat 

tanggal 15 Djuli. Sidang kedua di- 
mulai hari Selasa jang kedua da- 
lam bulan Nopember dan akan ber- 
langsung hingga paling lambat 
tanggal 15 Desember. 

Selama dewan Irian belum mulai 
dengan pekerdjaannja, dewan ini 

masih harus dipilih terlebih dahu- 
- Tu jang tentunja akan memakai be- 

' berapa waktu untuk persiapan. Ke- 
kuasaan penetapan dari ordonansi2 

terletak ditangan gupernur setelah 
diadakan pertimbangan dengan de- 
wan kepala2 djawatan. 

enam 

  

2 Pekarangan dan 
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A.   

Mau didjual 
— Residensilaan (dimuka Landraad) 

'rapkan bantuan dari Mesir. Wak- : & 

ta Nahas mengachiri pidatonja, ma 

“ka presiden senat Husein Heykal 

Pasha menjuruh wakil2 untuk me- 

arangan kosong terletak di Kabelweg 
& 

2 mah arah 

Berbitjara sama : 

N. MANOPPO cjo KAN TO LAM 
5  Bioscooplaan 22.     

  

F3 

ATLETIK DI SEKOLAH-SEKO- LAH PELADJARAN MENENGAH. 
| Dari pihak jang bersangkutan di ima kabar sbb | 

kari Sabtu tak 21 h.b. ini 
mulai pukul 2 petang bertempat di 
3 gedung Sekolah Menengah Keris- 
ten Tomohon (Kaaten) akan diada- 
kan pembitjaraan serta pertukaran 

: Pan tentang latihan atletik di 
Sekolah-sekolah Peladjaran Lan- 
'djutan. Pemimpin-pemimpin atau 
guru-guru pendidikan badan dari 
matjam sekolah tersebut diundang 

“untuk menghadiri perundingan itu. 
Terutama akan diminta perhatian 
atas pembentukan suatu badan a- 
au panitia untuk menjelenggara- 
an pertandingan!pertandingan at- 
etik antara murida dan penerbitan 

' »Berita Olah Raga”. 
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Pemberitahuan. 2 

Pendjual? gula. 
Menurut bagan pembahagian 

pendjual gula dari Maclaine Wat- 
sen & Co. N. V. di Manado, maka 
pedaganga jang telah ditundjuk un- 

“tuk mendjual gula pasir, adalah se- 
perti berikut : 

KOTA MANADO 

Tan Tjin Pio (Lian Hong) 
Wong A Sioe 
Hok Goan/Toko Johnny 
Tong Hian 

Kho Hjeng Ho 

Tjia Kiem Sioe 
. Goan Hong Djoe 

: Hap Hoo 
: Tong Tjong Sian 

hay Ijong 5 
HB. Estefanus 

. Toko Minahasa 
Toko Klabat 

. Toko Toronata 
Toko Ichtiar 

- Toko Sukamadju 
' Toko Samudra 

' Toko Kawanua 
- Toko Nusantara N. V. 

" Toko Hasan bin Djindan — Tu: 
minting 

' Toko Wawonasa Tuminting 

- TATELU 
- Arend Ganda 
Sie Boen Yan . 
Coop. Tatelu 
Tan Tek Han — Likupang 
Tiap Hong Eng Peak Likupang 
A. J. Maramis — Laikit 5 

BITUNG - 

Tan Tjot Liat — Girian 
Toko Sudara —.Bitung 
Tjan Giok Tjiok — Bitung 
Nio Eng Siong — Bitung 

TOMOHON 

CE: 
Toko Celebes 
Pesat 

  

    

- Sin Tiong 

Hiap Hoo 

  

KAUDITAN 
Pakasaan — Tumaluntung . 

LA 

Sep-ku akan berkundjung 
kepada kita nanti molam. 
Baik-baik dan masak jang 

istimewa 

Tjia Goan Po — Tateli. 

Kepala Daerah Minahasa, 

.PANTJA SILA" muntjul 
PELITA berhenti 

Chawatir ketiadaan sumber pekabaran ? 

Harian nPantjasila" terbit, mengundjungi Njonja2/Nona2j 

Tuan2, membawa chabar2 hangat) aktuil mulai 
| Pebruari 1950. 

SIFATNJA : Kebangsaan, umum (netral), tak memihak barang partij, 
membangun. 
Ukuran besarnja seperti PELITA. 

Alamat : 

GS. .A. MUNTU, 
| Kakaskasen 586. 

Tengada Kantor Komisariat Negara Tomohon. 

Toko Liem Tjoen Heo 
Ang Tiang Kang - 

  

  

  

PEMBERITAHUAN. : 
N.V. Transport Onderneming ,,PESMI" Tomohon, 
memanggil para Ahli-Pesero2 dari N.V. Transport Onderneming 
nPESMI", menghadiri Perhimpunan menurut Art. 14 dari Acte 
menjampingkan art. 9 dan II). 

tanggal 29 Januari 1950, mulai djam II pagi bertempat di Kantor 
nPESMI" di Kuranga Tomohon. 

Saham harus dibawa serta. 

ATJARA : e : 
|. Pembukaan. Ta . 

Pemandangan Umum oleh Directeur, gn 
Usul2. Hn 
Soal edaran, de 
Penutup. K3 
A
M
 
Dg

 

Tomohon 17 Januari 1950. 
N.V. Transport Onderneming ,,PESMI". 

Direksi 
(O Mawuntu).       

  

     

   

   

      Dengarlah anakku. Siapkan- 
lah hidangan sehari-hari , 
telapi..... pergunakanlah 
Palmboom dan serahkanlah 
kesemuanja kepada marga- 
rine jang menadjubkan ini. 

   Bagaimana: 
kah ku akan 
berbuat. 

           

    

     

  

      

  
  

  

. |Suaminjonja harus bersjukur-bangga 
mempunjai istri sedjati. 

: E Rapat terimalah pudjian saja njonja. | E Dinda hidangan itu sungguh istimswa, 
sep-ku amat gembira karenanjar 

  

  

Pa 
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Kanda, djanganlah kau memudji dind   

  
Lezat nikmat ce sehat 
Palmboom senantiasa mentjiptakan suatu hidangan 

istimewa. Margarine tulen berwarna kuning-emas ini 
meninggikan rasa asli dari tiap makanan dan membuat 

hidangan mendjadi hidangan pesta 
ketjuali dari itu ia sungguh menjehaikan oleh karena 
kekajaannja akan vitamin? A dan D, 

  

    

  

telapi pudjilah Palmboom/ Lebih-lebih | 
oleh karena kanda selandjutnja.fiap. 

: hari akan, 
makan senik- 

(#2, N mat-nikmatnja. 

Ni TE 
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Pertjetakan Kementerian Penerangan N.I.T, - Tomohon, 
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Lam Bie Nio Eng Siong — Tumaluntung , 
, Sedar (P. Tangka) — Karegesan « . 

LANGOAN/KAKAS Bea Lu — Kema 1 en 

Toko Wanita Ho Tjio Soh Kema 

Toko Murah Tan Kiem Soh Kema 

'oko Yap Tjin T : : 
sn aa Tag TONDANO 
Toko Tan Gie Kho Kha Seng 
Toko Pe Bun Kao Ong Seng Hoeat 
H. K. Solang — Kakas Kho Soei Tjien : 

Kemur ix Kakas nat | : 
: ndonesia 

RATAHAN Kam Uban 

Siong Yip Kawanua 
Rogahang : 

Yip Tjoei : KAWANGKOAN/SONDER 
Tung Sit Lun (Lie Sien) 

TOMBATU Thio Hong Kioe (Azia) 
Lam. Tjong Yim. 

Emor (Samerot) Perdamin N. V. 
: Karoong 
| en Kawanua — Sonder 
£. Rantung : : 
Ek Bie AMURANG/TENGAH 2 

: Fo Hien 
TOMPASO/MOTOLING Ang Tjeng Goan 2 

A. J. Lumenta/Gapi Maatus, Tom- Ang Stoe Hui si 
paso J. Laoh - MW Cara Miom kat Wilbert | 

ling . TOMBARIRI/TANAHWANG.- 
KO j 

agan — Tjan Tian Kioe » 
Toha Pa The Tjioe Koei 

T
a
e
 

  

   

  

Mohon Pessro2 hadirkan Perhimpunan tersebut jang diadakan pada | 

Ga 
O
m
a
n


