
     
   

  

   

      

tahun Ha ini Bet 
nja memba 

erobahana du 
peng Sa mereka, 

juga n dialami 
: 2, Tedoasat Timur 
Kian kita dapat LN 

: ah 'a Tg ke 

  

  

   

  

   

      

     

KANTOR TJABANG 
TOMOHON. 

Indonesia. 

    

    

   
    

erdeka ini, tidaklah Naa ja 
djustru karena Juasnja na 

t2 ita. Tiap2 har 
dari apa.jang te 

ada terdjadi, meski- 
2 Mena itu aa 

  

    
   
     

   
    
    
   

  

Na fan g 
1 an Naa hidup 

uasana riang- -gembira, seba 

ng lepas dari sangkarnja. 
adalah mendjadi kenjataan, 

wa suasana sedemikian itu tak 
“dapat kita pertahankan terus, ka- 

. rena makin hari makin mendesak- 
5 datang berbagai persoalan jang 

“ mengenai penghidupan sehari-hari 
“jang memaksa kita berdiri dengan 
dua kaki diatas tanah “dan melihat : 

& gala: sesuatu dengan kepala jang 
“dingin, sebab keadaan disekitar ' 

| kita sendiri dalam lingkungan jang 
ja -a- 

r Na kenkan »harga” dari ke: 
: Pan pada orang-seorang. Ka 

| rena itulah, maka memelihara tjo- 
6 | raka sendiri, dengan tak melupa- 

“(kan kesatuan jang besar, adalah-sa 

ngat diperlukan. Untuk ita, perlu 
“ adanja pandangan hidup jang ber 
— sandarkan keinsafan melihat kenja 
taan2 jang terdjadi disekeliling kita 

  

   

    

   

       

     

    
   

  

     

    

       

    

  

   

     

   
    

    

    
    
     

    
     

     

   

    
   
   
   

      

   

  

    
   

    

   

  

  

udah barang tentu, dig di In. 

“Timur akan ada perobah- 
alam segala lapangan, sosial, 

ik dan “ekonomi. Hal itu telah 
1  bitjarakan sepintas lalu, de- 

ngan mengemukakan, bahwa dari 
ihak pemerintah ada kesanggup- 

G merombak apa2 jang pa 

sud 
suasana siata negara na- 
merdeka, perobahan2 mana 

a meliputi segala lapangan dju 
apangan badan pemerin 

- 

beberapa minggu lagi akan 
2 rlemen baru dari Nega" 

2 Na 

Timur dengan peker- 

Sudah Png tentu, 

x ha ini saban Menahan ak 

En 2 Saba. sangat-” 
-gesa bila sekarang kita 

nera , bagaimanakah haluan 
“politik Ne egara kedalam maupun ke 

meskipun dapatlah dipasti- 
“bahwa haluan itu akan lebih 
uaskan rakjat banjak, melihat 

para anggota2 parlemen ba 
itu jang sebagian besar terkenal 

ena djiwa jang progressief dan 
ja ang pula mendapat “kepertjajaan 

akjat. Dalam hal itu dapatlah In- 
donesia Timur membanggakan diri, 
arena dia adalah Negara bagian 

ertama jang mempunjai Ba- 
'erwakilan Rakjat jang dipi- - 

ih dari rakjat dan oleh rakjat. Ti- 
daklah dapat disangkal, bahwa par 

n baru sekarang.ini adalah ha- 
dari pemilihan jang sedemokra- 

dalam keadaan sekarang ini 
itulah merupakan satu Jang- 
jang besar kearah penjempur- 

mokrasi diseluruh Indone- 
pelopori. oleh Negara Indo- 

uat mereka jang be- 

apat melihat kedjadian2 de- 
ata jang objectief, ke- 

ita pada hemat - kita 
gkal. 

alam habunyana 

alah dapat kita 
djiwa ki- 

sudah aga 

| seka- 

t salah 
ahwa 

aa 

Kinta 
— dapat 

dan 

   
   

   

   

   
  

   

  

     

    

    

   

     

   

  

       
      

sekeliling perio e sebe-. 
"7 "Tum pen rahan Me 

jang tertinggi di Negara ini, . 

Bau MA : 
— kepada Pemerint 1 

Wali Negara Dis Tanba pa- 
da hari Senin malam telah menje- 
rahkan mandatnja kepada Pemerin 

“tah RIS. Penjerahan ini telah dite 
rima oleh Menteri Anak Agung 
Gde Agung. Wali Negara Djawa 
Timur akan mengurus soalz jang 
sudah “berdjalan, Sehingga kabi- 
net Republik Indonesia Serikat me 

- ngangkat 'komisaris untuk Negara 

Djawa Timur. Pada umumnja di- 
duga, bahwa Mr. Indrakusuma 
akan ditundjuk sebagai komisaris 
Pem. RIS untuk Negara Djawa Ti 

.mur jg. berkewadjiban mendjalan- 
pemerintahan. Dalam pada 

ita Pemerintah RIS telah menun- 
djuk Mr. Indrakusuma sebagai Ko 
misaris Pemerintah 

liau sebagai ketua kumisi jang ber 
kewadjiban untuk mengreorgani- 
sasikan korps pegawai di. Djawa 
Timur. Berhubung dengan ini, sam 
bil menunggu pengangkatan beli- 
au sebagai . komisaris pemerintah 
js. berkewadjiban mendjalankan 
pemerintahan, maka Mr. Indrakusu 
ma memutuskan untuk meletakkan 
djabatannja sebagai Wali kota Su 
rabaia. Pengganti beliau akan di- 
angkat oleh Pemerintah pusat. Da 
kaan Suatu konperensi pers, Mr. In 
rakusuma menerangkan, . bahwa 

dikehendaki, supaja waktu peralih 

dak sesuai lagian ini, alat ,alat pemerintahan dan par- 

Terasa” Tembaka “sedapat mungkin 

'berdjalan seperti sediakala. Wak- 

tu peralihan ini akan berlangsung 

   

Palar teitusml akan resepsi sidi Hotel i 

  

dalam dinas 
umum dan telah mengangkat be- 

   

  

    
    

   

sampai tersusunnja Ne fede- 

ral dan rakjat telah menjatakan pen : 

dapatnja. 

- Keputusan itu diambil dalam per 
musjawaratan jang dilangsungkan 

hari Senin malam ditempat kedia- 
| Dengan putusan Presiden tgl. 7 man wali negara jang dihadiri oleh 

Anak Agung, gubernur militer Dja 1 
wa Timur, kolonel Sungkono, mr, 
Indrakusuma, pelbagai pegawai ne ' 
gara dan anggotaa staf gubernur 
militer. Hari Selasa Menteri Anak 
Agung kembali ke Djakarta. 

Mr. RUM MENGUTJAPKAN SELA. 
MAT TINGGAL KEPADA KELUAR- K 

GA. 

Komisaris tinggi RIS di Neder- “Sa2nja 

land, mr. Moh. Rum hari Senin me 
ngundjungi 

hari Rabu pagi beserta isterinja 

dan dihentar oleh residen dan bu- 

pati Pekalongan serta bupati Ken- 
dal sampai di Semarang dan disam 

but oleh gubernur Budiono. Dalam. dak hadir dalam sidang kabinet ini 
pertemuan jang kemudian diada- | Menteri Djuanda jg. sedang dalam 
kan di hotel Pavillion hadir djuga 
djendral major Mollinger, kolonel Me 
Ohl, dr. Sudjita dan Jainz pembe- “. 
sar Belanda. Hari ita djuga Mr. 
Rum berangkat ke Djokja dan- 
Djakarta. Kundjungan ke Pekalo- 
ngan itu adalah untuk bertemu de- 
ngan keluarga. 

    

. Waldorf-Astoria di New York. 
Dengan tulus-ichlas kami inginkan 

5 perhubungan persahabatan dengan 
semua 2 didunia. : 

(Aneta) Pada hiasi Djumat ma- 

lam delegasi Indonesia pada Perse- 
'rikatan Bangsa2 telah mengadakan 
resepsinja jang pertama di hotel 
Waldorf-Asteria di New York.Jg. 
mendjadi tuan rumah adalah duta . 

besar Indonesia pada Per Prikatan 
Bangsa2, Palar dan isterinja. 
Dalam pidatonja jang diutjapkan 

dalam resepsi itu, Palar berkata an 
tara: lain: Saja gembira, bahwa 

Pore analam tai dapat berkumpul 
disini untuk merajakan pembentuk 

. an Republik Indonesia Serikat. Ha 
j2Ya kemudian republik kami ini didja 

“sedjarah dari $ min oleh kesatuan 
| bangsa Indonesia dan ikatan2 per- 
sahabatan antara Indonesia dan 
bangsa jang demokratis didunia. 
Malam ini kita tidak hanja mera 

jakan kemerdekaan jang telah kami 
tjapai, tetapi djuga merajakan ke- 

njataan, bahwa nia ini bang 
. sa2 jang merdeka dapat bekerdja 
bersama2 untuk mentjapai keuta- 
maannja manusia, seperti tertjan- 

tum dl piagam Perserikatan Bang- 
sa2. Penduduk Indonesia jang ber 
djamlah 75 djuta djiwa telah di- 
gembirakan dan dipersatukan dan 
jakin, bahwa kesukaran2 apapun 
ea jang mereka aa mereka 

  

haruan djiwa, menjesuaikan djiwa 
dengan suasana dewasa ini, kare- 

na segala tindakan2, bila tak terdo 
rong oleh djiwa baru akan terlalu 

mengalami bentrokan2, karena tak 
. sesuai dengan panggilan masa. Ber 

tindak dan berpikir sebagai manu- 

sia merdeka, sehingga segala komp- 
lex dan rasa rendah deradjat .hi- 
tang, adalah satu conditie sine gua 
non, jang tak dapat kita tinggalkan 

“bila bangsa Indonesia betul2 hen- 
dak berdiri sama tegak dengan Ia- 
ina bangsa jang telah madju didu- 
nia ini. 

dapat mengatasi kesukaran2 i ita ber 
dasarkan azas2 demokrasi: - 

Bangsa saja sudah berkeras ha- 
ti untuk menggunakan kedaulatan 
jang baru ditjapainja itu sebagai 

alat, hak: hanja untuk mendja- 
min hak2 demokratis tetapt djupa 
untuk .mendjamin serta melindungi 
keadaan hidup mereka dan keadil- 
an politik, ekonomi dan sosial. 

BP eka 
ingin hubungan persahabatan de- 
ngan semua bangsa2 didunia dan 
kami akan bekerdja untuk ini. Ka- 
mi menunggu2 kerdja bersama jg. 
berhasil dengan negeri Belanda se. 
bagai dua negara jang berdaulat 
seperti telah disetudjui dlm KMB. 

Selandjutnja Palar menerangkan 
bahwa ia akan tetap mewakili Indo 
nesia dalam Dewan Keamanan ber 
kenaan dengan masaalah Irian jg. 
hingga sekarang. belum pula dapat “ 
ditelesaikan, dan djuga berhubung 
dengan dilandjutkannja pekerdja- 
an KPBBI jang djuga mendapat 
kewadjiban untuk mengawasi: pe- 
njelenggaraan persetudjuan2 jang 
tertjapai di Den Haag. 

Diantara tamu2 jang banjak jg 
'menjampaikan selamat diantaranja 

|. terdapat ambasador Belanda di Ca 
- nada, dr. van Royen, wakil kepala 

Disinilah Yuta “aa La delegasi Belanda pada PBB, dr, 
Riemens, konsol djendral Belanda 
Cnoop Koopmans, sekretaris djen- 
dral PBB, Trygve Lie, ambasador 
India, pemimpin delegasi Amerika 

“pada PBB, ambasador Warren Aus 
tin, wakil Canada, djendral Mc 
Naughton, wakil Belgia pada PBB, 
van Langenhove, wakil Perantjis 
'“Chawval, wakil “Tiongkok dr. Chi- 
ang dan b banjak lagi pemimpin2 de 
legasi lainnja pada, PBB. Djuga 
ketua AFP (Ametican Federation 

“of Labor), “William F. aa hadir 
pada resepsi itu. 

ai 

Pekalongan dan ma- 
lamnja mengadakan djamuan diru- $ 
mah residen. Kemudian dari Sema- ' 
rang diwartakan, bahwa Mr. Rum « 

    
   
   

- dikirim kawat 

ichlaslah kami - 

   

KEPUTUSAN PRESIDEN R.I.S. BER- 
. HUBUNG DENGAN BADAN2 
JANG MENERIMA URUSAN2 KE- 
$ DAULATAN. 

      
   

     

  

   

   
januari 1056 dibubarkan masing2 
legasi Republik Indonesia Seri- 

tat P3 bertugas menerima kedau- 
'Yatan dari keradjaan Belanda, de- 

“'putasi Indonesia jang berkekuasa- 
an penuh untuk menerima pemerin 
'tahan umum, sipil dan militer dise- 
255 Indonesia dari wakil mahko- 
a Agung keradjaan Belanda dan 

'deputasi Indonesia Serikat jang ber 
'kekuasaan terima kedaulatan Re- 
“publik Indonesia, semuanja diser- 
tai utjapan terima kasih atas dja- 

kepada negara. Putusan 
Presiden itu mulai berlaku tanggal 

Descember 194090. - 

KABINET RIS BERSIDANG. 

. Kemarin pagi pada pukul 9 te- 

“lah bersidang kabinet RIS Na 

   

    

   

  

   

  

     

      

     

3 “dung Dewan Menteri di Djakarta. 

bkok pembitjaraan jg. terutama 
adalah soal anggaran belandja. Ti 

perdjalanan ke Amerika Serikat, 

Anak Agung Gde Agung 
jg. Kini sedang berada di Makas 

.sar dan Menteri Sultan 'Hameng- 
Buwono IX jg. kini telah sem- 

buh dari kesakitannja dan sedang 

berada di Djokja dan ditunggu ke 

datangannja hari ini di Djakarta. 

PERMINTAAN ORANG2 TIONG- 
HOA SOLO. 

Tudjuh perkumpulan Tionghoa 
di Solo dan beberapa penduduk 

Tionghoa jang terkemuka dikota 

tersebut memutuskan akan mengi- 

Tim kawat kepada Presiden Sukar- 

no dan perdana mentri Hatta jang 

berisi permintaan mengakui peme- 

rintah Mao Tse Tung. Pula akan 

kepada Mao dan 

Cho Weng Lai meminta akui peme 
rintah RIS. 
PEMBERSIHAN2 DI TAPA- 

“ NULI SELATAN. 
(Aneta). Menurut s.k. Medan 

Mimbar Umum, maka sedjak tgl. 
1 Djanuari jl. tentara R.LS. me- 
ngadakan pembersihan2 jang sa. 
ngat berhasil di Tapanuli Selatan 
terhadap gerombolan2 bersendja- 
ta jang bergiat didaerah itu. 

Kabar ini dengan resmi dibe- 
narkan oleh opsir territoriaal Su- 
matera-Utara, majoor Prejatna. 
Aksi pembersihan dipimpin oleh 
majoor Bedjo. Gerombolan? ini 
sudah lama mengatjau daerah ini. 
Dua pemimpin terkenal, jaitu, 
Saleh dan Tedung Sipahutar te. 
lah ditangkap. 

  

BC-3 Canadair. 

    

PRESIDEN SUKARNO MENGUNDJUNGI 

| Adpertensi f 1.— 

  

REDAKSI Tamoliss 
ADMINISTRASI (T. No. 1 

BXPEDISI (PENGADUAN) 

Pemimpin UMUM M (rumah) Tha tif. 55 

LI sebulan 
sebaris sekatcm, 

(sekurang?nja 1 3. — untuk 3 baris 
atau kurang). 

UNTUK KOTA MANADO! 
TOLLY PHOTO STUDIO : 

PASSERSTRAAT  TELF. No 209. 

nan f 4.— 

  

  

    

   ANGKAT- 
AN LAGI 

     
         

      

  

     

   

  

Indonesia Timur 

Dalam bulan APRIL 

Presiden SUKARNO 

akan mengundjungi 
N.LT. 

Pada tanggal 17 jl. tuan Rondo- 
nuwu, acting ketua 'GAPKI Ma- 

kassar telah berkundjung kepada 

Presiden Sukarno di-Istana 'Gam- 
bir. Pada pertemuan ini Presiden —- 

telah menerangkan kepada tuan 
Rondonuwu, bahwa di. rentjana 

kundjungan Presiden kedaerah2 di 
Negara RIS, kundjungan ke NTT: 

akan dilakukan oleh Presiden da- 
Tam bulan April jg. akan datang. 

ATJARA PERDJALANAN PENIN- 
DJAUAN KOMISARIS NEGARA 

“UTARA. 

Menjusul berita jang disiarkan 
pada tel. 18 hb. jl. tentang perdja- 

lanan penindjauan Komisaris Ne- 
gara Utara dalam ressortnja, maka 

kebajii tambahan atas berita tsb. 

dapat dikabarkan lagi, bahwa ber- 

angkatnja pt. D. A.: Th. Gerungan 

diundurkan satu hari, “sehingga 

atjara perdjalanannja mendjadi 

sbb.: 
Berangkat dari Manado : tgl. 25), 

pukul 08.00. 

  

Pesawat terbang jang akan 

Presiden Sukarno menundjukkan perhatian beliau terhadap 

kapal2, ketika beliau mengundjungi salah satu kapal matjam 

korvet jang telah diserahkan kepada Republik Indonesia Seri- 

kat. Ipphos-Aneta. 

  

Tiba di Gorontalo : tgl. 26/1, pukul 
7.00. 5 

Berangkat dari Gorontalo: tgl. 27/1 
pukul 12.00. 

“Tiba di Poso: tel. 28/14, pukul 08.00. 
Berangkat dari Poso : tgl. 29/1, pu- 

kul 18.00. 
Tiba di Manado : tel. 31/1, pukul 

09.60. : 

, BATALJON-RATULANGIE" 

(Makassar-Aneta). Berhubung 
dengan ' pengumuman  pemerin- 

tah Indonesia Timur dan ko- 
misi militer RIS jang telah diben- 

tuk untuk memelihara keamanan 

didaerah ini, maka 350 orang te- 

lah datang dikantor kepala distrik 

Mereka dahulu tergabung dalam 
.bataljon-Ratulangie” dari TNI. 
Atas nama komisi militer ini major 
Saleh Lahade mengadakan perte- 

muan dengan bekas INI ini, dan 
disini ia menerangkan, bahwa me 

reka tidak akan ditawan dan un- 

tuk bataljon itu akan didirikan as- 

rama jang istimewa. 

Dari. fihak anggota2 bataljon di- 

tegaskan, bahwa sendjata “mereka 

tidak akan diserahkan sebelum me 
reka diakui resmi sebagai anggota 

tentara RIS. 

Pendaftaran belumlah dimulai, 

Pengangkatan suatu komisi penghu 

bung jang akan berhubungan de- 

ngan komisi militer sementara di- 

anggap tjukup. 

  

membawa Presiden SUKARNO 
ke india. 

Menurut - pengumuman pihak 
,Garuda Indonesian Airways” 
Presiden Sukarno dalam perdja- 
lanan beliau beliau ke India akan 
menumpang pesawat terbang 

PK-DPD. Pe- 
sawat terbang itu adalah pesawat 
terbang jang ditumpangi oleh 
Presiden Sukarno pada tanggal 
28 Desember, ketika beliau ter- 
bang ke Djakarta setelah penje- 
rahan kedaulatan. Sebagai pe- 
mimpin dari pesawat terbang ter. 
sebut akan bertindak kepala di- 

Penindjauz Luar Negeri mengikuti 
perkara WESITERLING. 

(Aneta). Penindjau2 sie di Dja 
karta ini dengan saksama mengikut 
kedjadiang disekitar kegiatan pe- 
“mimpin APRA, Westerling, demi- 

Bari aeniitakan oleh djurawarta 
Pedoman”. Bagi mereka dianggap 
telaga suatu udjian jang penting, 

bagaimana sikap pemerintah RIS 
nanti terhadap seorang warganega 
ra bangsa asing jang sampai bera- 
ni mengirim sematjam ultimatum 

Be Pemerintah, sambil melaku 
tindakan2 jang meliwati batas 

hukum. 

Hal ini mereka anggap sangat 
“pentingnja, djustra karena Pemerin 
tah RIS baru sadja didirikan dan 

“masih harus membuktikan ketjaka- 

pannja. Oleh kalangan kaar negeri 
itu terutama djuga dirasa sangat 

“merugikan kedudukan Negara, bah 
— wa, seorang Perdana Menteri Nega 

$ Ia Bagian (jang Segatud ialah 
Sg 

Anwar Tjokroaminoto, Red.) me- 
ngadakan perhubungan dengan 
Westerling, sekalipun tidak setjara 
resmi. 

Orang jang bertindak demikian 
harus ditangkap, demikian kalang- 

an ita dan karena dia orang war- 
ganegara asing, baik diusir sadja 
keluar negeri. , 

Kalangan resmi taha. 

Kalangan resmi jang kita tanja 
tentang hal itu menjatakan penda- 
patnja. bahwa memang kesemua- 

nja itu sudah dirasai djuga oleh fi- 
hak Pemerintah. . 

Selandjutnja dinjatakan penghar 
gaannja terhadap penjataan Komi- 
saris Tinggi Belanda, dr. Hisch- 
feld jang mentjela tindakan2 NVes- 

terling itu dan mendjauhkan diri- 
nja dari segala perbuatannja. 

Akan tetapi, demikian kalangang 

ita, djauh lebih tegas kiranja, apa- 

nas penerbangan dari ,,Garuda 
Indonesian Airways jakni tuan 
M.S. Rab. Tuan Rab djuga telah 
bertindak sebagai pemimpin dari 
pesawat terbang jang ditumpangi 

“oleh Presiden dalam perdjalanan 
beliau ke Surabaia, Seperti dike- 
tahui, Presiden beserta rombo- 
ngan akan berangkat ke India 
pada hari Senin jang akan da- 
tang. Pukul berapa pesawat itu 
akan berangkat menudju India be 
lum lagi diketahui. 

eren 

  

  

terang misalnja melarang anggau- 
ta2 tentara Belanda untuk berhu- : 

bungan dengan Westerling serta 
kontjoanja. 

Selama ketegasan jang demikian 
itu tidak ada, alatz pendjaga kea- 
manan Pemerintah djuga kurang 
leluasa keadaannja untuk mengam 

biltindakan2 preventief (pentje- - 
gah) jang perlu. Paling2. bisa diam 

bil tindakan, kalau sudah terdjadi 

vapa2 dan dichawatirkan, bahwa da 
lam tingkatan itu, saat sebenarnja 

sudah liwat, demikian ,,Pedoman”. 

MOSI PARTAI. NASIONAL INDO- 
NESIA TJABANG NGANDJUK. 
Dalam konperensi tahunan dari 

Partai Nasional Indonesia tjabang 

Ngandjuk telah diterima sebuah 

mosi, dimana didesak kepada Pe- 
merintah RIS dan Pemerintah Re- 

publik Indonesia, supaja selekas 
mungkin dihapuskan peraturan pem 

batasan terhadap hak bersidang 

dan berkumpul. Mosi ini didasar- 

kan pada perobahan keadaan di In 

donesia, sesudah penjerahan kedaw 

latan pada tanggal 27 Desember ta ' 
bila Komisaris Tinggi itu dengan bugi jang lalu. 

      

       

  

     

  

    

     

   

  

   

     
   

      

  

   
   

       
       

        

           

   

         

    
       

     

        
         
        
     
        
      
     
         

      
      
       
        
     
          
       

        

        

            
       
      

      
     
        

    

   

         

   
     

        
      
      

          

        
      
         

       

      

        

    

 



      

      

   

    
   
        ASIA DIDJADIKAN SOVJET 

(United Press) Pemerintah Tiong 
kok nasionalis telah mendapat ka- 

bar, bahwa pemimpin komunis Ti 
- ongkok Mao Tse Tung dan Josef 
“Staka, kini sedang mengerdjakan 

suatu rentjana besarzan guna men 
djadikan Asia suatu daerah Sovjet, 
demikianlah perdana menteri Yen 
Hsi Shan menerangkan kepada" 

“pers. Keterangan dalam garis2 ke- 
tjil, demikian perdana menteri ta- 
di, telah dikeluarkan dari Peking 
dengan djalan gelap ke Taipeh dan 
kini ada ditangannja. j 

Menurut rentjana ini, maka So- 
vjet Unie akan memberi pertolong 

an militer kepada daerah2 komunis 
di Timur Djauh, dimana gerombol 
an2 jang bersendjata akan dengan 

terangzan melawan pemerintaha 
jang telah ada atau bekerdja diba 
wah tanah untuk — seperti di India 
memberikan kerugian sebanjak2 

.nja kepada - pemerintah jang ada. 

' Diduga, bahwa' Mao telah mengu- 
sulkan untuk mengirimkan 50. 

000 agen2 kedaerah2 ini, diantara 

mana 15.000 akan mendapat tugas 
memberikan latihan militer kepada 

para pekerdja dibawah tanah dan 

10000 harus mengadakan kontrole 

      

    

    

    
    
      

    

     
    

    
     

      
      

    

     

    
   
     

    

   

    
    
     

   
     

    

   
   
   
    

   

     

     

  

    

     

     

    
      

    
      

   
    
   
    

    

         

   

   
    

      

  

    
    

    

    

   

     

    

    

   
   
    

    
   

   
   

   
    
   
    
   

    
    

    

   

   
   

    

terhadap perhubungan2 dengan ko 

munisme international. Agen2 lain 
nja akan mendapat tugas uantuk be- 

kerdja aktif dalam bermatjam2 or- 

4 
“Seorang pembesar, Pemerintah 

Indonesia hari Rabu menerangkan, 
'” bahwa Indonesia ingin mengada- 

kan hubungan2 diplomatik dengan 
- Korea Selatan, akan tetapi ditam- 
bahkan olehnja, bahwa mungkin - 

“tak akan diadakan kedutaan di 
Seoul. Dikatakan selandjutnja, 
bahwa Indonesia sangat mungkin 

'akan mengutuskan mr. Maramis 

untuk mengurus hubungan Indone- 
sia dengan Korea tersebut. Teks 
nota Indonesia baru2 ini, dalam ma 
na diberi djawaban atas pengaku- 

an de jure Korea Selatan atas In- 
donesia tak menundjukkan kemung 

kinan akan pengadaan penukaran 
. wakilz diplomatik. Dari kalangan 

jang berhubungan rapat dengan 
Kementerian luar negeri, UP mem- 
peroleh kabar, bahwa orang tak da 
pat mendjelaskan bagian dalam no 

“ta tersebut, tetapi orang menjata- 
— kan, bahwa soal mengadakan hubu 

ngan diplomatik dengan Korea itu 
akan dibitjarakan dalam sidang ka- 

binet dalam waktu beberapa ming- 
gu ini. Sumber lain jang berhubu- 
ngan rapat dengan kementerian lu- 
ar negeri mengatakan, bahwa soal 
mengadakan hubungan diplomatik 
dengan Korea itu adalah soal sulit, 
karena harus diingat kedudukan is- 
timewa Korea terhadap Rusia. Hal 
itu adalah soal jang putusarnja ha 
nja dapat diambil oleh Drs. Hatta 
sebagai menteri luar negeri dalam 
sidang kabinet. Sementara itu un- 
tuk pertama kali pers Indonesia me. 
nuntut Republik baru harus turut 
menandatangani perdjandjian per- 

: damaian Djepang dan harian ,.Mer 

“ deka” memadjukan pikiran seorang 
' pembesar kementerian luar negeri 

jang mengatakan, bahwa Indonesia 
| memang berhak turat tjampur da- 
“lam penjusunan perdjandjian “per- 
damaian Djepang, karena kerugi- 
an2 materieel dan korban manusia 
jang diderita dalam zaman pendu- 
dukan Djepang. - : 

PENGANGKATAN2 UNTUK. KE- 
MENTERIAN PERHUBUNGAN, TE- 
"NAGA DAN PEKERDJAAN UMUM 

Sampai ada keputusan jang Ie: 

— bih landjut, maka Ir. M. Sutoto te- 

— Iah diserahkan menunaikan peker- 

djaan sekertaris-djenderal  Kemen- 

terian Perhubungan, Tenaga dan 

“Pekerdjaan umum Republik Indo- 

nesia Serikat. Kemudian telah di- 

“angkat Ir. M. Putuhena mendjadi 

- acting direktur-djenderal Pekerdja- 

an umum merangkap buat sementa 3 

“ra Urusan Tenaga dan Ir. Indratja- 

'ja sebagai acting kepala Departe- 

"3 men Perhubungan dari djawatan2 

P.T, kereta api, sambil merang- 

kap sebagai acting kepala 1s. 

(RIS. Untuk acting kepala Depar- 

2. temen Pelajaran RIS telah diang-g 

kan tuan M. Pardi. 

as 
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dan tabir siasat SO 
' 50.000 agenz KOMUNIS 

- disediakan untuk siasat itu. 

    

ARK “AFF 

- Soal perhubungan INDONESIA- 
- i KOREA. 

kan memberikan 

mama 

      

  

     
   
   
    

ganisasi2 politik dan dalam lapang 
an ekonomi mengerdjakan segala 
sesuatu jang dapat ' melemahkan 
genggaman Inggerissdan Amerika 
dipasar Asia. 

Tudjuan rentjana ini adalah: me 

nimbulkan suatu revolusi dunia di 
Asia tidak dengan memulai dengan 
suatu perang dunia ketiga, tetapi 
dengan suatu proces memerdekakan 
jang lambat, jang pada “waktunja 
akan menudju kearah mendjadikan 
daerah2 sekundaire. mendjadi da- 

erah Sovjet, seperti Indo-China, 
Malaja dan Pilippina, dimana ka- 
um komunis sudah terang2 beker- 
dja aktif. Sovjet Uni akan membe- 
rikan sendjata2 dan amunisi kepa 

da Tiongkok Komunis dan kepa- 
da semua organisasi komunis di 

Asia Tenggara. Djalan2 pengirim- 

an dari sendjata2 ini akan melalui 

Indo-China, Malaja dan pangkal- 

an gerakan menjelundupkan sendja 
taz ini adalah Kanton dan Kun- 
ming, demikianlah perdana mente- 

ri Yen. 

Achirnja Mao dan Stalin ber- 
niat mendirikan organisasi2 diba- 

wah tanah, tetapi jang tidak ber- 

sendjata di India, negara mana me 

nurut keterangan2 jang ada pada 
Yen Shi Shan, dianggap sebagai 

kuntji terlaksananja rentjana ini. 

    

WALI NEGARA DJAWA TIMUR 
AKAN MEMBERIKAN KETERANG- 

AN KEPADA PARLEMEN. 

Wali Negara Djawa Timur a- 
keterangan de- 

ngan surat kepada Parlemen ten- 

tang putusan beliau untuk mengem 
balikan mandatnja. Dalam surat 

ita Wali Negara Djawa Timur dju 
ga akan memberikan pendjelasan 

tentang alasan2 beliau mengambil 

keputusan tersebut. A 

Mr. NASRUN KE DJAKARTA. 

Wakil pemerintahan Padang dan 
sekitarnja, Mr. Nasrun telah tiba 

di Djakarta. Beliau akan mengada- 
kan perundingan2 dengan para 

pembesar Republik Indonesia Seri- 
kat mengenai beberapa resolusi jg 

dikirimkan dari Padang. Salah sa- 

tu dari resolusi ini, ialah pengga- 
bungan dari daerah ini dengan Re- 
publik Indonesia. Sebagai diketa- 

hui, resolusi. ini telah diterima baik 
oleh Dewan Haminte Padang. 

DJAM MALAM DI TJILATJAP DI- 
HAPUSKAN. 

Oleh komandan militer di Tjila- 

tjap, djam malam jang berlaku di 
daerah tersebut kini telah dihapus- 
kan. 

PENGADJARAN DAN SEKOLAH2 
: Di DJAWA TENGAH. 

Pengadjaran dan se aa dida- 
erah Renville di Djawa 'engah, ki 

ni berada lagi dibawah pengawas- 
an Kementerian Pengadjaran Repu 
blik Indonesia. 

Dr. SUBANDRIO AKAN PERGI KE 
DJAKARTA. 

Wakil Republik Indonesia 

di London, dr. Subandrio, - dalam 
waktu pendek akan mengundjungi 
Djakarta untuk menerima tugas ke- 
wadjiban dari pemerintah RIS. Da 
lam perdjalanannja ke Indonesia ia 
mungkin akan singgah di Singapo- 
re untuk mengadakan pembitjaraan 

dengan komisaris tinggi Inggris un- 
tak Asia Tenggara, Malcolm Mac 
Donald. Diantara tugasnja di Indo 
nesia ialah mentjari pegawai2 un- 
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PUKULAN2 BAGI PERDJUAN 
KAUM NASIONALIS TIONGKOK. 

Pertanjaan2 jang dikemukakan 
oleh penduduk Formosa, ialah per- 
tama kapan kaum komunis akan 

mendarat di Formosa dan kedua 
adakah harapan-nasionalis dapat 
melawan pendaratan itu. Lapuran 
dari Tiongkok menduga, bahwa ka 
um komunis akan menjerang lebih 

dulu Hainan dan kepulauan 

san. Djika demikian, maka Form 
akan mendapat ..adempauze”. Pa- 
da umumnja dikatakan, bahwa pen 
daratan ke Formosa adalah sangat 
sukar dan tak mungkin, selama ang 
katan udara dan angkatan naSiona- 
lis tetap aktif. Seorang asing jang 
selalu berhubungan dengan kemen 
terian pertahanan ” mengatakan, 
bahwa angkatan laut nasionalis 

-mempunjai kesadaran untuk bersa- 

tu dalam pertempuran, daripada pe 
ngiraan semula dari negara2 lain. 

Karena kegiatan angkatan udara 

jang telah mengadakan serangan a- 
tas Shanghai dan kota2 lain dibe- 

nua Tiongkok, banjak berita telah 

disiarkan di Formosa, berituz mana 

memberi kepuasan kepada banjak 
orang. Pengakuan Inggris atas pe- 
merintah Peking berarti tamparan 
hebat bagi pemimpin2 nasionalis, 
tetapi kedjadian tersebut datangnja: 
dengan tiada tiha2. Berita itu dju- 

ga telah mengakibatkan terdjadi- 
nja beberapa kedjadian di Tamsui, 

tetapi pada umumnja tidak terda- 

pat sentimen2 dikalangan pendu- 

duk jang anti Inggris. 'Pengumu- 
man presiden Truman jang menja- 

takan, bahwa Amerika tak akan 
memberi bantuan militer untuk 

mempertahankan Formosa itu, ber- 

-arti suatu tamparan jang lebih he- 

bat bagi kaum komunis daripada" 

pengakuan Inggris terhadap Pe- 
king. Sampai saat jang terachir, ka 

um nasional mengharapkan agar 
bantuan ini diberikan djuga. $ 
JESSUP BERANGKAT KE HONG.. 

KONG. 

Duta pengembara Amerika Seri 
kat, Jessup, setelah mengadakan 

perundingan dengan Chiang Kai 
Sjek, berangkat ke Hongkong. Be- 
liau tidak memberikan keterangan 

apapun dan kundjungan beliau ke 

Formosa tidak meninggaalkan ke- 
san jg. baik. Para anggota. Dewan 
Pembuat Undang2 dan Dewan Pe 
ngawas Yuan merasa heran, kare- 
na Jessup tidak menerima mereka. 

Dari Hongkong Jessup akan mene- 
ruskan perdjalanan ke Manilla. 
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. PULAU CYPRS KEMANA? 

- 5600 Mahasiswa Turki berdemon 
asi dilapangan di Istambul un- 
"mengembalikan Cyprus kepada 

i. Dipulau itu, hari Minggu di 
adakan pemungutan suara, apakah 

penduduk jang djumlah k.l. 450 ri- 

nani. Kini pulau tersebut diperin- 
tah Inggeris. Para pembitjara pada 
pertemuan itu berteriak2 ,,hilang- 
kan komunis, Cyprus ikut Turki”. 
Setelah ita mereka meletakkan ka- 
rangan bunga pada tugu peringat- 

an Kemal Ataturk. Demonstrasi di- 
'adakan sebagai djawaban atas per 
temuan jang diadakan dilapangan 

ita djuga oleh mahasiswa2 asli da- 

xi Cyprus jang menjokong hak2 Ju-      
nani dipulau itu. Negeri Turki men 
duduki pulau itu dalam tahun 1574 
tapi harus menjerahkan lagi pada 

Inggeris pada tahun 1878. 

OKNUM2 PARTAI NASIONALIS ANTI KOMUNIS TAK MAU DU. 
DUK DALAM KABINET. 

Ngujen Phan Pong, perdana 

menteri Viet Nam jang baru mem 
bentuk kabinet baru. Nama3 men- 

teri baru tak akan diumumkan se- 

belum Djum'at atau Sabtu, demi- 
kian kabarz sumber jang dapat di- 

- pertjaja. Kabinet baru itu kehanja- 

kan terdiri atas orang Viet Nam 
Selatan, djadi sangat berbeda de- 
ngan kabinet jang lama. Anggota 
partai nasionalis anti komunis itu 
tak mau duduk dalam kabinet, 
akan tetapi mereka tetap 'menjo- 
kong pemerintah. 

  

bu mau tunduk pada keradjaan Ju-. 

BEVIN menenta ng perdjandjian Hg 

perdamaian dengan DJEPANG. Ya 

Menteri luar negeri Inggeris, Er- 
nest Bevin pada hari Senin menga- 
takan, bahwa peraturan2 
perdjandjian perdamaian dengan 
Djepang, haruslah menunggu sam 
pai Amerika menentukan politik- 
nja. Bevin mengatakan dalam kon- 

" perensi pers ,,sebelum Amerika me- 
ngadakan peraturan2 tentang poli- 

tiknja terhadap perdjandjian perda 
maian dengan Djepang, maka ne- 
gara2 Commonweath tak dapat ber 

buat apa2”. Mengenai rentjana2 
Commonwealth tentang Asia Teng 

gara, Bevin mengatakan ,,saja ha- 
rap Amerika akan memperhatikan- 
nja dan memberi bantuannja”. Ia 

. menambah keterangannja dengan 
mengatakan, bahwa Inggeris tak 
akan memainkan peranannja seba- 
gai crediteur lagi dan kini telah di- 
ambil opor oleh Amerika jang da- 
pat memainkan peranannja seba- 

gai crediteur di Asia Tenggara. Pa 
da achirnja, Bevin meramalkan su- 

atu kemenangan partai buruh da- 
Jam pemilihan2 jad. Ia “berkata 

saja harap, bahwa partai burah 

akan kembali dengan suara pilihan 

jang tjukup banjaknja “dan melan- 

djutkan tugasnja. 
Arr 

SEKITAR PEMOGOKAN?2 DI 
AMERIKA. 

(Reuter). Lebih dari 11.000 

pekerdja tambang2 jang mewakili 
paling sedikit sembilan bagian, 
daripada Uni jang dipimpin oleh. 
John Lewis hari ini telah mem- 
punjai kata sepakat hendak me- 
landjutkan pekerdjaannja setelah 
mengadakan pemogokan seming- 

Perobahan penting? dlm politik 
TIMUR DJAUH. 

    

'KOTA MENGTSE DIDUDUKI OLEH 

. KAUM KOMUNIS TIONGKOK. 

2 : Kaum komunis Tiongkok telah 

mengumumkan, bahwa mereka te- 

F lah berhasil merebut kota Mengtse. 

Pasukan Nasionalis jg berada da- 

Tam kota ini telah menjerah. Da- 

“lam gerakannja ke djurusan Timur, 

tentera merah di Wengchan telah 

dapat ditahan oleh tentera nasiona 

slis. Tentera merah berhasil memu- 

tuskan perhubungan kereta api da 

ri Yunan ke Indo-Tjina. 

  

Soal dua matjam Pemerintahan 
di Negara PASUNDAN. 

Menurut anggapan seorang pem- 
besar dari sekertariat Negara Pa- 

sundan, adalah bidjaksana sekali, 

kalau Wali Negara dan Pemerin- 

tah Pasundan menjerahkan ' man- 
datnja kepada Pemerintah RIS un- 
tuk mengatasi kesulitan2 jang tim- 
bul karena dua matjam pemerinta- 
han. Ditegaskannja, bahwa dua ma 
tjam pemerintahan itu sangat. mem 
bingungkan rakjat, sedang dalam 

keadaan jang demikian anasir2 jg 
tidak bertanggung djawab menda- 
pat kesempatan untuk mengadakan 
kekatjauan. Sementara itu Antara 
mengabarkan, bahwa Dewan Per- 
wakilan Sementara dari kabupaten 
Sumedang telah mendesak kepada 
“pihak atasan, supaja so'al dua ma- 

tjam pemerintahan ini segera dise- & 
- lesaikan. 

nd 
sg 

  

- 

tak stafnja di London. Dr. Suban- 

drio mengatakan kepada Reuter, 

bahwa kbmisaris dagang Belanda 
untuk Indonesia dari beluas Be- 
anda, Westermann, pindah 

awakilannja. 

BADAN PERDJUANGAN DI MA- 
GELANG DIBUBARKAN. 

Dalam hariz ini Badan Perdjua- 

ngan di Magelang telah dibubar- 
kan dengan resmi. Badan Perdjua- 
ngan tersebut mula2 didirikan de- 

ngan tudjuan melumpuhkan keku- 
asaan Belanda. 

  

keper- 

MARGARINE 

    

HADJI DAHLAN ABDULAH 
AKAN MENDJADI DUTA RIS Di 

MEKKAH, 

Antara mendapat keterangan da 
ri kalangan2 jang biasanja menge- 

tahui, bahwa Hadji Dahlan Ab- 

dullah telah ditundjuk sebagai du- 

ta RIS di Mekkah (Saudi Arabia). 
Beliau akan berangkat ke Mekkah 
setelah urusan2 naik hadji dari In- 

donesfa untuk tahun ini selesai. Ha 

dji Dahlan Abdullah dimasa pen- 
dudukan Djepang pernah mendja- 
di wakil wali-kota Djakarta. 

PENDAFTARAN ANGGOTA2 TEN 
TERA NASIONAL INDONESIA. 

Di Surakarta kini telah dimulai 
dengan pendaftaran anggauta2 TN 

I jang tidak tergabung dalam suatu 
bahagian, akan tetapi jang telah 
melakukan tugasnja dibawah ko- 

mandan2 pasukan jang tertentu. 

Hingga sekarang sudah ada 2000 

pradjurit jang sematjam itu jang 

mendaftarkan diri. Mereka jang te- 
lah mendaftarkan diri, untuk semen 

tara telah menerima sebuah buku 

saku dan mereka dapat menerima 

uang saku sebesar 40 rupiah sebu- 

lan. Ada rentjanaz untuk mengada 
kan pendaftaran sematjam ini pula 

di Semarang. . 

    

    
  

. Jessup antara 

(United Press) Duta keliling A- 
merika, Philip Jessup, pada hari Se 
nen menerangkan di Tokio, bahwa 

ia mengharapkan beberapa perobah 

an2 politik di Timur Djauh dalam 
tahun2 jang akan datang. Ia de- 
ngan ini djuga menjatakan, bahwa 

ia tidak memikirkan akan Djepang. 

lain mengatakan 
demikian dalam sebuah pidato di- 

suatu makan besar di Dewan Per- 

dagangan Amerika di Tokio. Pero- 

bahan2 politik jang dipikirkan oleh 

nja akan memberi pengaruh besar 
atas ekonomi Djepang, demikian 
Jessup menerangkannja, tetapi apa- 

kah perobahan2 ini akan baik atau 

Digak, ia tidak mau memberitahu- 

an 

Sebagai djawaban atas Jessup 

ini, maka beberapa gubernur dari 

Dewan Perdagangan ini mengata- 

. 'kan, bahwa mereka terutama me- 
madjukan keberatan, bahwa Ing- 

seris dan beberapa negeri2 lain te- 

lah mengadakan perdjandjian2 da- 

gang dengan Djepang, sedang Ame 

rika belum. Salah seorang guper- 

nur menerangkan, bahwa perda- 

gangan di Djepang dengan tidak 

sabar lagi menunggu saat pemerin 

tahan atas negara ini akan diambil 

oleh State Departement dan meng- 

harap Mc Arthur hanja 

kan pekerdjaana jang mengenai ke- 

melaku- 

militeran sadja. 

  

Pada hari Ahad 22 Djanuari djam 
7 akan diadakan malam pertemuan 
umum Pemuda di-Geredja Besar 
Tomohon. 

Uraian, ,,Bangunkanlah Negara". 
Terbuka untuk semua Pemuda Pe- 

mudi. Derma untuk Pusat urusan 
Pemuda, 

Pengurus Malam Pertemuan, 
Pemuda Tomohon P.P.K.M. 

tentang 

. ambil suara apakah pekerdjaan 

- PJM Perdana-Menteri dan 

    

        

    

gu lamanja. Djuga didaerah2 lain 
telah diadakan rapat2, jang akan 

  

hendak dilandjutkan atan tidak. #- 
Seorang djuru bitjara dari Pitts- Mana 
burgh Consolidater Goal Cum- 
pany memberi tahukan, bahwa 
dua bagian daripada Uni di Vir- 
ginia Barat akan melandjutkan 
pekerdjaannja. Karena pemogo- 
kan2 pada achir2 ini danpulaka- 
rena Lewis telah memasukkan un 
dang2 tiga hari-kerdja dalam se- 
minggu pada bulan Desember, 
maka persediaan batu bara di. 
Amerika serikat mendjadi sangat 
berkurang, dan karena keaddan 
iklim, maka kesukar4n2 diberba- 
gai daerah dapat diatasi. 

A2 
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PERKUNDJUNGAN PJM PERDA- | 
NA-MENTERI NIT DI MINAHASA. 

Ik 

Menjusul berita jang disiarkan : 

kemarin tentang kedatangan PJM 

J. E. Tatengkeng, Perdana Menteri 
NIT di Minahasa, maka lebih Ian- # 

djut dapat dikabarkan lagi sbb: 1 

PJM Perdana-Menteri kita akan 
disambut petang hari ini, kira2 pe 5 

kal 5 di Mapanget oleh pembesarz 
Komisariat Negara Utara, Daerah - : 

Minahasa dan Kota Manado. Sesu-  € “ 
dah penjambutannja, beliau akan d 

berangkat ke Manado, dimana be- 
liau akan menginap di Hotel Cen-  « 
tum. ada 

Besok, Sabtu tel. 21/1, akan di- 
adakan rapat dalam balai Dewan 
Minahasa di Manado, dalam rapat 

mana beliau akan berbitjara. Un- “ 
tuk rapat tsb. diundang para ang- i 

gota Dewan Minahasa” Dewan 
Haminte Manado baru, Kumisi Pe- 
merintahan “ untuk kota Manado, 
para pemimpin semua partai poli- a5 

tik, organisasi buruh dan organisa- $ 

si wanita, para pemimpin organisa- 

si2 pemuda, para kepala djabatan 

Negara dan Daerah serta Jainz ka- 

    

  

   

um jendekiawan dan pemuka2 

rakjat. 

Setelah selesai rapat ini maka 3 

ngannja akan berangkat ke ' 
no, dimana pada pukul 1 di 
makan tengah-hari dirumah 

kambesar Toulour. 

    

Me 

Mulai pukul 4.30 petang diada- 
kan pula rapat dengan pata pemim: 

pin dan pemuka2 takjat dari segala 

golongan masjarakat serta kaum : 

tjendekiawan. , 

si 
Da
da
 

  

Pemberitahuan. 

K
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Siapa2 menjimpan harta benda, 
baik bergerak, maupun tidak berge- 
rak atau wang kontan dari almarhum 
tn. DJARAMI K. H. TAJIB di Girian, 
dipinta datang lekas berurusan dan 
menjerahkannja kepada saja di kamp. 
Djawa Tondano. 

Djuga pendjualan2 harta " benda 
dari almarhum tersebut dengan tidak 
ketahuan saja atau tidak dibekaskan 
tangan oleh saja, saja tidak aku sah. 

Hadji Djafar Kiay Hadji 
Tajib-muda. 
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DITJARI: | 
Djawatan Bea dan Tjukai L 

Manado. aa 

Membutuhkan : 3 

Satu visiteuse wanita. 

Sjarat: Tammat sekolah MU 

LO, faham bahasa Belanda dan 

Indonesia. Kan ag 
ni 

Inspektur, Kepala Daerah VIII 5 

Djawatan Bea dan Tjukai, 
Manado. 

LE. DUURVOORT. 

  

membangun. 

  

»PANTJA SILA" munfjjul . 
PELITA berhenti Tg 

Chawatir ketiadaan sumber pekabaran ? 

Harian nPantjasila” terbit, mengundjungi Njonja2/Nona2/ 

Tuan2, membawa chabar2 hangat) aktuil mulai 

| Pebruari 1950. ah 
I-SIFATNJA : Kebangsaan, umum (netral), tak memihak barang partij, 

Ukuran besarnja seperti PELITA. 

Tengada Kantor Komisariat Negara Tomohon. bgi 

Alamat : 

G, A. MUNTU, ir 
: & Kakaskasen 586. Ki   
 


