
    
  

      

   

     

  

(NIA PERPISAAN, 
1 Hari inf surat-kabar ,.Pelita” ber 

kisah daripada sidang pembatjanja. 

jugas surat-kabar ini sebagai.pem- 

rita dan pemberi keterangan ke- 

“xda chalajak ramai, kini sudah 

'erachir. Dalam tahunz jang lam- 

3Jau sesudah Perang Dunia H, ma- 

E tugas ini jang pada galibnja 

'dalam suatu negara dan masjarakat 

jang demokratis adalah tugas sa- 

tuznja dari pesurat-kabaran jang 

bebas, dipikul oleh surat-kabar ini. 

pairena belum terdapat tjukup usa- 

“ha pesuratkabaran partikelir jang 

, dapat memenuhi dengan setjukup2- 

'nja segala kebutuhan dan kerindu- 

“an chalajak ramai akan pekabaran 

' serta pemberitaan umum, sekadar 

1 dengan kepentingana umum, ber- 

ubung dengan perkembangan2 

can perubahana jang terdjadi de- 

ingan begitu tjspat dalam suasana 

| 'politik di Indonesia ini pada chu- 

susnja dan didunia internasiona 

pada umumnja. Tetapi sekarang 

-masjarakat Indonesia sudah tiba 

| didalam suatu keadaan, dimana pe- 

'njelenggaraan tugas itu jang terle- 

“tak atas bahu pesurat-kabaran jang 

“bebas: memperlihatkan imbangan 

Yang selajaknja dengan kemadjuan 

an kebutuhan masjarakat kita int. 

an dengan demikian sudah tiba 

saatnja, pada mana sesuatu harian 

“Yang diterbitkan oleh Pemerintah, 

- Ytak pada tempatnja lagi. 

E Pemerintah N.L.T., dalam hal ini 
CE 

“Kementerian Penerangan N.L.T.. se 

: lamanja berpendirian, bahwa peka 

“baran umum itu adalah tugas sa- 
"tuanja-dari pesuratkabaran partike- 

F dirjang bebas, tetapi selama inisia- 

p partikelir belum tjukup adanja 

@mtuk menjelenggarakan tugas itu 

engan semestinja, a Pemerin- 

aa haruslah membantu usaha pe- 
kabaran umum itu dengan mener- 

Yitkan sesuatu surat-kabar, terisi- 

mewalah dengan mdksud untuk 
mengisi untuk sementata waktu Io- 

mongan jang terdapat dalam pe- 

njelenggaraan tugas tersebut dia- 

tas dari pesuratkabaran jang bebas. 

Sekarang ini di Daerah Minahasa 

penerbitan surata-kabar partikelir 
“udah diusahakan dengan segiat 

mungkin. Besok akan muntjul di- 

tengaha masjarakat Minahasa ini 

8 buah harian, ialah ,,Pikiran Rak- 

dat”, ,Menara dan ..Pantja Sila”. 

'Maka olehnja tugas jang telah di- 
#pikul oleh sk. ,.Pelita” selama ma- 

'sah jang lampau, dalam mana 

siasjarakat seumumnja telah meng- 
alami sekian banjak kekurangan da 
lam pelbagai japangan, kini sudah 

berachir. 
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Penerbit sk. ,, Pelita” mempunjai 
“ kejakinan, babwa. selama penerbi- 
'#annja, maka surat kabar ini sudah 
imenjurrbangkan unsur2 jang ber- 

“harga bagi suatu perkembangan ig 

“harmonis dari negara 

gakat kita.dalam lingkungan N.L.T. 
pada umumnja, dan dalam lingku- 
“ngan Daerah Minahasa pada chu- 
| susnja. 

Surat kabar ini sekarang berpisah 
: daripada sidang pembatjanja de- 

“ngan menjafakan pengharapan, bah 
“wa perasaan persatuan serta kesa- 
““daran kebangsaan jang al ia su- 

'dah turut Membangun didaerah ini 
'dalam tahun2 jang lampau, akan 
tetap Hagan berkembang, sambil 
#semperkokohkan ikatan persauda- 

fraan antara suku serta semua go- 
Yortan bangsa Indonesia satu de- 
.ngan jang lain. $ 
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“Indonesia Timur 
E 
ABEMBAHAGIAN TATA USAHA 

| AFDELING MAASAR.” 
bina 

5 Menurut beslit Menteri Urusan 
“Dalam Negeri NIT tanggal 19 hb. 

“Ynt No, UPU 1#//45 pembahagian 
//tata-usaha Afdeling Makassar dari 
“bekas Keresidenan Selebes Selatan 

#seperti jang telah ditetapkan dalam 
pepes HA Besar tag: 

3 4 Pebruari 1940 No. 21 tela 
diubah 

  

     

  

sebagai berikut : 

Makassar (ibu kota Makassar), 
& terdiri dari distrika : 

a Makassar. 

b. Wadjo 
9 . Udjung Tana (dengan Tal- 

5 lo), dan 
(—-d,Marisoe 
ja. Pulauz Makassar (ibu kota Ma- 

/ -kessar), jang melingkungi : 
Pa Pulauz Sepermonde 
(eh. Pulaua Kalu-kuang-Massali- 

na 

£ « Pulaua Pastiljon dan Pater- 
noster. 

he Maros (ibu kota Maros). 
| Pangkadjune (ibu kota Pangka- 

djene). 

ba. Kn libu kota . Sunggumina- 
&.susa). 

“5 Takalar (ibu kota Takalar), dan 
7. Djeneponto “(ibu kota Djene- 

ponto). - De EN aa 

  

si BEA NAK 

dan masja-' 

Penerbit: 
2 : 

KEMENTERIAN PENERANGAN 

| NEGARA 

INDONESIA 

TIMUR 

KANTOR TJABANG 

TOMOHON. 
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KONPERENSI PERS MENT 

PENERANGAN RIS, A. MONOI 
Hampir semua pertanjaan ditudjukan pada 
peristiwa BANDUNG. : 

(Aneta). Dalam konperensi pers 
jang pertama dari Menteri Penera-' 
ngan sesudah kedjadian di Ban- 
dung, maka sebahagian besar perta 

njaana ditudjukan pada perkemba- 
ngan jang berhubungan dengan 
peristiwa itu. 

Menteri membenarkan penangka 
kapan atas Perdana Menteri Pasun 
dan dan pengeluaran perintah un- 

tuk menangkap Westerling. Men- 
. teri menjebut sedjumlah orang2 jg 
ditangkap di Djakarta berhubung 
dengan soal Westerling (kira2 20 
orang). Tentang penangkapan2. 
Menteri menerangkan, bahwa a- 
kan diberikan lagi keterangan2 le- 
bih djelas, segera setelah didapat 

pendjelasan dari Menteri Pertaha- 
nan. 

Atas pertanjaan, apakah mereka 
akan diadili, beliau mendjawab : 
.Djikalau dapat dibuktikan, bah- 

wa mereka bersalah, tentu mereka 
akan dihukum. Mereka ditangkap 
sekarang berhubung dengan soal 
Westerling”. ! 

Selandjutnja beliau menerang- 
kan, bahwa tidak akan diambil tin- 

dakana terhadap kemerdekaan pers 

dan pembatasan pekabaran tidak 

masuk dalam rentjananja. 
Atas pertanjaan, apa sebabnja - 

Westerling tidak sudah ditangkap 
2 minggu lalu, ketika ia, sesudah 
selesainja ,ultimatum”, berada da- 

lam suatu tempat dansa 
Kat” di Djakarta. 

,Kami wartawanzg mengetahui 
hal itu”, tentu djabatan rahasia In - 

donesia lebih mengetahui hal itu”, 
demikian jang bertanja. Menteri 
mendjawab, bahwa sukar sekali un 
tuk menangkap seorang Belanda jg 
berada diantara Belanda2. Beliau 

memperingatkan, 

Belanda, dalam masa pertempuran 
gorela, djuga susah sekali untuk 
menangkap orang2 Indonesia, dji- 
kalau mereka berada antara bang- 
sanja sendiri. 

Beliau menerangkan, tidak me- 
ngetahui benar, kalau kabar ten- 
tang adanja Westerling di .Zwar- 

te Kat” itu memang benar. 

Menteri Mononutu menjatakan, 
bahwa menurut kebiasaan jang a- 
da dalam tiap2 Negara,- maka ti- 
ap2 orang penduduk, djikalau ia me 

lihat seorang jang ditjari oleh po- 

lisi, maka ia akan memberitahukan 
kepada polisi. 

Beliau menjangkal, bahwa Wali 

Negara Pasundan telah menjerah- 

kan memorandum mengenai pem- 

bentukan Negara Isclam kepada Pe 

merintah RELS. « 

Antara sendjata2 jang dirampas 
dirumah didjalan Kramat terdapat 

sendjata - Australia, ” Owenguns 
dari Korps Pasukan2 Istimewa, de- 

“mikian Menteri... — 

      

Upatjara pelantikan Dewan 

Haminte 

Kemarin (30!1) dengan bertempat 

dalam ruangan persidangan Balai 

Haminte di Manado. telah berlang 

sung upatjara perpisahan Kumisi 

Pemerintahan kota Manado serta 

pelantikan Dewan Haminte Mana-- 

do. 

"Pada pukul 10 pagi hampir se- 

mua kursi dalam ruangan. dimana 

upatjara akan berlangsung telah di 
tempati para undangan, antara ma 
na nampak anggota parlemen NIT, 

p-t H. R. Ticoalu, anggota2 Madje- 
lis Badan Pekerdja Dewan Mina- 

hasa dan andgota2 Dewan Mina- 
hasa, kepala2 Djabatan Federal, 

Negara dan Daerah, pemuka2 dari 
dunia perniagaan, dan wakil per- 
kumpulan serta golongan masjara- 
kat di Minahasa. 

-. Pada medja pimpinan telah 
mengambil - tempat Wkl. Wali 
Kota, disebelah kanannja A. R. 
dpb. p:t- Van Schravendijk, jang 
mewakili Komisaris Negara Utara, 
dan Wkl. Kepala Daerah Mina: 
hasa, sedangkan disebelah kirinja 
duduk Panitera Haminte Manado 
dan Direktur Pekerdjaan Wmum 
Haminte Manado. 

“Para anggota Kumift Pemerinta- 
han Kota Manado dan anggotaz 
Dewan Haminte mengambil tempat 
jang disediakan untuk mereka di- 
depan medja pimpinan. 

  

HAK2, TUGAS PEKERDJAAN DAN 
TJAMPUR TANGAN KEPALA ON. 
 DERAFDELING MAKASSAR. 

T 
Menurut beslit Menteri Urusan 

Dalam Negeri NIP tanggal 18 hh. 
ini No. UPU “Wi/48, haka, tugas 
pekerdjaan dan tjampur tangan, 

Kepala Pemerintahan onderafde- 
ling Makassar, telah dipertanggung 
kan kepada Hadat Pwlauz Makas- 
sar sepandjang mengenai daerah 
neo-lanskap Pulauz Makassar. 

Penglaksanaan sehari2 dari hak2, 
tugas pekerdjaan dan tjampur ta- 
ngan tersebut dipertanggungkan ke- 
pada Ketua Hadat Pulauz Makas- 
Sar. 

Lt Lal 

  

Mubin Ken x PTERREL N5 Aakl Go 

Manado. 
Wkl. Wali Kota membuka upa- 

tjara dengan mengutjap terima ka- 
sih kepada para undangan atas ke 

datangan mereka, lalu meminta ke 

pada para hadirin. untuk menghe- 
ningkan tjipta, berkenaan dengan 

mangkatnja “Djenderal Sudirman. 

Sesudah itu, dr. @Ratulangi menu- 
djukan perkataan2nja kepada Ku- 
misi Pemerintahan Kota Manado 
.seraja menggambarkan bagaimana 

buruknja keadaan Kota Manado 
pada saat” Kumisi Pemerintahan 
Kota memulaikan tugasnja, lebih 

dari dua tahun lalu dan kema- 
djuan2 jang/kini telah tertjapai ber 
kat usaha Kumisi Pemerintahan 
Kota bersama bantuan para pega- 

wai Haminte sertagrakjat seumum- 
nja. : 

Disamping hasila jang. sungguh 
tidak sedikit ini, masih banjak so- 
ala jang sukar sulit jangamenung- 
gua pemefjahan, demikian berkata 
Wkl. Wali Kota kepada para ang- 
gota Dewan Haminte, pemetjahan 

soala mana akan membutuhi ba- 

njak perhatian dan kebidjaksanaan. 

tetapi jang akan memberi banjak 
kesenangan bathin dalam mentja- 
pai hasilanja. “ 

Achirnja Wkl. Wali Kota me- 
njampaikan terima kasih atas ker- 
dja sama serta bantuan jang dilim- 
pahkan kepada Pemerintah Kota 
Manado oleh Dewan Minahasa, 
badan2 keperintahan, kaum peda- 
gang. dan rakjat seumumnja, serta 
memohon kiranja kerdja sama dan 
bantuan terus menerus diberikan 
djuga kepada Dewan Haminte da- 
lam mendjalankan tugasnja untuk 
kesentosaan nusa dan bangsa pada 
umuninja dan untuk kebahagiaan 
penduduk kota ini pada chususnja. 

Selesai pidato Wkl. Wali Kota, 
lalu berbitjara Wkl. Kepala Dae- 
rah Minahasa, p:t. J. P. Mongula. 

Sesudah Wkl. Kepala Daerah, 

maka berbitjaralah tuan F. Mohede 

atas nama Kumisi Pemerintahan 
kota Manado. 

Achirnja, atas nama Dewan Ha- 
minte berbitjara tuan Loho, anggo- 
ta Dewan Haminte jang tertua, dan. 

et
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tuk mengambil 
orang2 disertir, te 

pat perhatian jang 1 

teri Pertahanan. “ Sa 

bal 2 pertaliiaBnN ienda 
antran dari pihak mi iter. « 

hanja akan dimadjuk 

perlu sekali dan sesuai. eng 
setudjuan K.M.B, PN 
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Daan . 
          

  

Atas pertanj 

bat2z pengakuz “ Mente 
mendjawab, bal akuan itu 
adalah soal segenap Kabinet.” 

PE Ea 5 
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(Aneta). Atas undangan menteri 
dalam negeri R.LS., Anak Agung, 
maka perdana menteri Pasundan jg 
sekarang berada dalam tahanan, 
dan dua menteri Negara Pasun- 
dan, Suradiredja dan Barnas telah 
datang ke Djakarta untuk membi- 
fjarakan kesukaran? po'itik dalam 
Negara ini. : 

Kepada redaktur Aneta, maka 
menteri dalam negeri menerangkan, 5 

bahwa penjelesaian kesukaran2 po- 

liik di Pasundan dalam lapangan 
pelaksanaan pemerintahan teruta- 

“ma terletak dalam kemungkinan. 

djikalau Pasundan minta bantuan 
dari Pemerintah Pusat. Bantuan ini 
dapat diberikan djikalau pemerin- 
tah Pasundan dikuasai oleh badan 
perwakilan sementara untuk minta 

bantuan itu. 

Kementerian dalam Negeri seka- 
rang sedang menjusun rentjana2 un 
tuk pelaksanaan pemerintahan di- 
Pasundan, dan segera 
memutuskan minta bantuan dari 
Pemerintah Pusat, maka menteri 
dalam negeri akan pergi ke Ban- 
dung untuk mendjalankan rentja- 
na2 itu. 

La aa 

dengan ini berachirlah bahagian 
resmi dari upatjara ini. Kepada pa- 
ra hadirin diberi kesempatan ber- 
kenalan dengan para anggota De- 
wan Haminte, sementara itu dihi- 
dangkan minuman2 dan kuta. 

'MUTASI DALAM KALANGAN KE. 
PEGAWAIAN KEMENTERIAN 

PENERANGAN N.L.T. 

Menurut beslit PJM Menteri Pe- 
nerangan N.LT., maka p.t. A. 1. A. 
Pesik, Kepala Kantor Tjabang To- 
mohon Kementerian Penerangan 
N.LT., terhitang sedjak tgl. 1 Pe- 
bruari 1950, dipindahkan ke Ma- 
kassar sebagai Kepala Bahagian 
Publisiteit pada Kementerian Pe- 
nerangan N.LT, 

Terhitung tanggal tersebut dia- 
tas, maka pimpinan atas Kantor 

Tjabang Tomohon Kementerian Pe 
nerangan N.I.T. dipertanggungkan , 
kepada Tn. A. B. H. Wawo Runtu, 
pegawai Urusan Pers (Ambt. vr. 
Persaangelegenheden) pada Kantor 
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'atas, berbunji :  - Si 
Ba PER Ga bi ak Tn 

: dracht van de souveteiniteit nog 
ja ztllen de'in artikel 4 “genoemde strijd- 

“Krachi z0 Spoedig mogelijk worden verxameld in'bij onderling - tg 

25 'overleg vast te'stellen gebieden (Fafors) uv. 5. In ane 

3 3 Bab MH futsal 15. “- Bau "3 
.De : Teden van deinartike 

"5 Voor z0yer zulks by 

Ts rachten: 
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“ Pengumuman. No. 7: 
Na MOM ta - Kumisi Milisi Teritorial unta 

& ae AN # 2 T : a : 

: 2 . "3 sa ab 2. 

Her Territorial ufikak Indoriesik- Timur mengumumkan, 2 

rsefudjgan artara1Commissig itu dengan 

adjaan Belanda" digh ia-Ti 2 
“seluruh dae 

Na An NK Te Ana ANN Te at 
pan Menteri Pertahanan, maka di markas2 dan.tem- 

fe tidak termyasuk bilangdii keputusan Men. 
atas, Hee mengibarkan bendera di” 

ja.seh             
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harus mengikuti aturana umum 
Ke Na SL Mn anan Ini- Warna harus dil Ban 

& 3 Hara militer Kifdan' KNIE, bersandar. 
I-tosdan 17 dari-Persetudjuan Konperenst "3" 

Ea Be : Hae £ se - 

Tentera Keradjaan: Belanda di Indonesia adalah - 
: TAMU, menurut Bab : Y “Tatsal “Bidari ' Persetud juan 

2 tp 

5 

genoemde. sirijdkrachtenvhebben . 
1 ci sip rich s u.huiten te ide 

—.rayons willen bewegen, dienen zijn voorzien te zijn van een 

geldige verlofpas, welke is getekend door de in artikel 7 bedoelde 

commandant en geviseerd door een door de Republik Indonesia 
Serikat aan te wijzen militaire autoriteit. 
Zij zullen zich — met in achtneming van lid 2 van artikel 3 — 
onthouden van alle militaire activiteiten, dosh zullen in de ge- 

legenheid worden gesteld tot het houden van oefeningen Over- 

eenkomstig in onderling overleg vast te stellen regelingen. 

bh. Fatsal2 persetudjuan KMB tsb. fatsal ra dan 7b berbunji : 
Bab II fatsel 8. 

.De in artikel 1 genoemdestrijdkrachten hebhen de positie van 

gasien die zich bevinden op het grondgebied van een bevriende 

regering : de Regering van de Republik Indonesia Serikat ver- 
leent alle mogelijke faciliteiten”. 3 
Bab Il fatsal 10. 

.De in artikel 1 genoemde strijdkrachten blijven in het bezit 

van hun organieke bewapening en uitrusting, tenzij de bevoesde 

Nederlandse militaire instanties anders bepalen”. 
Bab II fatsal 17. 

.Inzake het buiten dienst in het openbaar dragen van Wapenen 

zullen de regelen van toepassing zijn, die tussen souvereine 

staten in vredestijd gelden. In bijzondere gevallen zat hierora- 
trent overleg worden gepleegd tussen de. betrokken -militaire 

autoriteiten”, 

c. Keputusan Menteri Pertahanan berbunji : Vide Jampiran, 

d, Rumahz2 bentara (Onderofficieren) jang berada dalam lingkung- 
an suatu asrama (kampement, tangsi) termasuk bilangan kepu- 
tusan Menteri Pertahanan termaksud diatas, 

PERATURAN PENGIBARAN 
BENDERA BELANDA. 

Berhubung dengan penetapan 
Koordinator Keamanan Sri Sultan 
Jogja tentang Angkatan Perang 
Belanda jang sedang menunggu 

angkutannja ke Negeri Belanda, 
maka sesuai dengan kebiasaan in- 
ternasional dan sesuai dengan ke- 

dudukan Angkatan Perang Belan- 
da disini sebagai tamu, ditetapkan 

bahwa bendera Belanda . diperke- 
nankan untuk berkibar sendiri di- 

markas2 dan asrama2 Angkatan 
Perang Belanda, jang berikut : 

Kabinet Panglima Besar (Angka 
tan Perang Belanda) : 

(Angkatan Perang Belanda AP 

Komisi Mil : Terr. Ind. Timur 
An. Ketua, 

kia 
pa 

B) Rumah dimana berdiam Pang- 
lima Besar Angkatan Perang Be- 
landa Markas. Besar Staf Umum 
APB: 

B: 
Markas Kwartiermeester Djende- 

ral APB : 
Markas Komandan Angkatan 

Udara Militer APB : 
4 

Markas Adjudant Djenderal AP 

CAK YAI. Mokoginita) 
Lt. Kol. PM/TRIS. : 

Markas Staf Basis 
Ba Timur : 

Tarkas Staf Komandan Beland 
di Djawa Tengah Pi an ra 

Markas Staf Komandan Belanda 
di Djawa Barat : 

Markas Staf Basis 
Belanda di Djakarta : 

Markas Staf Kom Tent 
Belanda di Bian be Yan ba - 

Markas Staf Komandan Tentara 
Belanda di Sumatera Tengah : 

Komandan 

Komandan 

Markas Staf Komandan Tentara 
Belanda di Sumatera Selatan : 

Markas Staf Tentara Belanda di 
. Bangka, Belitung dan Riau : 

Markas Staf Tentara Belanda di 
Kalimantan Barat : 

Markas Staf Tentara Belanda di 
Kalimantan Tenggara : 

Markas Staf Tentara Belanda di 
Indonesia Timur : 

Semua kampemen2 Tentara Be- 
landa di Indonesia. 

Demikian pengumuman Panitya 
Militer dan Keamanan. 

Suka 

sekali, 3 
3 baris @. 

g 1 

k 2 3 & 

Naa 

: 1 4 Ma ta Ing £ Pt 
berhubingan'atau bepergian di- 
Te No AS Sa Papa RM Ta 

ta ate” 8 
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va lebi aga pada pen-. 

gek - merika di I erman pa . 

. Djumat telah terbang de-- 
tah pesawat - terbang ke. 

. melalui Paris untuk 
“laporan mengenai ke: 

adalah "pendapat Li Dierman. | 3 2 

   

    

I balara 
in aed infonya $ . Se aa 2 

lari Lembaga 2 Ona untuk TA d an Ta 
   

  

    

     

    

    

     
   
     

   
    

  

   
   
     

   

    
    
   

    

     

      

   

   
   

    

  

lah mengusulkan pada- 
wahh menaruhkan 

“#idnerah #Saar dibawah kontrole 
“internasional. 

Soal daerah Saar akan Manda 
di atjara jang terpenting dalam 

Oak 2 pembitjaraan Komisaris Tinggi ini 
Bensanoa Ameri- 

perna itu me- 
ahum udtak 

rbitjara. 

: 5 Ma bantu- 

| an 'ini sangat berguna membantu 
.. Braille, tidak dapat menggantinja 

'sepenuhnja. Adalah satu kepasti- 
bahwa persediaan batjaan- 

jaan jang dapat diperoleh o- 
rang buta, lebih banjak dalam 
Braille dari pada sesuatu alat pe- 
rantaraan lain. Dibandingkan de- b 

. ngan ketiga ma untuk orang 

buta dalam ba Talking Book. “ 
: | terdapat 80 jang ditulis - dengan 

— Braille dengan “beragam2: “pokok 

1 tuk dari Arkansas Braille 

2 g dikeluarkan tiga “kali 
setahun Ta 200 peladjara di Se 3 

kolah orang Bu 5 : i 

2 Pa madjall 

an Acheson jang akan dilakukan, 
pada: minggu ja d. di Washington. 

McCloy mengatakan, bahwa ia 
belum mempunjai komentar terha- 
'dap usul Adenauer ini jang akan 
memberikan status jang sama ke- 
pada daerah Saar seperti jang ki- 
ni tadi Bana ngan 

   

Bika sanja pengumuman itu 
ukan pengumuman sembarangan 

sadja, dapatlah kita tarik kesimpu- 

lan dari pada keputusanz jang te- 
. tah diambil oleh Pemerintah NIT, 

us #jakni tentang - “pengangkatan2 O- 

rang2a Indonesia jang dianggap 

    

tjakap dan berpengal aman men- 

djadi Sekretaris-Djenderal Kemen- 
    
   

  

   

     

kedudukan jang penting dalam Ke-. 
lalam tangan - bangsa 

ua ssendiri Tinitikan : da3 Dewan . 
ngan pertjuma serta me- " Menteri itu dengan tegas mendjadi 

6 Sa Taat bukti jang njata dari kemauan ba- 

1 an dari Fetamatah NIT sekarang 
i. Sebab tjap dari sesuatu Ke- 

. menterlan'Jainnja dibuat oleh dan 
| karena orang jang menduduki tem 

| pat jang penting itu. Dengan pe- 
 nempatan2 orang2 Bondan tg 
. mendjadi Sekeretaris 2 an leral 2 
Semok tjorak ke Dasa 
“ea kentina Sea ada 

8
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ian, 

Hg A3 

" geri 
. dan Ke nterian Penerangan 

j ah s kretari- Nag da 

itu sia K Tah tak: la h 
kan “ditempatka: Neg 

Ba 3 'hal 

        

   
    

  

    

    

  

   

   

  

      

    

p nba ak engangkatang S.G. 
gian besar di itu hanja se lagian sadja dari. 

pada enda Pemerintah untuk 
lebih Pe ngokokkangparatuan an- 

ag Pemerintah dan rakjat, maka 
—- apa jang akan Se se- 

| bentar adalah djuga sebahagian - 
dari rentjana jang luas, jang meli- 

: Ha la Ta ajak tiara tar. : "ti ska Tenaga lapahgan. hi. 
GUP 3 

: SeSenapan dana Pn angan, Jang kita maksudkan Tina sa 
— kawan2 bekas tahanan politik, jang 

selahu mendapat perhatian djuga 

dari Pemerintah. Sebagai akibat 

  

kan proses, me 

        

     

    

ps Komisa- PN Te 

"ngan “dalam kerdja sama 

mbang De 3 

.terian, dan dengan itu memberikan 

jang positif dan konstrukti : 

mba. ja Hg dan: lebah subur tai dan gerakan jar 

“ kita kekurangan tempat, m 

Bt” :pada waktu jang bersam 

2 maksud Kementerian ' Pe 

$ tuan antara rakjat « 
- karena berkejakinan, bahwa” hanja 

  

   

  

YUGOSLAVIA CONTRA BULGA. | 
RIA. 1 

tx 

“Pemerintah Yugoslavia telah me 
'nolak nota Bulgaria jang menun- 
tut ditariknja kembali duta Yugo- 
slavia dari Sovia dan mendjawab 
selandjutnja dengan melarang du- 
be Bulgaria di Belgrado untuk ma 

: kota tersebut. Nota djawaban 
Heal itu adalah suatu reakat 

h- jang resmi atas nota Bulgaria pa- 

      
ina inasih du: 

na2. Djurang 
kemiskinan 

      

   
    

    
    

  

    

  

d : mengu- 
bagan terima. kasihnja La 

pat, 'atas sambutan jang hangat: 

Aka dan negara merdeka jang baruia 
“Tah an Yaa, ea 

3 

La 

PS     

    

    
    

          

    
   

      

   
    

      

Ig tetapi ia Wendjandit. buk 

“ia akan memadjukan usul ini 

PeaduiPakermitah Amerika. 

AAN ATA TI 

-Kanselier Adenauer takut, ka-- 
lauz kemungkinan akan hilangnja 
daerah Saar buat Negeri Djerman 
Barat akan merupakan suatu hala- 

antara 

Djerman Barat dan Bangsa2 lain 
di Eropah Barat. ai 

land in Komisaris Tinggi 
Amerika sekali lagi menerangkan, 

- bahw: Pemerintah Amerika Seri- 
kat ti ak akan membiarkan sadja, 

bahwa Djerman akan membangun - 
kembali suatu tentara atau akan 

dengan presiden” Truman dan De- “ mempersendjatai dirinja lagi. 
Achirnja dengan resmi MeCloy: 

menjangkal kabar, bahwa untuk 
keperluan pertahanan Djerman Ba 
rat, negeri2 sekutu telah meminta 

Tah dari bekasa 5. ad 
ri Wehrmacht.. e 

      

jang logis dari pendirian itu, ma- 
ka kini Pemerintah bersedia me- 
nempatkan 50 orang bekas tahanan 

politik, diberbagai Kementerian, 

sehingga merekapun jang dulu te- 
lah menunaikan baktinja aa 
masjarakat dan Tanah Air, ki ni 

mendapat kesempatan untuk. n 

tjarahkan dharmanja Hilaskbitan 

pembangunan Negara, adalah men 
djadi harapan dari masjarakat. 
bahwa mereka jang” mengi 

diri bunga bangsa sekarang dapat 
membuktikan itu dengan us 

    

    

Tua mendjalankan » rentjana 
: 

' Pemerintah itu, maka “ djug 

  

'menterian Penerangan ' “tidak m mau 
ketinggalan. Usaha - pertama k 

rah itu, jang barang tentu dju 
akan ea oleh lain: i 

. menga akan pertundji ami 
— hidup kep ada para pemimpina par- 

   

     

  
  

“sambutan jang meria — sehingga 

   
   A abat dua gedung bin Di 

“Tam hubungan itulah 

  

mengadakan. pertundjukan ag 
“wa terhadap pang "bekas " “tawanan 
Bank 

“Sudahlah dielas hua. Naa 
5 Barsrintkh Pusat dan Daerah (mi- 

- salnja dipulau | Bali), sudah meng- 
ulurkan tangan, mentjahari persa- 

Pemerintah, 
  

  

dalam persatuan lahir dan bathin 
sa “telotak terbukanja kemungkinan 

' jang baik untuk memadjukan Nusa 
dan Bangsa. Persatuan dalam arti 

kita kemukakan Ia “kata luas, jang berarti bahwa ada 
memberi dan ada ja#g menerima 

| dengan sukarela, lepas dari rasa 
— dengki chianat atau sajang. 

Kini Hala Nugure media tak 

“ada. tempat Tagi chativinisme rasa 

Tebih tinggi dari jang lain, dan rasa 
. kedaer: han jang sempit. Makin le- 

“kas itu hilang, makin pesat djalan 
perputaran roda Negara, makin de- 
-. kita sampai pada: senibsohad ki- 

: Satu bahasa, satu ' bendera, 
ah maja 

  

tt 

an. 

: paperputsan 

da tanggal 17 Djanuari, didalam 
- mana dituntut selain dari ditarik- 

nja kembali duta Yugoslavia dju- 
ga beberapa anggota dari keduta- 

Yugoslavia "memperingatkan, 

bahwa Bulgaria mempunjai rentja 
na2 jang agressif terhadap Yugo- 

'slavia dan bahwa mereka telah me 
malsukan “kenjataang «sedjarah. 
Nota Bulgaria itu dinamakan se- | 
bagai alat propaganda jang selan- 
djutnja tidak patut didjawab. Se- 

landjatnja dituntut beberapa pena 
rikan oranga dari djawatan diplo- 
matik Bulgaria dari Belgrado. 

1 - 

  

MAKLUMAT 
Berdasarkan pada art 7 maka 

Directeur O. Pantouw, dan pada 
art. 9 Onder-Directeur "O. Ma- 
wuntu dari N.V. Transport On- 
derneming ,, PESMI” menurut 
keputusan Rapat anggota2 pesero 
pada tanggal 29 Januari 1950 
telah dipetjatkan. 
Pimpinan selama menungguh 

pemilihan Directie baru, ada 
dalam tangan Badan (Dewan) 
Pengawasan N.V. tsb. : 

Kemah. 
P.H. Tumbelaka 

    

Dengan menerima sembojan itu 
sebagai pegangan, Bagi “kita, maka 

sudahlah selajaknja bila rasa per- 
bedain antara sukuz bangsa di In- 

donesia, jang dulu2 setjara kunst- 

matig dibesarzkan makin lama ma- 
kin dihilangkan: Memang dengan 

sedjarah di Indonesia 

ini rasa perbedaan itu kini, sudah 
mulai banjak berkurang, sehingga 

dapatlah kita dengan rasa penuh 

kepertjajaan menjatakan: 

arah pembentukan manusia Indo- 

nesia baru kini telah mulai ditem- 
puh, dan meskrpun djalan itu pan- 

djang, penghabisan djalan itu kini 

telah terlihat. 

djalan 

  

Berhubung dengan baka ke ar 2 jang ja 
— tanda dibawah dengan ini mengambil kesempatan untuk mengutjap- 

Kepala Kantor Tjabang Tomohon dari Kementerian Pene 1 
“NJ.T. selama beradarija di Minahasa berhubungan rapat 
dengan siapa ia selama Mentan pekerdjaannja telah be ter 
bersama. 1 

senang, Kakntik waktu, so” 
adalah suatu babakan waktu dalam G3 oa 

   

la. menjatakan dengan 
berada didaerah ini, 

akan suatu lingkungan pekerdjaan serta pergaulan masjarai 
8 Dengan ini'ia mengutjapkan terima kasih kepada sekkan 4 jang 

dalam mendjalankan kewadjibannja serta pertanggungan djawabnja 
lelah memberi bantuan berupa perkataan dan perbuatan, baik saban 
gai pegawai, maupun partikelir, baik setjara langsung, maupun setja- |.ra tidak langsung. " 

Achirnja ia menjatakan pengharapannja, kiranja sekota? jang 
“berada didaerah ini, baik 

  

  memberi bantuan dalam usaha pemb angunan suatu Negara Indo- nesia jang merdeka dan berdaulat, senantiasa . mengetjap hasil usaha mereka. 18 ai 

Maman Asabahari 31: Djetuari 1950. 
ara na akauA. PESIK. 

kan perkataan2: perpisahan kepada sekalian, dengan siapa ia selaku 

nja jang senantiasa akan memberi kenanggan jang menjenangkan : 

  

ia pegawai, maupun partikelir jang telah | 

      

   

                            

    

  

    

   Dea “ena kapat pn 

  

Diutjapkan berlinipah?2 terima kasih P 
kan diperbahjak terima kasih. 
kepada pt. Hm Besar Ka- . #pada Tuan2, Njonja2 dan Nona29 wangkoan, tn2 Hm. Tua, Ke Jeaan. Naa na jang anna 3 
tua klasis Sonder, Anggota2 Pe es Pn aa 
madjelis geredja Kawangkoan, "bu don nenek koral fung Peka . 
anak2 sekolah SM dan S.R | JULIANA KAIRUPAN 
Kawangkoan dil, saudara2 so- kedj. KOAGOUW 
bat2 kenalan terhadap pens- di, Remboken pada tanggal 24 Dja- 
ambilan bahagian dan pem- Tesla 2 erlebih pula sumbar d - berian bantuan2 pada waktuf rawatan Sekalian pegawai," Ra 
pemakaman djenazah Suami, mah2 sakit ,Marienheuvel” di 
Bapa kami js. tertjinta Tomohon a.l.Z1Gez amo,Irmine, Xa- 

: : verine dan di Tondano al. Peak 
Mangindaan Altin UMBASI Dr. Gerungan, Montwi “Tampil an si Tae Mantri Kamagi. “II 

en n (Hm-Tua kpg: Kami jang berduka: — Sendangan bh pada tsl. 20 hb: Suami. B. Kairupan “33 
Djanuari 1950 di Kawangkoan Tan Kajrupan- Sumolang a aa Makassar" 

Kami js. berduks, & Kairupan- Tembang ho. f - omohonM-e Djanda UMBAS- ROMPAS C. Kairupan Remboken ——“ KG 
dan anak2 A,A.M, Kairupon Remboken 2 

Kel. SORONGAN-UMBASI EJ-8. Kairupan Sorong : MORENA 

  

Silahkane berkenalan dengan 

Harian "PIKIRAN 'RAKJAT. 5 
jaitu surat kabar perbibalari jang bomoisk da Naam Men ba 
sifat membangun dan bebas. , 

Sudah terbit dengan memuat berita2 hangat, actuil, didalam dan 

diluar negeri, pengumuman2 resmi, distribusi, berangkat dan “tibanja 

kapal2, kabar2 bioscop dll: : Me ga “ ata 

Mintalah berlangganan pada alamat 2 

Administrasi ,,PIKIRAN RAKJAT” 

Tikungan Djalan Benteng — Djalan Pasar MENADO.   

Pelita berhenti mulai tgl. 1 Pebruari j-a.d. | 

  
  

  

: — Djadikah kita 
bepergian . ma- 

lam Ini, kanda? 

Ach, tidak dinda. Aku tak 
ada keinginan 

  

-mengeluh akan rasa 

kelelahan. 

Diapun sangat 

Ba akan napsu- 

Tetapi. Kon tonbune | 
ra” makanan 

margarine. lezat" 
1 itu-: . djuga Aa 

  
  

  

Seriiah kandai 
banjak? meksnan 
selat in, 6 

ApEKAN 1 rasep 

karu, Ginga 

  
  

ra ag 

— Berkat at lantaran aa 
5 sebekbenja maka. 

nan mafjam ga 

djuga, tetap) .. 
| dengan banjak? 

Lon dara at I i 
Paimboom senantiasa mentjiptakan suatu hidangan 

istimewa, Margarine tulen berwarna kuning-emas ini 

meninggikan rasa asli dari tiap makanan dam membuat 
hidangan mendjadi hidangan: pesta : 

ketjuali dari itu ia sungguh menjehatkan oleh barana 

kekajaannja akan vitamin? A dan aa 

  

Pa TN P3 Pan 

  

Kemaa PKU Naga rnagan NT, « Tomohon, 
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