TE KEMENTERIAN PENERANGAN

Petani Amerika
Walaupun kelihatannja suatu
pertanjaan gampang, ia sulit diberlainan. Seorang petani

.

(sekurang2nja
atau kurang).

abi aa

satu

dua dimulai lagi. Dari pihak pe-

di-

sarkoro,

menteri2 Mangun

Wongsonegoro,

Susan-

to dan Lukman Hakim. 27 Anggota mentjatatkan diri untuk ber

ty menerangkan,

milik dan
dikerdjakan oleh pemerintah,
Walaupun.
daerah
pertanian
Amerika Serikat terbagi
dalam

masi

sendiri2,

dari jang du-

lementer. Sebenarnja bukan kita

1:2, luasnja pertanian terus-menerus bertambah dalam 26 tahun

menerima kedaulatan, melainkan
kita harus menuntut pengakuan
kemerdekaan dan kedaulatan ber
dasarkan proklamasi. Dengan diterimanja KMB perdjoangan rak

dari

tempat2 pertanian sekarang adalah 195 acre, jaitu 47 acre lebih
besar dari pada luas rata2 dalam
tahun 1920.
Bertambahnja djumlah pertanian2 besar — jang luasnja lebih

. dari

1.000 acre

—

'jat tidak berubah dan A. J. Pat-

ty bersama berdjuta2 rakjat sang
gup melandjutkan
perdjoangan
sampai perdjoangan mentjapai ke
merdekaan jang sebenarnja..
“ Drs.
Danuhusodo
sekalipun

mengakibat-

kan djuga naiknja luas rata2 itu.
Tetapi setimbang djuga dengan
bertambahnja djumlah - pertani10
|. ix an2 ketjil — jang dibawah
| acre — ada kira2 satu djuta lebih
kurang dari pada dalam tahun
1920.
Daerah2 pertanian besar seka— rang adalah hasil dari penggu-

paan

jang ditentukan oleh PaTgl. 17:

R.LS.

(sore).
| Tgl. 18: Pemberitahuan

dan beberapa ko-

sebagian

besar

3“

js

menghasilkan

bagian

bentukan

dsb

:
Pem-|

Pemerintah

pedama RS,

| Tgl. 19: Sidang pertama Ka. binet R.LS.
22 atau 23: Delegasi ber-

abi

ngkat dari Indonesia

dari

pertanian,

lam tahun ke-30, garis2 pandjang
dari paal2- listrik mulai melalui
gunung2 dan ladang2 dan
: bawa tjahaja dan tenaga

sama sekali meringankan

terbesar

1

djalan

menjewakan

—

— Bertambah dekatnja
kepada
orang2 lain dan kepada hasil2 ke
budajaan jang lazim bagi kaum

sampai

kerdjaannja dikota untuk tinggal
ditanahnja

sendiri.

Ada

pekerdja dikota, banjak memper-

orang2

luas pengetahuan petani2. Anak2

jang tanahnja tidak djauh dari
tempat
pekerdjaannja,
tinggal
terus disitu dan
menghasilkan
Sajur2an

nja umpamanja biasanja naik bus

melalui beberapa mil untuk pergi

imewa untuk keper

luan sendiri.
/
orang2 lain jg
menggunakan tanahnja
selaku
arganja dan mengusuhakan sedikit perkebonan saj ur, Umumnja
tar

kota2.

1

erobahan jang utama dalam
bentuk hidup pertanian disebab-

kan

nerus:
mulai
dalam

jang

terus-me-

a|
t

Perang Dunia

P

annja, tetapi ia dapat pula mene-

rimanja

ditempat

pertaniannja

n

sendiri.

k

madjallah2 dan harian atau ming
guan. Dengan adanja perpustakaan2 keliling dan toko2 pemesa-

I, orang petani

Ford. , Mobiasanja mempunjai
taapa
beber
untuk
jang
T',
del

Hanja sedikit petani2 jg

tidak mendjadi langganan. dari

nan

dengan

surat,

ia gampang

memperoleh buku2, pamflet2 dan

“hun mendjadi kendaraan umum
diluar kota Amerika. Dalam ta-

dahun ke-20 dar terus-menerus

TNI

didaerah

Banjumas

tap hanja dapat menerima KMB
dengan sjarat djaminan dilaksu-

nakan hak2 demokrasi dan merubahnja produksi systeem,
dimana buruh dapat
keuntungan
sama dengan kaum modal.
Mr.

S.T.L., sekalipun

nerima

narik

atau menolak

KMB

kesimpulan, bahwa

me-

menjo:-

kong melaksanakan hasil2 KMB
dan persetudjuan KMB

menguntungkan

pihak

itu hanja

Beland

gunanja. Uni sudah ditjiptakan
lebih dahulu sebelum kedaulatan
diserahkan
dan djuga perdjandjian lainnja. Pembitjara tak dapat selamanja mengikuti
tracee

dari bung Karno dan pada suatu
ketika

perlu

Ekonomi

diberi peringatan.

jang berdasarkan

luargaan seperti dalam

keke

Republik

tidak ada dalam RIS. Pembitjara

menolak
KMB, karena pro
100Yc pada rakjat jang berdaulat sepenuhnja.
Sarwono,
wakil Pesindo Sumatera menolak KMB dan meng
adjak pemuda menghimpun
ke-

apa2pun
Kn

5

sa

jang diperlukannja.

(Akan disambung).

KMB

tidak

(Aneta-Reuter). Wartawan Reuter mendengar dari sumber Republik jang lajak dipertjaja, bahwa
oleh sebuah pesawat Dakota hi-

bendera

onderneming sudah diperlakukan
sewenang-wenang oleh kaum mo

Menjambung pengumuman tentang
rang2 asing, maka kini diperingatkan,
tih harus dipasang disebelah kanan
bendera2 asing itu, termasuk djuga

ni selesai
ibinet
R

malam
ik. Se-

Tasa malam bersidang untuk mem”

gerombo-

Pasukan2 Republik jang bera-

da didaerah ini telah memberitahukan hal ini kepada pendjagaan
Belanda di Garut dan penindjau2
militer K.P.B.B.I.
Opsir T.N.I. jang belum lama
menerima pendjagaan” atas dae-

rah itu dari kompanji Belanda jg
ada ditempat tsb., mentjeriterakan

tidak mengeluarkan suara, maka
sidang lengkap K.N.I.P., badan
perwakilan
Republik
menerima.
an jang terdapat dalam penjeteman kemarin pagi tentang hasil2
K.M.B. adalah demikian:
Semua
wakil2 Partai Sosial (5), Partai
Komunis (6) dan Partai Murba
(4) menolak.
P.K.R.I. dengan 10 suara, Par-

djata2 itu datang.
rang2

jang

desus,

dekat

tentang

o-

Tasikmalaja

lah dilepaskan dari pesawat

ter-

lum. didapat.

Ada tanda2, bahwa dalam wak.
tu2 jang achir ini unsur2 komunis
telah
menginfiltrir pergerakan
Darul

Islam,

demikian

kalangan2

politik dan militer jang dapat me-

ngetahui di Djakarta.
Kaum

komunis mentjari perhu-

bungan dengan Darul Islam untuk mengadakan

kekatjauan,

dan

dengan begitu memberi kesukar-

Desember j.l. telah melihat se bu-

I. menghendaki pembentukan dengan kekerasan suatu negara Is-

Halu.

'Hari2 jang achir berkali2 didengar oleh pos2 pendjaga dan

o-

rang2 penduduk pada waktu terang bulan bunjinja pesawat terbang

jang

tidak dapat

diketahui

kepunjaan siapa diatas daerah Fi
amis.

:

Djuru bitjara Reuter memberi- tahukan, bahwa serangan2 pada
waktu malam dari Darul Islam atas pos2 T.N.I. di Djawa Barat
bertambah. Bulan2 jang achir ini

Sebagaimana maklum, maka D.

lam jang orthodox dan telah me-

njatakan permusuhannja, baik kepada Indonesia, maupun kepada
Belanda. Kemarin dahulu pembe-

sar2

Belanda

memberitahukan,

bahwa telah diadakan penjelidikan terhadap pesawat Dakota hitam itu. Pada tempat2 jang tsb.

diatas tidak sudah pergi pesawat2
Belanda.
|
|
Orang memperingatkan, bahwa
sudah beberapa waktu telah diadakan penjelidikan2 tentang kebe
naran kabar2

tentang

penjeludu-

sen-

pan alat2 sendjata dengan mela-

djata2 baru, a.l. sendjata2 otomatis Amerika.
Tidak diketahui, dari aya

wat dari pangkalan di Sianr atau
Philipina.

kaum

teror telah

mendapat

Pe

Oleh penduduk umum bendera kebangsaan Indonesia dikibar- |
kan pada hari2 kebangsaan Indonesia dan hari2 jang lain jang
«
ditetapkan oleh Pemerintah R.I.S.
lagi penguditerima
Makassar
di
h
Selandjutnja dari Pemerinta
muman sbb.:
Mulai pada tgl. 17 Desember itu, bendera Merah-Putih-Biru
djangan lagi dipasang pada kantor2 Pemerintah dan kantor2 Polisi Negara.

Pemakaian pandji2 dengan warna Merah-Putih-Biru dan Ora- j
|
nja, pandji2 Residen dsb., pada kendaraan2 oto pegawai2 Negara,
PeKepala
lagi.
nankan
mulai pada tgl. 17 hb. ini tidak diperke
merintah2 Daerah diperkenankan memakai pandji2 istimewa unpantuk Daerah, sesuai dengan beslit Daerah. Untuk mengganti
mungkin
selekas
instruksi
dji2 pegawai Negara akan diberikan
dari Kementerian Urusan Dalam Negeri.
Setelah tanda2-pangkat jang baru sudah selesai dan disampaiae
kan kepada pegawai2 jang bersangkutan, maka tidak diperkenan2
pegawai
dari
kan lagi memakai epaulet2 dan tanda2 kehormatan

Pamong Pradja jang diperbantukan kepada Negara menurut be- Pemerintah Hindia-Belanda (mahkota dsb). Beslit Menteri

slit

memuat a bus
"Urusan Dalam Negeri jang segera akan dikeluarkan,

Mulai pada tgl. 17 Desember tsb., maka segala surat-menjurat
resmi hanja dilakukan dalam bahasa Indonesia.

Be

rd"

Ke

Aan

lui udara, mungkin dengan

Sita

ag

PEMAKAN

pesa-

Tepi Mete

Pena
PAR
ea
PA
MRA

DO

MNA
A
Ona

tp

.

BARANG2,PILIPINA UNTUK
dengan
g
49 suard, P.P.I. dengan 6 suara,
serta“djuga perwakilan dari Kalimantan dengan 7 suara dan KeSunda Ketjil dengan 5
pulauan
suara menerima penuh persetudju
an tsb.
Indonesia
Dari Partai Buruh
tiga orang setudju dan 11 orang
menolak. Dari partai tani 3 setudju 11 tidak setudju. Dari wakil2
jang tidak berpartai 32 wakil me&

Selandjutnja didengar di Djawa Barat desas

|

ag

dung, dimana bendera dikibarkan.

njetudjuinja dan 10 menolaknja.

an2 kepada negara baru.

tuhkan cylinder2 diatas lerengan

atau ge-

Tingginja tiang-bendera tidak boleh melibihi rumah

persetudjuan2 K.M.B. Perimbang

bahwa banjak anggota dari pasu-

kannja pada hampir malam tgl. 8

chidmat,

5,

pada
djuga,
Achirnja diberitahukan, bahwa mulai sekarang
Raya.
a
Indonesi
aan
kebangs
lagu
kan
dinjanji
hanja
2
upatjara

bang. Kabar2 resmi tentang ini be

dimana

pengibaran bendera oleh obahwa bendera Merah-Pu(dilihat dari dalam rumah)
bendera Merah-Putih-Biru.

5
Pai
“Dengan 226 suara setudju, 62
suara tidak setudju dan 32 wakil

lan2 Darul Islam berada. Diduga,
bahwa dalam eylinder2 itu terdapat alat2 sendjata dan mesiu.

daerah

PUKUL

ialah pada

instansi kedua...

tera Selatan dengan parachute te-

pada

dekat Tjiamis,

itu berachir,

2

pemerintah

pegunungan

besar

di Manado

ran pakaian kelengkapan dan tanda2 kehormatan Pamong Pradja
.
jang selekas mungkin harus dipakai.

bitjarakan djawaban

dan Bandjar serta djuga di Suma-

telah dilemparkan

resmi

Bagi umum berlaku lagi aturan2 sebagai berikut dalam memasang bendera kebangsaan kita itu :
1, Bangunnja bendera Merah-Putih adalah menurut ukuran dengan bandingan pandjang 3 dan lebar 2.
Warna Merah harus sama besar dengan warna Putih.
3, Bendera dinaikkan waktu matahari terbit dan diturunkan waktu matahari terbenam, tetapi tidak liwat djam 18 (pukul 6 petang), dan pada waktu hudjan diturunkan.
Menaikkan dan menurunkan bendera harus berlaku dengan

Selasa siang djam 2 selesailah
sudah pemandangan umum terhadap keterangan pemerintah dalam
memberikan djawabannja.
Selasa malam djam 10 KNIP
akan
“bersidang lagi membitjarakan usul Sajuti Melik, supaja
dalam
pemungutan suara diperbolehkan
mengeluarkan suara blanko. Djuga akan dibitjarakan usul2 Sajuti
Melik untuk membatalkan pera'turan nomor 9 tentang
guorum
“darurat.
Direntjanakan
supaja

)

|

Bendera Merah-Putih tidak boleh lebih ketjil ukurannja dan tidak
boleh dipasang lebih rendah daripada bendera2 asing itu.

gi

Pp

jang

10.30 pagi.

'kan memberikan djawaban instansi kedua pada hari Rabu pa-

cylinder2

tam

jad. menurut atjara jang sudah di-

membuka harapan bagi kaum bu-

es awat Dakota hitam memberi
bantuan pada Darul Islam.

sebelah Selatan Gunung

pergi untuk mengundjungi “kursus2, konsert2, dan mainan2. Petani itu bukan hanja dapat melalui djarak2 djauh untuk kesukaannja dan menambah pengetahu-

“dari pertanian2
k dalam djarak
j1

ming.

mengusir petani untuk kepentingan onderneming dan
demikian
pula halnja di Djember. Tani te-

kota2, petani dan isterinja' sering

di-

hasil

dal dan menetapkan upah harian

hasil2

ah pesawat Dakota hitam mendja

dan persidangan

bahwa

SABTU, tgl. 17 DESEMBER

umumkan lebih dahulu. Pun sekali lagi diberitahukan, bahwa pengibaran oleh umum baru boleh mulai berlaku sesudah upatjara-

ruh. Sekarang sadja kaum buruh

menjokong pe-

kesekolah ,.pusat#, jang melajani daerah pertanian jang luas. Ke
sekolah2 itu djuga dan tempat2

sandiwara

tempat peristirahatan bagi kelu-

talis imperialis.
x
:
Asrarudin, wakil buruh menga-

minimum hanja 50 sen dipotong
-30 sen untuk pembelian
beras.
la
tak
menegaskan menerima
atau menolak KMB.
Sukarni wakil partai
Murba
tetap menolak KMB.
Ia menanjakan kepada pemerintah siapa
jang bertanggung djawab
atas
mumnja. Keterangan delegasi ke- »kosongnja proklamasi 17 Agustus.
Apakah kedaulatan akibat
pada badan pekerdja bertentangKMB sama dengan
kedaulatan
an dengan keterangan pemerin17 Agustus. Bagaimana keterang
tah dimuka KNIP mengenai ekozuivenomi dan keuangan. Kepenting- an pemerintah terhadap
ringsactie jang didjalankan TNI
an rakjat sebenarnja
ditundukbersama tentara Belanda terhakan pada kepentingan modal asing. Residen Solo sudah meme- “dap gerakan pembela proklamasi
rintahkan beberapa bupati untuk 'di Djawa Timur.
menjediakan tanah bagi onderne '
Diduga, bahwa pemerintah a-

peker-

dari hasi|2 pertanian negara.
djaan petani2. Ini terus-menerus
didjalankan. Tiap2 tahun puluh— Bergandengan dengan bertaman mijl djalan2 bertambah jang
bahnja pertanian2 besar
dalam
diperbaiki dan demikian
berku25 tahun belakangan ini, terdarang tempat2 pertanian jang terpat djuga pertambahan
penting
pentjil. Kini hampir tiap2 petani
dalam djumlah pertanian2 ketjil.
truk
dan
Dengan mudahnja pengangkutan - mempunjai oto atau
lebih penting lagi, ia mendapat
dan terlebih2 dengan
tjepatnja
kesempatan untuk mengundjungi
penghidupan kota modern, bapertemuan2 diwaktu sore, untuk
njak penduduk2 ko
membeli
membawa keluarganja
ke biosterletak beberaja
— — kebon2 jang
kop atau pergi keteman2 tetangdjam sadja diluar kota. Beberaganja untuk memiridjam
sesuatu
— pa dari pemilik2 kebon kota ini
alat atau menukar nasehat2.
mengerdjakan tanahnja
dengan
pada saat mereka meletakkan pe-

kan dalam defensilijn blok kapi-

— Menjusul pengumuman2 tentang pengibaran bendera kebangsaanI Indonesia, Sang Saka Merah-Putih, jang sudah ditempatkan
# berturut-turut dalam suratkabar ini pada tgl. 13 dan 14 hb. ini,
setjara resmi
"maka kini diperingatkan pula, bahwa pengibaran
bendera kita itu untuk pertama kalinja akan dilakukan pada HARI

KMB.
Sadjarwo wakil tani tetap ber
pendirian,
bahwa
perdjandjian
ekonomi dan peruangan mentjiptakan ekonomi liberal di Indonesia jang tak dapat mendjamin ke
sedjahteraan buruh dan tani u-

memjang

aan

k,

dapat

melaksanakan

. kuatan persatuan nasional untuk

“itu

tidak menghapuskan
atau me
bawa perobahan.jang berarti darumah-lam bentuk
pertanian
tangga biasa, jang setjara ekono-:
mis, tjukup memuaskan, dan jang

ae

4

tanah2

Presiden

Penobatan
Presiden
dan penundjukan 3
pembentuk
Kabinet

sil dengan memperluas tanahnja,

djumlah

Sidang PPN. di “4
Djokja.

# Pemilihan

operasi2 |
» teristimewa
dibagian Barat, telah me
at ha-

meliputi

Nasional

Oleh P.P/N. telah ditetapkan Atjara sebagai berikut :

masin2. - Telah bertambah

jg biasanja didjalankan
dengan
menambah pengairaan
sehingga
bagian2 jang dulu tidak dipergunakan, kini dapat .menghasilkan.
itu
Walaupun pertanian2 besar

Indonesia,

merintah

tidak djeras, dalam pidatonja me-

nitia Persiapan

bitjara pula Irian akan dimasuk-

separuh
dengan

banjak mendjupapai pasal2 dalam
persetudjuan KMB jang tak sesuai dengan perdjuangan bangsa

“Daliono, wakil

njata, bahwa gandum dan beberapa buah?an dan sajur2an, dapat diusahakan
lebih berhasil
dan menguntungkan dengan besar2an dari pada ditempat2 ketjil, ketjuali untuk keperluan dirumah. Petani2 perseorangan, ko

operasi2 pe

17 Agustus adalah pernja-

beberapa anggota dalam pembitjaraannja onparlementer, maka
bung Hatta sendiri kurang par-

lebih banjak pemi-

rata2

prokla-

dana menteri Hatta mengatakan

dan walau-

ini. Luas

bahwa

taan dari djiwa jang revolusioner
dari suatu bangsa.
Kalau per-

banjak bagian2 jang dimiliki dan

am.
jaitu
ditjapai

takan,

bitjara. Berhubung dengan hal
ketua sidang mr. Asaat me-.
sanja dikerdjakan oleh satu ke- . itu
nentukan tiap pembitjara hanja
luarga sadja. Hanja sedikit dari
diberi tempo 12 menit. A. J. Pattanah jang
gditanami
mendjadi

belakangan

KOTA MANADO:

Susdah sidang KNIP
Selasa
siang, sebuah panitia terdiri dari
Mr. Moh. Yamin, pengeran Pu-

rbojo,

mr. Wongsonegoro

dan

R. M. Harjoto memeriksa keadaan bangsa Sitihinggil untuk mem
persiapkan persidangan
dewan
pemilih presiden dan tjara penobatan presiden RIS. Setelah memeriksa keadaan panitia ini akan
ditetapkan protocol.
RAKJAT MADURA PATUH
PADA REPUBLIK.
Kepada presiden Sukarno telah disampaikan pernjataan 900
wakil2 rakjat jang berdiri dibelakang Alim Ulama Madura jg
berbunji :
Memperkuat
pernjataan
dan
patuh rakjat Madura jang dibawa oleh Moh. Iskandar. Mendesak supaja di Madura segera di
adakan plebisit jang
disaksikan
oleh Republik Indonesia dar. KP
BBI. Telah disetudjui dan ditimbang pula, bahwa pulau Madi:ra
tidak dapat 'berdiri sebagai negara tersendiri dilihat dari sudut
ethnologie dan geographie
dan
kemampuan rakjat Madura. Selandjutnja dinjatakan pula, bahwa rakjat Madura tidak mengakui adanja negara Madura
dan

menuntut plebisit dalam
waktu
jang singkat dan paling sedikit
menghendaki kembalinja
status
Madura jang tertjantum "dalam

(Aneta). Dengan kapal "Jesse
Lykes” tiba di Tandjong Priok
kiriman kedua barang2 Pilipina
buat Republik, terdiri dari sepatu
buat TNI dan 141 petisperalatan
radio, dll.
Kini di Manila orang sedang
sibuk menjiapkan pengiriman barang2 jang ,,berat”, misalnja tiang djambatan dan alat2 lainnya,
dan diduga pengiriman2 ini akan
dapat dilakukan dalam bulan ini
djuga.
Barang2 jg tempo hari sudah
tiba di Djakarta, jakni alat2 keperluan dinas kehutanan
Republik dan tiga mobil buat pembesar2 tertinggi Republik, sudah di
kirimkan ke Djokja,
demikian
keterangan jang diperoleh Aneta.
Dapat dikabarkan, bahwa tuan2 Pesik dan Arsono dari konsulat Republik di Pilipina, kini
sudah pergi ke Jogja.
WAKIL2 DEWAN KALIMAN
TAN TIMUR UNTUK PARLEMEN RIS.
(Aneta).
Hari Sabtu Dewan
Kalimantan Timur telah memilih
I. A. Muis dan Mohamad Rasjid

gelar Sutan Radja Emas, kedua-

duanja orang progresif, untuk du
duk dalam parlemen RIS.

Muis selama pendudukan Dje-

pang mendjadi mahasiswa ekono
mi di Djepang, jang kembali ke-.
Samarinda setelah Djepang menjerah dan kemudian
membuka
sekolah menengah partikulir. Ia
mendjadi ketua pertama
Front
Nasional di Samarinda sampai ia
dikeluarkan dari partai itu, karena ia menerima

permintaan

wan Kalimantan
Timur
duduk dalam B.F.C. dan

De

untuk
B.F.O.

Rasjid berasal dari Padang dan
mendjadi montir radio di Tarakan sampai ia diangkat mendjadi
ketua Dewan Bulongan dan ang
gota Dewan Kalimantan Timur.

naskah Linggardjati dan ini akan
didjadikan modal guna mentjapai

Sekarang ia masih mendjadi ke-

kemerdekaan seluruh

di Tarakan,

Indonesia,
v

tua

,,Ikatan

Nasional

Indonesia”

2

bes

ditambah
mudah.

merintah hadir

' Amerika Serikat jang berlainan
dengan negara2 besar lain, se| bagian besar terbagi2 dalam pu— luhan pertanian2 ketjil jang bia-

terdapat

baris

R Pla

suara

mandangan umum terhadap kete
rangan pemerintah instansi ke-

acre diselurus Amerika.

'Daerah2 pertanian besar

Djumlah

Hari Selasa pagi djam 9 pe-

ga. Merexa mengusahakan- bermatjam2 tumbuh2an Jan ternak
dalam tempat2 jang seluas 1,142,

pun

3

HI

“di Amerika Serikat termasuk dala m ussha pertanian, jang tidak
.hanja meliputi petani2 sendiri
melainkan keluarga mereka dju-

lik2 perseorangan

untuk

j

&

melandjutkan perdjuangan sampai tjita2 tertjapai. Menurut pem

orang comboy jang hidup dilapangan2 dimana angin terus-menerus mengembus.

dikerdjakan

f 3.-—

sekolom,

HasiL-(ON

djuga petani: demikian pula se-

000,000

sebaris

TOLLY - PHOTO
STUDIO
PASSERSTRAAT
TELF.
No 209.

KMI

—. Kurang-lebih 27.500.000 orang

13

UNTUK

"3

sebulan

f 1.—

ada-

sorang pemelihara pohon2
buah
disebut
a
Carolin
- dipegunungan
Kg

5

diladang2

seorang jang mengusahakan kentang dibagian utara dari Maine
jang biasanja diliputi saldju. Se-

Hana
Pn

f 4.-

Adpertensi

“Nebraska, atau penanam kapas
di Carolina Utara. Ia bisa pula

22
|

£
£

Langganan

TOMOHON.

djawab oleh karena petani Amerika mempunjai banjak arti jang

Na.

EXPEDISI (PENGADUAN)
)
H
Pemimpio UMUM (rumah) Tha tif. 55 8

TIMUR
“gag”
KANTOR TJABANG

Amerika?

“lah penanam gandum

INDONESIA

1

MA

petani

|

Tomohon

ADMINISTRASI

NEGARA

Serikat.
Apakah

REDAKSI

2

sampai mendjadi alasan
untuk
bertengkar, tetapi sebaliknja per-

bedaan

faham. itu

memperkuat

persatuan sebagai suatu keelokan

ngan kemerdekaan dan
beliau
mengharapkan agar kongres Ka- “alam. Sekali lagi ditegaskannja,
bahwa
dalam
Republik
Indotholik dapat mentjapai apa jang
geredja Umat Katholik
mendjadi tjita2nja.
: nesia
mendapat
keleluasaan sepenuh' Mgr Sugijoparanoto dalam pi- nja untuk menunaikan kewadjibannja dan ia berharap supaja
dato sambutannja
mengatakan,
demikian pula adanja dalam nebahwa perhatian jang begitu begara RIS nanti”, demikian .amasar, membuktikan adanja
saling
nat
mgr. Sugijopranoto,
mengerti dan saling menghormati
,Seorang pudjangga besar me“diantara
penduduk
umumnja.
ngatakan, bahwa perselisihan tiSedikit hari lagi, kita semuadak disebabkan karena perbedanja akan mendjadi penduduk nean kulit atau igama,
melainkan
disebabkan karena perbedaan ke
hendak. Karena itu tjiptakanlah
persatuan kehendak jang sebulat
bulatnja dan sekuat2nja”, demikian amanat presiden Sukarno.
Seperti djuga Republik Indo(Aneta). Masaalah perumahan
nesia, maka RIS pun didirikan
- dari pembesar2 tinggi dan pematas dasar pantjasila
diantarai besar2 R.LS: di Djakarta telah
nja, ialah ke-Tuhanan jang 'Ma: nanya
beranak bagan
.1 Esa. Marilah kit.

... PERUMAHAN BAGI RIS.

3 Kan ini oleh jang segi
ina
. sekarang harus dikosongkan da-

jam waktu pendek, demikian A-

neta mendapat keterangan
dari
“kalangan2
pemerintah
federal“dan PPN.
5
“3'

Kepada mereka jang sekarang
mendiami rumah2 itu akan diberikan rumah2 lain. Untuk mendaatkan akomodasi FLO-B: Dja
art selama kira2 sebulan seteingah telah memblokir
pelbagai
rumah jang kosong.

an jang m

j

p

nah air dan kemerdekaan
dan
oleh karena itu mereka harus me

LN.P.

Usaha
5

PN

Ahnetai Penguras

Partai In

“do Nasional dan perwakilanpar-

tai tersebut

di Pasundan baru2

ini telah mengadakan rapat kilat
di Djakarta. Telah dipertimbangkan, bahwa pada masa mendjelangnja negara Republik IndoneBagaimana Samakan pemsia Serikat jang merdeka dan ber
bagian dari rumah2-djabatan dadaulat, ada lebih2 dirasakan per
zi'pembesar2 RIS itu, masih belum ditetapkan. Djuga mengenai. lunja untuk memperingatkan kepada - golongan
Indo-Eropah
ikantor2 masih belum diambil keakan tjara ,,propaganda”,
jang
Me dusan,
menjesatkan, dari pimpinan berbagai “ matjam
perkumpulan
Adalah tak mustahil, bahwa
.Nieuw Guinea”, terutama perkemudian masih harus dikosongkumpulan
,,Groter
Nederland
an rumah2 lainnja untuk keperActie” dan »Verenigde Koloni“Juan ini.
satie Nieuw Guinea”.
Selandjutnja fihap I.N.P. berpendapat, bahwa ,,proganda” se| MOSI B.A.P.P.I. MAKASSAR.
bmatjam itu ,,sudah
menimbul'BA.PPI, bond peladjar2 In- kan perasaan takut dan berkurangnja keberanian hidup dibanesia di Makassar telah meneima mosi desakan untuk tidak wah naungan pemerintahan baru, diantara golongan
tersebut,
erajakan penjerahan kedaulatan
sehingga hal ini merintangi meselama semua tawanan politik bereka untuk dengan tjara
jang
Jum keluar. Seterusnja B.A.P.PI.
amemerotes, peraturan Sulawesi Se masak2 dan tidak berpurbasangka menginsafi dan menindjau ken, untuk tidak mengibarkan
wadjiban baru dan jang berfaebendera Merah-Putih. Mengenai
dah di Indonesia, negara tumpah
mosi terachir, diterangkan kepadarah.
Hanja dengan kegiatan
da
Aneta oleh pihak jg bertangdan kerelaan segenap warga negung djawab, bahwa ini adalah

ah paham. Telah ditetapkan, di
wu kota Makassar dan semua ibu
kota lain dari daerah2 akan meng
“adakan

parade bendera,

ketjuali

gara akan dapatlah azas2 demo-

krasi, jang mendjadi dasar Republik Indonesia Serikat, dilaksana
kan.

Maka

karena itu Partai Indo

Sulawesi Selatan, karena ibu kota Nasional mengambil keputusan
“daerah ini adalah Makassar. Ma- , untuk:
Dengan perantaraan pers dan
lahan disana sebagai ibu kota ne- isaluran2
lain jang sah, menjata-

a, atjara itu diadakan. Kabar

arade bendera di NIT diadakan

ada tgl. 17 Desember.

kan penolakan jang keras terhadap

setiap matjam

propaganda”

Kapan

badan2

Putih

(ben-

dera Vatikaan — red. Aneta).
Pada tanggal 12 telah berachir

kongres Katolik seluruh Indone-

sia dengan mengambil resolusi2
al. jang mengenai politik, jaitu
berfusinja berbagai partai Katolik jang ada di Indonesia dalam
satu partai Katolik untuk seluruh Indonesia, berdasarkan
ke-

Tuhanan jang Maha Esa dan ber

menegaskan,

bah-

tindak menurut
azas2
Katolik
serta berazas tudjuan
bekerdja
sekuat2nja untuk kemadjuan RIS.
Dularnowo menerangkan djuDalam urgensi programnja
terga, bahwa di Djawa Timur tidak
tjantum
a.l. memperdjuangkan
terdapat gerakan2
Darul Islam.
Irian selekasnja masuk RIS seteMengenai kesulitan2 psychologis
lah penjerahan kedaulatan, djum
jang mungkin: timbul dalam melah negara2 bagian supaja
diperketjil menurut kehendak rak- -masukkan anggota KNIL kedaRIS,
Dularwono
jat dan supaja segar. diadakan, lam tentara
“berpendapat,
bahwa
serdadu

KNIL

1 Sera Sami | keputuak tapmbeapek organisasi. pe

jang

telah berdinas

ku-

'rang
dari
.10
tahun
dapat
. diharapkan
peleburan
mereka
tidak akan menimbulkan kesuka-

muda Katolik jang meliputi selu. ran2 jang besar, sedangkan
ruh Indonesia.

mati.

Untuk

tudjuan

ini,

maka

sekarang sudah dibentuk sebuah
panitya dalam
panitya
mana
duduk dua- orang wakil dari tiap2 golongan. Empat belas hari
sekali akan diadakan pertemuan

Berita
Iklan

:

at

EA

$
sa

Lahir

dengan

dan

selamat di Ru-

HENDRIK

JULIUS.

Bapa: F. A. Poluakan,
Ibu : H. Mendur.
Kawangkoan,
PA

AN

ap

II Desember '49.
GA ap

Tata Usaha.
pemberian

selamat

a. Hari pembentukan Pemerintah RIS pertama,

b. Hari Penjerahan Kedaulatan.
c. Hari Besar dan Tahun Baru,
. sedia kami menerimanja.

Untuk a. selambat2nja tgl. 15 Desember 1949.
b. selambat2nja tgl. 20 Desember 1949.
c. selambat2nja tgl. 30 Desember

1949.

Harga tiap2 iklan jg.

dimaksudkan pada a.b.c. adalah f 2.50.

me-

Tedi

door

jg berwadjib untuk segera membentuk badan penerangan
jang
resmi buat keperluan apa jang di
sebut ,,golongan2 ketjil”, dan jg

terdiri dari orang2

dari kalang-

an mereka sendiri.
Disamping

itu LN.P, 'menjeru-

kan kepada golongan Indo-Eropah diseluruh Indonesia: ,,Supaja mengerahkan segenap tenaga
dengan penuh kepertjajaan akan
kekuatan sendiri dan dengan penuh keberanian hidup guna menguat- dan mengembangkan pemerintahan
kita jang baru, setiap orang ditempat kewadjiban

. .

masing2, agar dengan demikian,
djadi
kita,
dan
mat
lain

djuga dengan
sumbangan
Indonesia akan memperoleh
menduduki tempat jg terhorsedjadjar dengan
Sengre2
didunia”.
Gi

SUARA DJAWA-TIMUR.
Berhubung dengan suara2 negara Djawa Timur untuk diga-

bungkan

di Republik

Indonesia,

pemerintah negara dalam komuni-

ke menjatakan pendiriannja, bah-

wa penggabungan dengan negara
lain tak dihalang2i, asal den an

djalan

legal. Negara Djawa

mur.tak pernah bertindak Naan.
. tangan dengan tjita2 nasional, selalu menurut kenjataan.. Sekarang
pertama2

MARG

ARA

HANJA

diandjurkan melaksana-

kan persetudjuan2 jang telah ter-

tjapai dengan

teratur.

Sesudah

itu sesuai dengan artikel 43

un-

dang2 dasar RIS, melalui pungu-

tan suara rakjat dapat diputuskan
-untuk menggabungkan diri pada
satu negara lain, demikian: komunike.

na

OY

KAN

:
2

ar

harga

mah Sakit Kaupusan Langoan.
DECKY

San

SA Hadeaepu

Braga7 aga
Ben
ap MAH MAN
Seng REK Kn

dan Tahun Baru dengan
pelajanan menjenangkan.

NG apa ve

jang mendesak

ping bendera-Kuning

Dularwono

wa didaerah Djawa Timur tidak
ada aksi2 jang illegal dan usaha
pembubaran negara itupun dilakukan setjara legal. Atas
pertanjaan, apakah sesudah atau
pada saat penjerahan akan timbul keributan, Dularnowo menerangkan, bahwa mungkin sekali
timbul insiden2 ketjil dibeberapa
daerah, karena usahanja beberape pemimpin ketjil untuk mendapatkan kekuasaan, hal mana sama dengan kedjadian2 pada wak
tu permulaan proklamasi kemerdekaan. Akan tetapi dalam
hal
ini semuanja,
TNI akan dapat
mengatasi segala keributan
dan
mendjamin keamanan
didaerah
Djawa Timur,

MAN: senapan

:

Perbe

djangan

3

persatuan,

Mendjual segala keperluan hari2 ter.
istimewa keperluan pada hari2 Besar

Jeli

untuk

da. Karena sekarang antara In.
donesia dan Belanda telah ditjapai suatu persetudjuan
politik,
maka telah timbul keinginan untuk mempererat
ikatan
antara
golongan2 mahasiswa ini.
Pengetahuan tentang kebudajaan dan djalan fikiran masing2
diharapkan akan
menjebabkan
timbulnja saling harga menghar. gai dan saling hormat menghor-

Meri

'kan, bahwa kalangan agama ti“dak ketinggalan dalam perdjua-

nagamu

daan faham hendaknja

diwaktu jang lampau.

MEA

Katholik,
Umat Protestan
Umat Muslimin
membukti-

diutjapkan presiden

Sukarno dalam pidatonja.
Sesudah sambutan2 selesai, ma
ka
disadjikan njanjian dan panembromo sambil beramah-tamahan.
Diudjung pendopo digantungkan bendera Merah Putih disam-

pasar Tengada gedung
bioscop Tondano."

5 Men anngsasannyan

| takan, bahwa adanja kongres U.-

menang”, demikian seba-

penutup

'Djalan

dari Timur, Suriname dan Belan

ne ah Sih

menga-

gai

Tuhan

Toko H. IROTH
A

SEA

agama

segenap te-

karena

pada
waktu2
jang
kan mengadakan hubungan jang
lebih erat lagi dengan rekan2nja

buka

ne

harus

WSumbangkanlah

oleh

kemerde-

Baru

Leidenditentu- '

Me Dan ga

kaan dan

air dan

mahasiswa2

Me Tebak

menteri

.

tanah

dan menghargai wali negara Kusumonegoro jang tidak
dikenal
rakjat dan tidak pernah berarti
dalam. perdjuangan kemerdekaan

Semua

aa Wa

djundjung tinggi”, demikian mgr.

kepada

tjinta'

pe-

LA

tangga dan masjarakat dapat di-

selandjutnja berpendirian

RIS

dan

Aa

rumah

Marilah kita didalam

Timur

Se

dalam

Sugijopranoto.

. Wakil
mat
dan

hidup

gara.

Djawa

aa

kong-

untuk

ma

Rakjat

gawai2 federal sekarang ini dapat dikatakan tidak menghormati

PA

ketua panitia

— nusia

kadang2

dr. W. J. RATULANGI.

' GOLONGAN2 MAHASISWA
MEMPERERAT IKATAN2.

MA La Sg Ka ah

Kasi-

itu

menggontjangkan kedudukan ne-

parlemen negara Djawa Timur.

|

mekmik

jang ditimbulkan

itu dapat

terselenggara, bilamana hak?

-nang dan memegang

golongan itu, hingga perselisihan

terdan

ai

jang.

Hal

djukan pikirannja untuk membubarkan
negara melalui anggota2
pimpinan'

sda
Mete

sebagai

kesedjahteraan.

' dalam parlemen itu akan menga-

BB. 927 — 165 - 8.

SMPN Soga”

mo

b-.res,

merdeka jang harus berarti
selenggaranja kemakmuran

Sukarno, Mgr.
kaoto.
“
(Ipphos-Aneta).

Mekba

an bunji sambutan

Hatta.

NAah

jaka

Katholik dalam negaranja

Pekan

dan Drs. Moh.

geri jang sungguh2 berdaulat dan

untuk
menjongsong
berdirinja
RIS
dan untuk menentukan sikap jang semustinja dari Umat
merdeka dan berdaulat”, demiki-

kelihatan 2

Fi Kasimo

Se

“apa

dalah hak segala bangsa. Makdari pada kongres ini ialah

Digambar

Komisi

sean

adalah

Ketua

Negri

itu

dens2 jang njata untuk membu. barkan negaranja, 2. rakjat Djawa Timur jang
tidak diwakili

-

alal dan sah, dan kemerdekaan

ta: 1. banjak diantara anggota2
2
sendiri
tampak
ten-

WI

mohon perhatian dari semua madji..
kan dalam Haminte Manado, bahdiri. Tanggal sepuluh
Bodjone- . wa, menurut pasal 50
dari ,,Peraturgoro djuga akan ditinggalkan Ooan Pemilihan Haminte Kota Manado
leh tentara Belanda.
11948", kepada semua pemilih dalam
Sebelum penjerahan kedaulatlingkungan suatu badan dinas atau
an TNI sudah harus dapat meperusahaan harus diberi kesempatan
nguasai dan mendjamin keamanoleh simadjikan mereka untuk me.
an didaerah Djawa Timur selungundjungi kantor penjeteman maruhnja. Demikianlah keterangan
sing2.
penasihat gubernur militer DjaManado, 10 Desember 19492
wa
Timur, Dularnowo, dalam
Wakil Ketua #sb.,
pertjakapan dengan Aneta.

f

#Bs

Indonesia berkejakinan,

perdjuangan

untuk

maka

Tulungagung,
tanggal sepuluh
Blitar dan tanggal limabelas Ke-

ma

ahwa

dan usaha2

ra Belanda akan . meninggalkan

sa
19 Desember j.a.d. (mulai
pukul 8 pagi sampai pukul 5 petan

“
Tea

holik

Timur

— menggabungkan diri dengan Rear Indonesia. Hal ini ternja-

ing apabila kita mengundjutaman bahagia. Dalam perangan
kemerdekaan
Umat

karena

pemilihan De-

Peromsnang

ngi

Kepada Aneta Dularwono menerangkan, bahwa di Djawa Timur sekarang
tampak
tanda2
untuk
membubarkan
negara
'Djawa

Timur

dengan

2 Ne

Katho-

bali ke Djawa'

tanggal sembilan bulan ini tenta-

Berhubung

HAN PREMAN
nga gd 2

diberikan oleh Umat

“Iik selama perdjuangan kemerde“kaan dan hal itu akan mendjadi

wan Haminte jang akan berlaku pa-

h

Tidak sedikit korban jang teah

kem-

p@

k

jor Scheffelaar.
Dalurnowo akan lekas

Maa mg

sana

..

Tan

: Pari

Pemberitahuan.

?

ie Belanda.

kolo-

P

Pmetkeri, Ing, Kana

an jang baik sekali antara

nel Sungkono dan djenderal ma-

p

jang dihadiri

presiden, wakil-presiden, pa-

bahwa sekarang terdapat hubung

? e

Indonesia,

Katholik

y

p
P

|

umat

Mean noh meneNa
audien'si bekas wakil Gubernur Djawa
| Timur dan Penasihat Gubernur
Militer Djawa Timur, Dularwono, jang belum lama berselang.
( telah dibebaskan dari tawanan

akan datang.

ia menerangkan,

2

. seluruh

kongres

(-

5!

ngan

:

pensiunnja

@.hoeeseRe 90 Se se Se da Pes He geo

— (Aneta). Pada hari Rabu malam dipendopo Kepatihan telah
ilangsungkan resepsi bertepatan

menunggu

gang

sar hanja

' sadja.
Selandjutnja

pertemuan

jang pertama akan diadakan pada tanggal 14 Desember
jangs

2

di Oestgeest, Malam

reka jang telah berdinas
lebih
dari sepuluh tahun, sebagian be-

