2)

“Tadvain ana
— Amerika-Serikat.

ian iman
"TOMOHON.

cut keterangan dari Pre.

an, masaalah ekonomi
jang dihadapi oleh

2 sebulan
Langganan“ 4.—
:| Adpertensi
f1.
sebaris
(sekurang2nja
f 3.— untuk
atau kurang).
"LUNTUK

Kapten

Westerling j jg mendjadi

buah

konsekwen, dengan menuntut
kwidasi dari aksi ini.

Pemernitah

Jang berikut ini adalah

“Peristiwa?

ini

me-

(Aneta). ,, Nama

rat telah memberikan tjap

biasa besarnja. T

kan benda2

jang bersifat keben-

PERKELAHIAN Di MAKASAR.

pada

membuat langsungnja perkembangan ekonomi kita, maka golong-

banjak kesalahan, namun
karang masih bebas.

ia se-

»Kumist jang diangkat oleh Pe
merintah
Belanda untuk menjelidiki soal di Sulawesi Selatan, suatu halamati hitam dalam sedjarah pendjadjahan Belanda selama dunia ada, tidak mentjapai
hasil apapun. Oknum Westerling
agaknja

mempunjai

kekabalan

rata, jaitu bahwa semua golong-

terhadap semua undang2 dari Pe

an mempunjai kepentingan dalam
m luasnja
ekonomi — bahwa se-

merintah Hindia Belanda dan un
dang2 militer Belanda, walaupun

akan turut menda-

t keuntungan2
Diwaktu

dari kemadjuan
datang kita ha

kesalahan2nja sudah

njata-

te-

rang. Sei
en
tenaganja.
adanja diberikan

ke-

an Dengarkan kita wadjiban militer di Djawa Barat,
aan kepentingan da dalam mangia diberikan kesemba aneka
patan dengan perlindungan ke“mb S0 ka balannja untuk mengjMaukan
5

sia

ki

menguraikan betentu jang da

£

.. Mi”,

Temukan Bat Kaban tsb.
»Sekarang terdengar suara2 jg

dan

ak

golongan2
emakin
ai

“Ta
ES

db ertama, Bkatonsi kita da

pat dan Irarus tetap berkembang.
Penduduk jang selalu dan kekuatan kerdja produktif jang semakin bertambah besar, memerlukan
tetap ' meluasnja kesempatan per-

tegas dan tjepat, supaja tidak ter
djadi hal2 jang kita tidak harap-

bahwa kenjataan ini adalah sua-

merintah

RIS

bertindak

mereka, harus menginsafkan

kan, serta jang hanja merugikan
rakjat dan Negara' "demikian
"Merdeka".
|
S.k. ,,Sin Po”

mengetahui,

wa pasukan2 APRA

bah

itu tidak bo

leh dianggap ketjil, tetapi dalam
kalangan resmi di Pasundan ke:
kuatan itu menurut keterangan2
jang diketahui adalah 30
atau
60.000 orang jang mempunjai “
sendjataan lengkap.

diseluruh

Tu nggi

Belanda

tidak

memuaskan dalam Ea golongan rakjat, selama dari pihak Be-

LP

dalam KNIL jang ingin

BANJAK ANGGOTA2 KNIL
INGIN MASUK TENTARA RIS.
Pada

perta
Nan menerima sangat ba:
njak pernjataan orang Indonesia

Apa

jang penting jang

dua djuta atau paling banjak 2!/,

politik penanaman kapitalnja atas
kepertjajaan bahwa ekonomi a-

rus memelihara rentjana2 kita un
tuk keamanan nasional dan perda
maian internasional. Rentjana2
ini ialah pertahanan dunia terha-

hun 1949. Inilah tudjuan kita un-

tuk tahun ini menurut Undang2
Perburuhan. Djika kita tjukup ke
ras berusaha, kita akan dapat
mentjapai tudjuan2 itu sebelum
achir tahun ini.
Kedua. Ke mtulgna
dari
perkembangan
dan kemadjuan
merata

meliputi

golongan. Hanja dengan

semua

djalan

demikianlah maka kesedjahteraan

konsumsi. Dalam wak-

jang kekal dari sesuatu golongan

| tg lima tahun, kita dapat mentja-

dapat dipelihara. Djika salah sa-

(pa'
hasil tahunan jang besarnja
s tu bagian dari ekonomi kita tu“lebih dari 300 miljun dollar. Ke“run atau gagal untuk mendapat“aitungan dalam pendapatan nasional akan sama dengan Suatu kan keuntungan, maka ini hanja
akan merupakan suatu hambatan

.djumlah pukulrata sebesar hampir

1.000 untuk setiap keluarga di

sadja bagi keuntungan2

dari la-

kan na

madju,

menju-

sun politik harganja sesuai? dengan keperluan pasar-jang lebih
luas lagi, dan bekerdja terus de-

ngan kekuatan dan kebidjaksanaan untuk

menghasilkan

segala

mafjam hasil baru jang lebih baik. Kaum tani harus dengam sepenuh2nja menggunakan teknik baru, dan mengadakan perubahan
dalam produksinja dan mengusaihakan menghasilkan barang2 jg
paling diperlukan dalam ekonomi
masa perdamaian jang bertambah

madju. Mengusahakan

tertjipta-

nja suaty lingkungan dalam mana kaum perusahan, buruh dan.ta
“ni dapat bekerdja dengan paling
effektif untuk mentjapai perkembangan ekonomi jang kuat, ada-

lah mendjadi tugas pokok dari Pe

.merintah. Pemerintah harus menjempurnakan peraturan2 untuk

datang

kita

adalah tergantung pada rentjanarentjana itu. Politik penghasilan
Pemerintah harus memperhatikan
kebutuhan2 keuangan pemerintah
jang sehat dan kebutuhan2 ekono
mi jang berkembang. Penerimaan
pemerintah Federal harus tjukup
untuk suatu masa bertahun2 untuk mengimbangi anggaran belan
dia dan untuk memberikan
surplus guna mengurangi
hutang.
Dalampada itu, peraturan padjak
dan perubahan? jang
diadakan
dalam banjak2 sewaktu2, hendak
nja dilakukani sedemikian rupa
hingga memadjukan djumlah dan
matjamnja
penanaman
kapital,
konsumsi, dan simpanan jang di:
perlukan untuk pengeluasan eko-

bagian. Disini tidak ada temAmerika Serikat. Ini akan merupa | in2
pat bagi suatyperasaan bahwa go - membantu mengadakan keseimba
kah suatu perbaikan jang besar

nomi. Kita hendaknja insaf bah-

hanja dengan merugikan golongkan
banjak sekai mendekatkanan-jg lainnja. Ada banjak sungkita pd tudjuan kita untuk sama
guh kesempatan disini untuk semenghapuskan kemiskinan.
mua golongan untuk makmur beran memberikan kesempatan
sama2. Penambahan sampai 300
dja untuk kira2 64 djuta o- biljun dollar dalam ekonomi kita
buruh, Harapan jang demi'f.
dalami akte lima tahun akan bertu bukanlah harapan jang cha
arti memberikan 30 sampai 45 bil
belaka. Ini semua adalah dijun dollar lebih banjak setiap ta-

an dan memperkuat
kedudukan
keuangan pemerintah.

agi deradjat hidup kita. Ini a-

kan pada sedjarah tentang
jang

telah kita tjapai sela-

| jang lama sekali, terma

apa tahun dalam
n
kan sepenuh

esa. jang satu dapat

makmur

humnja ditangan kaum konsumen

untuk membeli keperluan dan untuk meringankan hidup. Ini akan

memberikan kesempatan bagi penanaman kapital dalam perusahaan jang menguntungkan dilapang
an usaha pabrik2, perlengkapan
dan perumahan,
jang mungkin

memberikan tiga sampai enam bil
juh dollar lebih banjak dari pada
dalam tahun 1949. Ini akan memungkinkan kaum tani mendjual
makanan kira2 1096 lebih banjak
untuk

keperluan konsumsi

dalam

negeri.
"Ketiga. Perkembangan ini
tidaklah datang dengan sendirinja, melainkan memerlukan tudju
an jang

Bear ini Ta

harus beru

sadar dan bekerdja

ke-

“ras. Produktiviteit dari setiap buruh harus dinaikkan dengan seku
rang2nja 2 sampai 2/5 Yo setiap
tahunnja. Perburuhan harus men
dasarkan politiknja atas harapan
- akan suatu ekonomi jang setim-

ngan dalam ekonomi, Pemerintah
harus membangunkan sumber2 alam jang penting bagi kemadjuan
ekonomi, dan meluaskan peratur-

an2 perlindungan terhadap baha-

ja jang mengantjam keselamatan
manusia. Pemerintah harus tetap

memelihara terbukanja saluran2
untuk persaingan, memadjukan
perdjandjian bersama antara bu-

ruh dan madjikan, dan memadjukan kesempatan
untuk "anisintif
partikel. us

»Keempat. Politik padjak
pemerintah Federal harus ditudju
kan untuk memberikan sumbang-

annja bagi perkembangan ekono-

mi, Anggaran belandja

Federal

adalah suatu bagian jang penting

dari ekonomi nasional. Politik
anggaran belandja jang bidjaksana dapat memadjukan 'kesetimba

ngan dan produksi serta perburuhan jang setirfggi2nja “diseluruh
lapangan ekonomi. Dalam lapang
an seperti misalnja kemadjuan

sumber2 alam, pendidikan, kese-

hatan dan djaminan sosial, rentja
na pemerintah adalah merupakan

anasit2 jang penting" dari kekuatan ekonomi kita. Djika kita kura
ngi rentjana ini hingga dbawah
jang diperlukan untuk ekonomi
jang meluas, maka kita akan.me-

lemahkan sebagian dari

faktor2

wa pengeluasan

ekonomi

akan

memberikan tambahan penghasil

"Kelima. Kita harus mengambil tindakan2 jang keras terha
dap bagian2 jang menimbulkan

banjak kesukaran jang ada dalam
ekonomi kita, biar dalam masa ke
makmuran jong umum sekalipun.

Tindakan2

jang chusus

diperlu-

tenaga dan keahliannja untuk ke
selamatan RIS.
KANTOR SUBERNUR
NGAH BERTEMPAT
LANG.

DJAWA TEDI MAGE-

Baru2 ini di Magelang
dibuka

kantor

gubernur

telah
Djawa

Tengah. Kantor ini untuk semen
tara akan tetap ditempatkan

Magelang,

“di

:

me-

nolong dirinja sendiri. Kita harus

mengurus masaalah
chusus dari
golongari2 masjarakat atau dae:rah2 jang menderita
atau jang
perkembangan
ekonominja terhambat. Dimana ada kekurangan

pekerdjaan, atau tidak ada kesem
patan berusaha,

jang

menjing-

gung banjak orang seperti sekarang

ini, maka

hal

ini adalah

mendjadi soal urusan nasional.
Kalau ekonomi terhenti, dibagian
manapun djuga ini terdjadi, ma-

ka seluruh ekonomi akan menderi
ta kerugian. Kita harus mendjalankan tindakan2 jang chusus ter
hadap masaalah2 jang chusus

ini”.

1

diantara mereka

bahkan

1 31

menarik :

sebilah pisau dan menikam pendjaga pos tadi. Kemudian k.l. tiga
puluh orang serdadu dari berba-"
gai bangsa turut tjampur dalam “4
perkara ini, hal.mana menimbult- 3

kan suatu perkelahian jang menje.. Ken
babkan lima orang penduduk men
dapat luka2.

: Va

—

di

Dari

fihak militer kini telah

“

ambil tindakan2 untuk mentjegah:terulangnja peristiwa seperti de-.

mikian, sedang mereka jang“N 7

lah akan

dihukum

berat.

ANDJURAN2
AN

2

PARTAI

INDONESIA

PERSATU.

1

RAJA.

Berhubung dengan penjerahan sa
kedaulatan tgl. 27 Desember, par

tai

persatuan

Indonesia

Raya

mengandjurkan, supaja angkatan
perang RIS selekas mungkin di

datangkan ke Indonesia Timur.
Diandjurkan kepada Pemerintah,
supaja, pemuda jang telah berdjuang

dan

bekas2

tawanan

po-

Itik jang ingin masuk APRIS

di

latih oleh opsir2 APRIS,
serta
supaja Pemerintah menjerahkan
pekerdjaan2 bertanggung djawab
kepada tenaga bangsa Indonesia.

Perlu diadakan rehabilitasi bekas
tawanan politik, supaja
dengan
segera dapat memberikan tenaga

untuk pembangunan bangsa

dan

Negara.

Sekitar . pembentukan Kabinet
Republik Indonesia.

“|
Tn

i|
'

'Dari kalangan jang berdekatan
dengan para

pembentuk

kabinet,

koresponden Aneta mendapat ke
terangan, bahwa
pembentukan
kabinet Republik Indonesia kini
mengalami beberapa kesulitan ka

rena Masjumi tidak dapat menje
tudjui turutnja PKI dalam kabi-.

lagi

untuk

meng-

Mengenang

bagamana diketahui mendjadi pe
rebutan dari partai2 ketjil mau-

mereka

mau

karena di Semarang

net. Selain itu salah satu-kesukaran lagi, ialah pembagian
kursi

bagi

tidak

hiraukan.peringatan itu. Sesudah .
seorang opsir turut tjampur dalam hal ini, tampaknja peristiwa
itu sedikit reda, tetap tak lama ke
mudian pemuda2 itu kembali lagi
dan mengganggu lagi pos pendja ga tangsi tersebut. Salah seorang.

tak ada ruangan untuk kantor itu.

kan untuk membantu
golongan
jang berpenghasilan ketjil dan jg

lebih penting lagi, untuk memberikan kesempatan jang lebih baik

'pos pendjaga,

.dan.pimpinan tendi Indonesia telah

tara Belanda

memadjukan

gu lalu dimuka sebuah tangsi di
Makasar telah terdjadi perkelahian, ketika serombongan “pemuda :
jang menghalang2i djalan untuk
masuk ketangsi itu, djuga sesudah mereka diperingatkan
oleh ui LA

masuk

ditjapai persetudjuwan lengkap ten
tang tjara2 menjatakan keinginan
masuk tentara RIS dan
#jara2
mewudjudkan ikeinginan ini. Isi
persetudjuan ini akan disampaikan oleh, komandan KNIL-masing2. Kehendak dan harapan ke
menterian pertahanan, ialah, agar
orang Indonesia dalam KNIL ig
ingin masuk tentara RIS setjepat
mungkin dapat menjumbangkan

perkembangan. Lagi pula kita ha

dap bentjana. Masa

TE

tentara RIS. Berhubung dengan
ini kementerian pertahanan meng
umumkan, bahwa dengan peme-

ini kementerian

achir2

bang lagi saia Kalangan perusahaan hendaknja - mendasarkan

djuta. Ini berarti bahwa kira2 61
juta orang harus mendapat peokerdjaan. Ini berarti menaikkan
djumlah hasil nasional kita dengan kira 794 diatas djumlah ta-

Indonesia hanja akan

terdapat satu matjam super
an mahasiswa.

Markas Besar mereka munak
—.
berada di Punfjak, 30 km sebelah Selatan Bogor. Penjataam'
Komisaris

diri,

tu keharusan sosial politis. Seluruh lapisan, tidak memandang
bangsa apa jang harus: bekerdia
sama dalam pembangunan negara. Zus Ratulangi mengharapkan

saha mengurangi pengangguran
dari djumlah 315 djuta- mendjadi

itu harus

burhan dan tetap naiknja tingkatan penanaman
kapital dan

78

dengan

merdekaan nasional bangsa Indo
nesia telah mendjadi kenjataan,

Sekarang adalah waktunja Pe

— (Aneta). Pada hari Rabu ming

mn

kita

“ekonomi kita,Agam
ng tjepat
a Penjakuaja, kemadjuan nasioRa

da

|.

dari

€konomi kita. Semakin luas

ngan jang memahami asas2
semakin besarlah kesanggupatuk memetjahkan masa

alah2

anjakfalam

re

perbuatan? itu.

sebagai Presiden
RIS diistana
Gambir, beliau mengandjurkan
supaja bersatu dengan tidak pan
dang republikein atau federalis.
Semua tenaga revolusioner harus digembleng djadi satu. Kepa
da mahasiswa Belanda presiden
berkata, bahwa karena kini ke-

J.M. Menteri Pertahanan,
Sultan Hamengku Buwono.

Westerling

serta akibat

tara Mahasiswa dan Bung Karno

pakai untuk dasar dari

ha

“ka

3

gim sekali
2 asas jang

“ini maka

terhadap perbuatan

dihari? depan,

Selandjutaja dikatakan, bahwa

walaupun ia telah berbuat begitu

golongan

di Indonesia mentjoba akan melenjapkan tanggung djawabnja

du rentjana s.k. ,/Merdeka”.

daan semata2. Djika kita hendak

| gantung pada kejakinan jang me.

dianggap oleh Dr. Hirschfeld setjoba mendapat pengakuan- atas
bagai diluar tanggungan (pihak
pasukan2nja dari Pemerintah RIS
dan Pasundan.
Hal ini berarti, Belanda, demikian ,,Sin Po”.
bahwa Wakil Tertinggi Belanda '

Tera
didalam
mata rakdemikian
dimuat
F
SNN
Sani dalam- ta-

Jae Matan mi tidaklah- Kedua

a12 ekonomi jang besar2 semuanja harus bersatu — golongan pe
| gusahaan, buruh dan tani harus
bekerdja menudju tudjuan jang
sama. Selandiutnja, Pemerintah
“harus melaksanakan 'Ijita2 rakjat
S eluruhnja. Sukses kita harus ter

lain:
Komisaris Tinggi menentang aksi Westerling jang men-

hamanja jang tidak lekas dapat

- Mundjukkan kelryatan ekonomi.ki
“ta jang luar

kapten Wes-

terling terkenal dalam masjarakat
Indoresia. Apa dia sudah buat di
Sulawesi Selatan dan Djawa Ba-

3

Timur

li-

orang tidak dapat mengerti, baNi
MAHASISWA DJA
gaimana mungkin, bahwa Wes- ' PERTEMUAN
KARTA DENGAN PRESIDEN R.I.S.
terling dan pasukan2nja jg sudah bersendjata lengkap sebelum
Dalam pertemuan pertama anpenjerahan kedaulatan, sekarang

djawab?

Indonesia

|
"3

«

Apa Ega N Da takKe

:

- tjakapannja.-

Dikatakan selandjutnja, bahwa

penerang

Timur

bermaksud untuk melandjutkan
usaha menempatkan dalam masja
rakat akan bekas2 tawanan politik, dengan mengangkat
dalam
dines sedjumlah 50 orang
dari
mereka dalam djabatan2 jang sesuai dengan kesanggupan dan ke

landa tidak diambil tindakan? jg

tersebut:

No-209. H

PENEMPATAN BEKAS2 TAWAN.AN POLITILK DALAM DINES.

tur, terkenal dengan perbuatan?nja
Sulawesi Selatan danaa Barat.

2

an

STUDIO

TELF.

Indonesia

P.J.M. Presiden Sukarno.

jang lebih. Sa
jang
mungkinkan ol
bertam-

teks lengkap dari lapuran Presi.
den, bagian jang" berkepala ,,A— 8232 Pokok Untuk Usaha", jang
. dimuat sesudah bagian ,Ichtisar
Keadaan Ekonomi", dalam lapur-

PHOTO

#xg

bangunan Ban kena.
1949, dan untuk madju

5 Bnuaa

KOTA "MANADO!

OLLX”

PASSERSTRAAT

ca
Serikat ialah melipatgan
produksi, perburuhan dan

5

sekalem,
3 baris |

E

."

ADMINISTRASI
EXPEDISI (PENGADUAN)
Pemimpin UMUM (rumah) Tha tiE. 55|

NEGARA

Kementerian Penerangan jang se

pun besar. Selandjutnja. kalang-

an tersebut mengatakan bahwa'u

DJAWATAN RADIO REPUBLIK IN
DONESIA SERIKAT.

"Tentang Djawatan radio

“Re

Serikat

lebih

publik.

Indonesia

landjut dapat dikabarkan, bahwa

engan penetapan sementara Ke-

menterian
Penerangan
R.L.S.,
pimpinan kantor pusat djawatan
disusun sebagai berikut:
Kepala djawatan — Maladi

Wk. Kepala djawatan — mr. M,
Aa Kas Kappeyne van de Coppe-

saha membentuk kabinet jang ber-

Kepala bg. siaran — R5, Surjo-

tjorak nasional parlementer, masih berdjalan terus dan para pem
bentuk Ikabimet belum lagi menje-

Kepala bg. tehnik — ir. M. Breed

rahkan

kekuasaannja.

Achirnja

dikatakan, bahwa keputusan ten-

tang dilandjutkan atau tidaknja
pembentukan - kabinet nasional
parlementer ataukah dirobah men

djadi kabinet koalisi, tergantung
pada pembentuk2 kabinet, jami
Moh. Natsir dan dr. Halim jang
pada tanggal 11 Djanuari. terbang Ike Djakarta dan hari Kamis ditunggu MR
ah
di
Djokjakarta,

dipuro

veld

Kepala bg. pekabaran — M: L.

Rengkoe
Wk. Kep. bg. pekabaran
tojo

—

Su-

Kepala bg. koordinasi — PF. L. A.

Nieuwenhuis
Kepala bg. hubungan masjarakat
(Publik Relations) — Suhardi
Kepala bg. umum — Sutardi
Kepala
studio
(Omroepleider)

Ejakanga
pur,

— M. Jusuf Ronodi-

entang pengangkatan kepala?
studio (omroepleiders) lainnja a-

kan diumumkan lebih landjut,

penembus blokade itu ber-

Minahasa.

territorial

| Fino k waktu isia ditembaki o-

Penempatan

perang ' Tiongkok nasio-

| nalis. Sur gguhpun begitu, kemen
kegeri Amerika masih

P

jang

ngerti, mereka

mudah

dime-

negeri,

mengambil sikap jang

minta korban banjak.

SIDANG KE-EMPAT DARI KABI..
— NET RIS.

paikan pertanjaan kepada pembe-

(Aneta). Dalam Siban
ke
empat Kabinet RIS jang berlaku

terhadap pemberian bantuan militer kepada kaum nasionalis Ti-

“pada

sar militer,

dju

katan

lebih dari 2 djam, maka di.

tan dengan pendapat2 jang telah
dinjatakan dalam Parlemen2 Dja
wa

Timur

dan

Pasundan

serta

“ djuga pendapat umum dalam da|. erah2 itu jang mendesak pembu— baran

kedua

Negara

tsb.

Berhubung dengan

ini,

maka

Menteri Dalam Negeri telah me— njediakan rentjana undang2 un“ tuk
menghapuskan daerah2 ini,
sesuai dengan pasal2 43 dan 44
dari
ULULD. sementara R.L.S.,
rentjana mana akan dimadjukan
. kepada Parlemen R.I.S. jang akan
. berkumpul permulaan bulan Pebruari.
Selandjutnja
ditentukan,
se.suai dengan maksud untuk mem“perbaiki susunan kepegawaian di
Ne Djawa Timur, untuk membentuk

penolakan Truman

menteri

pertahanan

bangkan “initiatif baru.
Commonwealth

Negara

jang bersidang

di Colombo mentjoba

menetap-

kan garis2 besar jang sama dalam
soal politik jang tidak akan da-

:

R.LS., wakil Re-

'publik Indonesia dan wakil Dja& . wa Timur, sesuai dengan pasal 54
2& iba 1 dari undang2 dasar semen-

radio

Moskou,

“baka

Sin You She, perhimpunan Ti“onghoa di Semarang jang pada

radio dari seluruh Indonesia itu

— diri dari C.H.T.H.,

karena

tidak

- setudju dengan sikap jang diam- bil oleh perhimpunan

itu.

:
x

PERMINTAAN VISA UNTUK INDO
NESIA ADALAH BESAR Di
'AMERIKA.
.
Hari Selasa, wakil Indonesia
| di Amerika Serikat, Sumitro berkundjung kepada ketua korps di-

SA
e Den

di Washington,

duta

Norwegia, De Morgenstier-

2 Kemudian ia berkundjung keduta

besar

apabila diadakan pemu-

ngutan suara tentang usul Rusia
mengeluarkan anggota2 delegasi
Tiongkok nasionalis dari dewan.

Penindjau2 menduga usul

'akan

ditolak. 5 dari 11 negara dalam
dewan keamanan mengakui Ti-

ongkok merah. Usul

Belanda,

mr.

| Kleffens. Dalam pada itu, hari
' “Selasa, hari pertama pengesahan
resmi sebagai wakil Indonesia,
Sumitro mengadjukan perminta—.an kepada kementerian luar negeri Amerika, supaja untuk se-

entara ini mengakui bagian kon
ler dari kantor Indonesia" di-.
New York. Dengan demikian dapat segera dikerdjakan pemberin visa jang sangat banjak dibu-

memang sangat perlu berhubung
dengan kedudukan dan keadaan
Indonesia sebagai negara jang
merdeka jang sangat memerlukan
siaran radio sebagai alat dalam
mengadakan stabilisasi pemerinta
han R.L.S. kedalam dan keluar,
pula guna mengadakan hubungan
jang.rapat antara para kepala
studio.

Perlu djuga diketahui, bahwa
dengan adanja konferensi djawa-

tan radio itu untuk pertama kali
dalam sedjarah siaran radio (radioomroep) di Indonesia, para pe
mimpin radio dari seluruh Indo-

nesia akan bertemu dengan tudju
an dan kemauan jang sama, jaitu

membangun alat radio untuk kebahagian negara dan baggana In-

donesia.
' PERTAMBANGAN

"SIMAU",

(Aneta). Menurut kabar jang
diperoleh Aneta, dr. A. K. Gani
jang pada waktu ini mengurus
Mijnbouw

Maatschappij

Simau

uhkan orang. Menurut berita2 - di Bengkulu baru2 ini telah mentjari hubungan
dengan direksi
jang diperoleh Aneta, Sumitro tepertambangan tersebut
dengan
Jah meminta pendapat Hatta mengenai pembukaan konsulat2

di-

luar New York ataw lebih baik
penggunaan konsulat2 Belanda
jang sudah ada seperti Kragan

undangan untuk
mengundjungi
pertambangan itu. Kini sedang di
pertimbangkan diadakannja kun-

djungan oleh seorang anggota di

Rusia

ini

Inggeris,

tidak berarti suatu pe-

geris.

Baik

Churchill maupun

Bevin, sebagai wakil2 dari
pentingan2

monopoli

mempuhjai

permintaan

ke-

Inggeris,
jang

sa-

ma, ialah pendjadjahan bangsa2
dinegeri djadjahan dan penindasan dari gerakan
kemerdekaan

dari

-Nnasional

Tudjuan

Asia Tenggara.

jang pertama dari kon-

perensi Colombo ini, adalah menjempurnakan
imperialis dan

blok TeaE

gerakan expansi
membentuk suatu

"FLYING ARROW",,
Kementerian luar negeri Ame.
rika

mengumumkan

dulu lapuran konsol djenderal A-

merika,

sebelum

ia

dapat

mengambil tindakan2
mengenai
peristiwa ,,Flying Arrow”. Menu

rut departemen marine Amerika,

Isak Mahdi

wa kedaulatan jang
oleh Indonesia itu
galkan kesan jang
hapuskan di Thai.

ia Serikat dari seluruh Indonesia, ketjuali dari studio Palem.

bang, Padang, Pontianak dan Me
nado jang sedang dalam pembentukan. Pada konferensi itu akan
libitjarakan organisasi djawatan,

edoman bagi semua kepala stu0 dalam mendjalankan kewadji
Xn masing2, usaha-kerdja (werk

program)

tahun

1950 dan hal2

lain jang Dertpbaaan dengan a-

ikan lagi. Djalan ketempat ini sa-

mendjelaskan

tentang

sosialisme pada

'kedjadian2

Asia Tenggara.

Paham

bekerdja

di Indo-Tjina.
kok komunis

telah mentjapai

BAGI PBB PUN BELUM SAATNJA.

Sekretaris djenderal Perserikatan Bangsa2, Trygve Lie, menerangkan, bahwa djuga Perserikatan Bangsa2 tidak akan mengambil tindakan2
untuk
mengakui
Tiongkok komunis, sebelum ba.
dan2 terpenting dari organisasi

tersebut memberikan nasehatnja.

Djawatan Tiongkok terhadap
pengumuman Inggeris tentang pe
ngakuan pemerintah rakjat Tiong

perwakilan Inggeris jang sedang

ada dalam perdjalanan ke Peking

dengan tudjuan segera mengadakan pembitjaraan mengenai perta
njaan tentang suatu pembentukan
perhubungan diplomatik, demikian djurubitjara ini: Kementerian
luar negeri merasa pusing kepalanja mengenai arti perkataan pe“rundingan.
x

ran jang hebat jang membakar 6
ribu rumah kaju dibagian
luar
dari kota Hongkong. Banjaknja

korban belum

.

Ada kemungkinan, bahwa tuan
Masjhur Rivai akan dipilih mendjadi Kepala Daerah Kalimantan

Barat. ,, Pemilihan itu akan sangat
disetudjui”,

demikian

keterangan

Sultan Hamid Kepada Aneta.

Dalam sidang dewan Kalimantan Barat pada hari Rabu, Masjur Rifai telah dipilih mendjadi
pemangku
djabatan kepala daerah, sementara menunggu pemilihan2 baru.

diketahui.

ANGGOTA2 BARU DARI BADAN
PEKERDJA KNIP.
(Aneta). Dari kalangan
jang
dapat dipertjaja Aneta mendapat
kabar, bahwa

diantara wakil2

ba

Pekerdja KNIP,

sebagai peng-

ganti mereka
jang
ditjalonkan
untuk parlemen RIS, ada empat
' orang jang telah disahkan oleh

rapat panitya rumah tangga Badan Pekerdja pada tanggal 5 Dja
nuari. Keempat orang ini hanja
sia. Mereka ini ialah: Sudyono
Djojoprajitno dari partai Murba,

J.M. Sultan Hamid,
Menteri Negara.

bukti

dari diutusnja dua

ga mengantjam Thai

hardjo, S. Hadikusumo dari PNI

sebagai

nang dari PNI dam mr. Tengku
Moh. Hassan pada tanggal 11
Djanuari telah ditundjuk oleh pe

raan2 di

Djakarta.

Parlemen

ini terutama tidak ha-

Hamid akan meletakkan djabatan
nja jang disebut terachir itu. Un

suatu megara ke-

satuan. Negara2 bagian harus di
bubarkan demikian resolusi itu. .
Terhadap negaranja sendiri parlemen

mengira

akan

dapat

tjapai tudjuan tadi dengan

men-

dja-

Keputusan

nja ditudjukan terhadap berdirinja negara Madura sadja, tetapi
ditudjukan pula terhadap berdirinja semua negara2 bagian,

|

pat.

Penempatan opsir2 tersebut

atas berlaku hingga

SULTAN ,HAMID
MELETAKKAN
DJABATANNJA SEBAGAI KEPALA DAERAH KALIMANTAN
BARAT,

(Aneta).

Berhubung

batan Menteri
Kalimantan

karena dja

Negara

dalam ka

Barat, maka

Sultan

tuk maksud itu beliau pada hari
Minggu telah Lana
ke Pon#ianak.

K
Partjetakan Kementerian, Penerangan N.LT, - Tomohon,

22)

di

kira2 achir

bulan ini.

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA
PASJEN

Dr. KORTENOEVER.

Berhubung dengan keberangka
tannja pada .achir bulan ini, maka nona Dr. Kortenoever
dari

“

Rumah Sakit Wenang di Mana-

do memberitahukan, bahwa bagi
nja hanja tersisa hari2 jang berikut untuk konsultasi:
Pada tgl. 16, 18, 20 dan 23
Djanuari 1950 untuk pasjen wa”
Nita jang sudah pernah diobati-

nja.
Pada tgl. 18 dan 25 Djanuari
1950 untuk baji2.

PE

Pemberitahuan.
Bean

&

sasis

n

kepada

/

1

-.
ye

umum,

bahwa mulai tgl. 10 Desember 1949
Panitia Prioriteik Kendaraan Bermetor untuk lingkungan bekas Keresidenan Manado dibubarkan.
Dalam ressort Panitia itu “dengan
beslit Menteri Lalu Lintas dan Pengairan

N.IL.T.

dibentuk

Panisa2

Prio-

riteit Kendaraan Bermotor Sesedaerah, jaitu satu Panitia bagi Daerah
Minahasa, satu bagi
Daerah Sula-.

wesi Utara dan satu bagi Dhea
Sulawesi Tengah.
Berhubung dengan hal itu, maka
masukkan permohonan tentang prioriteit oto, haruslah mengalamatkan

permohonan sedemikian kepada Ke-

tua Panitia

ngan

mangku djabatan Presiden Republik Indonesia mr. Assaat seba-

gai wakil Republik Indonesia da-

lam senat RIS.

PELEBURAN2 K.N.LL. DALAM
:
APRIS.

Kementerian

Penerangan RIS

mengumumkan, bahwa dalam be
berapa hari ini di Kalimantan Timur 2 kompi KNIL akan dilebur
dalam APRIS. Di Kalimantan Se:
latan persiapan2 peleburan pasu-

kan2 KNIL hampir selesai.

Prioriteit Daerahnja,

de-

'alamat Kepala Daerah jang:

bersangkutan, dan bukan lagi kepa-

da Residen Manado

atau

kepada

Komisaris Negara Utara.
anakanak
ea

Dengan

ini kami

sekeluarga

mengaturkan limpah terima kasih kepada saudara?/sahabat/kenalan dan sekalian jang telah
memenati kedukaan kami
berpulangnja kekasih :

oleh

T. A. D. LONTOH—. PANGEMANAN
pada

3 Januari

1950 'dan jang

dikuburkan besoknja tgl. 4 Ja.
nuari

1950,

Jang berduka :
Suami: J. P. LONTOH
dan keluarga
Kamasi-Tomohon.

Koresponden Aneta di Djokja
mengawatkan bahwa mr. Suma

MADURA,

kini diwadiri pada
ditundjuk
ditempat-

kan opsir2 R.I.S. dibeberapa tem-

REPUBLIK INDONESIA
DALAM SENAT R.LS,

Parlemen Madura dengan su-

robah mendjadi

kai nama ini dan jang
djibkan menghadapkan
pembesar2 jang telah
untuk maksud itu, akan

— WAKIL2

disebutnja

ri suatu negara serikat harus di-

pengganti Mr. Sartono,

R. Sumarto sebagai pengganti
mr. Tambunan dari Parkindo dan
S. Sardjono dari BTI “sebagai
pengganti mr. Sadjarwo,

orang

nama

TNI, maupun dengan tidak ema

sebaga,pengganti Maruto Nitimi-

suatw akibat keadaan ekonomi.

RESOLUSI PARLEMEN

dengan sendja-

memakai

dengan

tiap2 orang jang berkehendak me-

ru jang akan duduk dalam Badan

Lebih dari 60 ribu orang kehilangan rumahnja, karena kebaka

kan perdjoangan

ta, baik

Ie

PEMBENTUKAN
PANITIA2 PRIO.
RITEIT KENDARAAN
BERMOTOR
SESEDAERAH.
:

sdh

kok, memerlukan suatu penjelidikan jang lebih landjut, demikian

kil2 diplomat. Dalam djawaban
menteri luar
negeri
Tiongkok
Chou Eng Lai dikatakan tentang

ta-

da persetudjuan Amerika
tidak
dapat memberikan pengakuannja.

SEKITAR PENGAKUAN INGGERIS
TERHADAP MAO TSE TUNG.

paikan menurut djalan diplomatik seperti biasa, menurut djalan
mana setelah pengakuan segera
dapat diadakan penukaran
wa-

ganisasi perdjoangan jang dimak
sudkan sebagai badan ketenteraan dan jang hendak mendjalan-

'

keadaan

bertindak sendiri dan dengan tia-

-

djurubitjara

dengan

Pasukan2 Tiong-

mengharapkan
bantuan
militer
dari Amerika dalam bentuk sendjata dan peluru. Hal ini menjebabkan, bahwa Perantjis
tidak

Canada, Amerika Serikat dan Ing
geris.

keterangan seorang

mengikuti

ditetapkan, bahwa untuk melaksanakan pengurusan orang2 jang “
tergabung dalam salah satu or- '

pal batas Indo Tjina dalam banjak tempat dan Perantjis kini

seba-

Kepada wakil2 pers ia menerang

hari antara

but, berkenaan

gai sesama manusia.
Muktamar
tersebut djuga dikundjungi oleh
mahasiswa
dari Mesir, Sudan,

binet RIS tidak dapiat dirangkap
dengan djabatan Kepala Daerah

dikemudian

lebih baik

Timur, No, III tt. 30
1949, dalam mana al.

djedjak Amerika daripada Inggeris, demikian djurubitjara2 terse-

suatu filsafat jang

dan

harus disetudjui

soal ini Perantjis ber-

anggapan

sosialisme

lan mendirikan komisi persiapan
jang akan mengadakan pembitja-

matik

Dalam

berdasarkan aliran2 perikemanu-

hidup

,kalang-

tapi soal itu tidak akan diadjukan sebelum Amerika bertindak
demikian.

adalah melebihi doktrine dan Iogika. Adalah

dari

oleh kabinet seluruhnja, akan te-

adalah satu2nja, jang menuruti
paham jang ethies atau jang bermadju.

United Press

kabar

akuan itu akan

di-

ngatan terhadap kesalah pahaman jang mengatakan, bahwa ikaum isosialis dalam soal2 kolonial
haluan

demikian

an2 pemerintah Perantjis. Peng-

Ia memberi peri-

ara terbanjak menerima resolusi
dimana dikatakan, bahwa RIS da

sia untuk mengadakan
perundingan2 routine, Hubungan diplo-

sebut,

memperoleh

peranan

ngat sukar dlalui karena letaknja
djauh dan karena tidak ada alat2
pengangkut jang baik. Tetapi dr.
Gani mejakinkan, bahwa keamanan didaerah ini didjamin olehnja,
ISAK MAHDI DI INDONESIA.
| YAneta). Isak Mahdi, wakil Re
publik Indonesia di Bangkok teJah tiba di Kemojaran dengan
pesawat terbang ,, Amsterdam”.
kan, bahwa ja datang ke Indone-

Serikat mengakui pemerintah-ter-

sosialis, jang diadakan di Bentfeld, prof. Schermerhorn
telah

telah ditjapai
telah meningtak mudah di
Hal ini ter-

CONFERENSI DJAWATAN RADIO
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.

Konferensi itu akan dikundju— ngi oleh kepala2 Studio (Omroep
leiders) Radio Republik Indone-

berhaluan

menerangkan, bah

al komunisme jang tampaknja dju

sia Serikat jang bertempat di Djakarta.

para mahasiswa jang

itu.

Menurut keterangan2 jang di-

dilangsungkan konferensi djawaan oleh Radio Republik Indone-

muktamar

:RIS dan Thai aka mendjadi
atjara istimewa dari perundingan

dapat sampai sekarang pertamba

januari jang akan datang akan

Didalam

menunggu pengangkatan
resmi
oleh Presiden Republik Indone-

dalam statut Uni.-

/(Aneta). Pada tgl. 22 dan 23

(ANP).

pada hari

Senin, bahwa ia akan menunggu

Menteri ke Indonesia untuk meng
hadiri penjerahan kedaulatan. So-

ngan dan alat2nja masih dalam
utuh, Djika
j
instalasi2
pertambangan tsb. dirusakkan,
maka pekerdjaan dipertambangan itu tidak mungkin dilandjut-..

(U.P.). Perantjis akan menunda pengakuannja atas pemerintah di Peking sampai Amerika

EROPAH,

robahan dalam tudjuan imperiadari kementerian luar negeri Ing
listis dari politik luar negeri Ing- - geris. Djawaban ini tidak disam-

reksi ke pertambangan itu.

. keadaan

PERANTJIS MENUNGGU
AMERIKA UNTUK - MENGAKUI
TIONGKOK KOMUNIS.

mereka.

bungan dengan Maklumat bersama dari Pemerintah NT.
dan
Kumisi Militer Territorial untuk
Indonesia
Desember

Te

di-

siaan. Kalangan2 terpeladjar jg
mungkin kekurangan 2 suara.
Malah ada kemungkinan usul itu . berhaluan kiri merupakan dasar2
jang sehat, jang dapat dikupas
akan mendapat suara lebih
kuoleh pemimpin2 Indonesia
jang
rang lagi. Utusan Inggeris Sir
baru. Prof. Schermerhorn mengaAlexander Cadogan berkata, bah
chiri pendjelasan2nja dengan me
wa Rusia adalah prematuur. Kamudji djasa2 sosialisme dan kesu
rena baru sedikit negara2 menga
karan2 jang dapat diatasi di Ing
kui pemeyintah rakjat Tiongkok.
Kebanjakan masih mengakui Chigeris, dimana bangsa jang terang Kai Shek.
djadjah mempunjai
kesempatan

Tiongkok oleh pemerintah buruh

nesia Serikat sebagai radio nasional.:
Berkumpulnja para pemmpin

Bis

Djumat

dja takut akan penjiaran,
telah
mendjadi bukti, bahwa sedang
diadakan komplotan baru terhadap bangsa2. Pengaktian diploma
tik terhadap pemerintah rakjat

mikian

| hari penjerahan kedaulatan mengi
“barkan bendera republik
rakjat
'— 'Tiongkok diputuskan melepaskan

:

dan

menghadiri sidang
dewan
keamanan pula kembali pada hari

sa memberikan komentar
terhadap konperensi Commonwealth

zas siaran Radio Republik Indo-

babi

terhadap dewan keamanan

menteri Bevin dan temam2 seker-

“ PERPETJAHAN DALAM C.H.T.H.

“plomatik

Penindjau2 kalangan dewan ke
amanan
menerangkan,
bahwa
Rusia akan mengachiri boykotnja

Radio Moskou pada hari Sela-

dengan beres.

$-

P.B.B. BER

kekoa Radio Moskouten:tang Konperensi Colombo.
Colombo. ,,Kenjataan sadja”, de-

“Ytara, supaja pemerintahan dalam
' Negara tsb. dapat berdjalan terus

sendjata

TANG ASIA TENGGARA DAN

untuk

'suatu kumisi jang terdiri dari wa-

'kil Pemerintah

lain,

RUSIA DALAM
OBAH.

setu. . akan

Johnson dan kepala staf akan ter
paksa menjatakan
keberatannja
jang ada pada mereka terhadap
politik tidak turut tjampur
dari
Truman perihal Formosa. Semen
tara itu oleh ,,New York Herald
Tribune” diand jurkan suatu politik aktif di Timur Djauh:
kini
telah tiba saatnja untuk mengem-

rundingkan soal2 jang bersangku

.

mereka

ongkok di Formosa: dengan per

hari Rabu malam (11-1) se-

(lama

dengan

apakah

SIKAP

bertenta-

tutan mereka kepada kongres, su
paja dengan terang2an menjam-

ada keberatannja

membeli

' PROF. SCHERMERHORN TEN.
5

selalu

ngan, kini kerdja sama dalam tun

ini

Amerika dengan uangnja sendiri.

akan bersedia me

suatu per-

pemimpin
kaum Republik jang
biasanja dalam soal jang menge-

itu tidak

njokongnja, meskipun akan me-

njataan sikap jang tegas. Kedua
nai beleid luar

rena
. negara

markas

1

menuntut

'djalan

mendirikan

Penempatan ini adalah berhu-

Tn

krat untuk

pemerintah Chiang Kai Sjek. Ka-

akan

"3

bawah pimpinan Van den Bergh
dan Taft, merasa dirinja tjukup
disokong oleh pihak kaum demo-

sampai sekarang masih mengakui

ke-

mungkinannja besar sekali, dan
apabila politik ini dinjatakan dengan

pada Kumisi Militer itu,
jiakni
Kapten Supit dan Letnan II Mon-

Amerika

Nan

di

bahwa

s

terdiri dari senator2 Republik

sama,

menerangkan,

Si

militer tidak dikehen-

daki, tetapi blok jang rapat jang

atas kerdja

rika, djurubitjara kementerian itu

njata'

“

maupun

dan

ti

oleh kaum

Presiden

luas

Hg
-

dasarkan

baik. oleh

jang

:

terhadap Timur Djauh jang ber-

ini,

atu politik

7

|

Truman dan komandan2
militer
tertinggi: bentrokan
sematjam

tolalxu akan ditempatkan di Daerah Minahasa dengan berkedudu
kan di Tondano, dimana mereka

saga
..

saing

Menteri Dalam r Bagan

ditjapai, ketjuali apabila me-

r1i

oa

| Jum memadjukan perotes kepada

Menurut berita jang diterima
pemerintah nasionalis. Mengenai
dari Kumisi Militer Territorial un
..menundjukkan, bahwa akan ter- .reka mengetahui sampai dimana kemungkinan pembelian sendjata tuk Indonesa Timur, maka dua
“djadi bentrokan antara Presiden
sikap Amerika dalam hal ini. Su-" oleh Tiongkok nasionalis di Ame - orang opsir jang diperbantukan
Pada hari Kamia semua | tanda2

sk

: pat

R.I. 5. didaerah

lapuran jang
lebih dahulu sebe-

Len

#9

BA
Na

opsir

Iban
3

:

2: orang

Kadang

perairan

Km

pare

PENGUMUMAN.
I.

Para pensiunan, jang pensiun-

aktenja hilang dikantor A.V.B. dalam
waktu perang, dan jang belum mem.

punjai turunan akte baru, diberi kesempatan sampai achir bulan MEI
1950 untuk memindjam uang dari
A.V.B.

dengan

melampirkan

suraf

permohonan turunan akte baru.
Il. Mulai tgl. I JUNI 1950 pindjaman pensiunan hanja diberikan ke
pada mereka, jang telah mempunjai
pensiunakte atau turunafi pensiunakte sadja.
ALGEMEENE VOLKSCREDIETBANK MANADO.

|

|

:
|

