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Amerika Serikat hendaknja ,,sein
mengutamakan masalah
nasional jang bersi-

andjang”, demikian
esiden
'Truman,
tapi
bantuan ekonomi djangek kepada negeri2 jang
harus diteruskan ,,a-

| angan? dari pihak

jang sesuai dengan ke-

" Rentjana djangka peni ,telah mulai memberikan

PERANG RIS.

j8 jang berwudjud bertam-

besarnia produksi, meluasnja

dagangan dan maiknja deraat hidup”, kata Presiden Trukepada Congress dalam La-

pada

jasa

Ekoromi tohwrannja.

an

: Dalam

itu, si. it djangka pandjang

dalam

NX

Pital Can bantuan teknik mendja- di semakin niata”. Presiden me-

Letnan Djonderal Sudirman,
kepala Staf Angkatan Perang R.LS,

| ngjuraikan peralihan politik Ame4
rika Serikat dalam urusan ekono-

2

Ai

“mi dunia dalam suatu bagian dari

5 Men gkapnja

Pada

dari bagian

djangka

“pendek kepada negeri? sahabat
| diluar negeri telah mulai membe-

rikan buahnja dengan bertambahnja produksi, meluasnja per-

27

dagangan dan
hidup.

naiknja

Dalam

deradjat

pada

itu

sifat

54 djangka pandjang dari masalah
| Produksi dan perdagangan dunia
adalah semakin djelas madju ke.
|

muka, dan perlunja Amerika Se.

Pt

Se

na

0

Hidajat

beserta para opsir lain-

—rikat untuk tetap memainkan peranan di. perkembangan dunia

nja telah berangkat ke Djakarta,

semakin mendjadi njata, Ke-

untuk mengadakan perundingan
dengan kepala staf APRIS, Jet-

dengan bantuan kapital dan tek-

0

PPn

Djum'at siang pukul 15.00, wakil kepala staf angkatan perang
RIS, kolonel Simatupang, kepala
staf ,,G”, kolonel Bambang Sugeng dan kepala staf ,,(9” kolonel

setelah sehari berada

di Djokja

dahan itu sampai sekarang sedang berdjalan. Atas pertanjaan,
apakah

akan

diangkat

KNIL dalam pimpinan
RIS, didjawabnja, bahwa
kesatuan KNIL memang
masuk dalam tentera RIS
KNIL dapat menduduki

apapun

djuga dalam

opsir2

tentera
“kalau
sudah
orang
tempat

organisasi.

tentera, sesuai dengan kedudukn jang telah kita dapat da
Nan djendral Sudirman. Dalam
an mereka dahulu, demikian koloserfjakapan dengan Aneta, kolo- | neh Simatupang kepada Aneta.
Mun
3:
Na
an
Pn
bahwa pertemtrannja dengaa
djen
Ca
dek harus mendorang silau |
pebersifat
hanja
Sudirma
drai
n
djutkannja rentjana ini atas dasar
zundingan dinas sadja. Menge.
ang sesuai dengan. kebutuhan.
SEKITAR PENJUSUNAN KABINET
jurangi

ini

bantuan

akan

ini pada

membahajakan

u jang sudah dan akan

pengiriman

nai

keluar

tentara

Ri,

Djawg, kolonef Simatupang mene

rangkan, bahwa hal itu bukan umelainkan

rusan negara bagian,”

Kalangan jang berdekatan de-

. ngan para penjusun Kabinet me:

kemer-

tertjapai

djung padam dari rakjat Indonesia, maka Vietnam merasa bahagia dan bangga untuk menjampai
kan utjapan selamat dan salam
persaudaraan kepada suatu bang-

sa sahabat. Kedua

ja, kini sedang
dipindahkan ke
Di.karta atau lain tempat, sesuai
dengan susunan APRIS. Pemin-

Su-

dengan perdjoangan jang gagah
berani dan usaha jang tak kun-

diselesaikannja. Bahwa di Djawa
Barat ada kesulitan, itu sudah ber
djalan 3.4 tahun dan sudah ba
yang tentu hal jang sedemikian
itu tidak dapat dibereskan dalam

tara R..S. Selandjutnja kolonel
Simatupang menerangkan, bahwa semendjak terlaksananja penjerahan kedaulatan, maka
TNI
sebagai tentera Republik sudah
tidak ada lagi dan-jang ada sekarang ini ialah tentera RIS. Markas besar angkatan perang Republik jang tadinja berada di Djok-

. dalam tingkatan peralihan dalam
politik: ekonomi
P perkembangan
naa kita.
Pa
ban-

pete

kenaan dengan perajaan

dekaan Indonesia jang

negeri

kita

nja untuk mana mereka
ang

dengan semangat

berdju-

berkobar

dan kekerasan hati jang serupa”.
Presiden Sukarno mendjawab
bahwa ia sangat menghargai piki
ran Bao Dai jang baik ini jang
dinjatakan dalam amanatnja. Satu2nja djalan jang dapat ditempuh oleh Indonesia untuk men-

Ba

2

Mr. MARAMIS

TIBA DI DJOKJA,

— Pada hari Rabw siang, mr. Maramis, duta keliling Republik Indonesia telah tiba di Djokja. Ha-

djawab persahabatan dan keper-

Presiden Mr. Assaat untuk mem

tjajaan sahabat2nja ialah bekerdja sebaik-baiknja untuk memberikan sumbangan bagi perdamai-

berikan laporannja selama perdja
lanan diluar negeri. Selandjutnja

an, demokrasi
dunia”.

bahwa

GS. S. B, SEMARANG

K itu djuga ia diterima oleh acting

Ikoresponden Aneta mengabarkan
mr,

Tirtawinata,

djaksa

agung RIS telah tiba di Djokja
dari Djakarta. Maksud dari kun-

(Aneta-dengan

kemakmuran

Yukup besar untuk melaksanakan
ojang diharapkan untuk

tudjuan
ditjapai

oleh renijana2 itu.
“
»Untuk tahun? jang datang ki-

001

ta

—00

jang berdjangka pandjang. Kita

000

haus

tentjana

00.

0

lebih

ekonomi

memperhatikan”

Internasional

hendaknja dengan kuat berusaha

memadjukan pera nnsngaa

inter-

3 k masicmai diseluruh dunia ini. Ini
| akan menjebahkan Nan
be| Sarnja import keneyert kita, jang
| kan berzrti membantu Aam

«lain untuk
01

4
|

mendapatkan

dollar

jang mereka perlukan, dan dalam

| pada itu akan menaikkan deradjat

na sadja jang dianggap perlu.

gung Republik Indonesia.

leh Pena

Dana

ae "

putuskan, bahwa segera akan
dikirimkan tentara keluar Djawa
.diantaranja ke NIT dan Kaliman

tan. Mengenai pengangkatan kepala2 staf jang menimbulkan tu.
tisan

dalam

,Javabode”

dan

»Vrije Pers" diterangkan. bahwa

itu bukan urusan Indonesia, melainkan chusus urusan
Belanda

sendiri atau golongan diluar RIS.
Dalam pemerintahan RIS tidak

port akan berangkat pada
gal 17 jang akan datang

dilandjutkan.

Seandainja gaga! demikian kala
ngan tersebut selandjutnja, maka

kemungkinan untuk merobah sifatnja mendjadt koalisi kabinet
sangat ketjil karena pemangku
djabatan Presiden, mr. Sssaat akan tetap berpegang

teguh pada

de” dan

to akan dipilih lagi sebagai penju
gun kabinet, bilamana nanti pem-

katan itu. Dan tulisan ,,/fava Bo,Vrije Pers”

itu adalah

bokong sama sekali. Mencenai
:

2s

Tani

rling

5:

y

.

di Djawa

Barat

bentukan kabinet ini ternjata ga-

New
York melalui negeri Belanda untuk mengadakan pembitjaraan ekonomi dengan pembesar
Amerika.

Likwidasi

Atma, dan bendahara : Moh. Sulaiman. Selandjutnja telah diben-

tuk pula beberapa bagian dan kepala2nja masing2.

gal.

tanah'

(Aneta). Likwid--i tanah2 par-

besar dalam tahun jang lampau,
demikian diterangkan oleh bagian
penerangan dari kementerian dalam negeri. Komisi pembelian jg
ditetapkan, terutama berkat kerfihak kaum pemilik tanah2 tersebut maka dengan penetapan pe-

tanah2

dasar

peratu.

untuk Organisasi

rat dengan pemilik2 tanazh2 terse-

piagam

mengesahkan

njelidikanrja

hadap perd-gangan

dan menga-

dakan djalan? uantuk setalu mem.

“perbaiki perhubungan
ngan international,

“perdaga|

|| Bengurangan rintangan2 terha.
Kap perdagangan dunia jg seba.
— Lnjak-banjaknja jang dapat dilaku-

| kaa, hendaknja djangat hanja me

mungkinkan kenaikan dalam produksi dunia dan deradjat
:

hidup,

bagi perdangan rinta-

atjar itu sedikit
i artinja
bagi dacrah2 jang
elakang didunia Ini, jang ti-

dapat menghasilkan jang tju:Sa

dengan

selekas-lekasnis

diambil

keputusan tentang hal in!, Asnarika Serikat mempunjai jukup banjak kekuatan jang produktif un.

man itu didjalankan menurit pe.
raruran2 jang melindungi kepentingan2 rakjat dinegeri asing jang
bersangkutan.

"Saja pun djuga mengusulkan
supaja beberapa peraturan2 dari
undang2 padjak pendapatan dari
penanaman diivar negeri diperiksa lagi agar supaja dapat mendorong mengalirnja kapital Amerika keluar negeri.. Disamping
sumbangannja jang langsung jang
berupa bertambah banjaknja pro-

tuk menjediakan kapital untuk
ditanam dalam usali kemadjuan
jang produktif diluar negeri, Untuk mendorong penanaman kapita) partikelir dari fonds Amerika
Serikat diluar negeri, maka saja
mendesak kepada Congress untuk duksi, rentjana bantuan teknik
selekas-lekasnja memutuskan un- itu harus djuga menjiapkan djalan
untuk dan mendorong persiapan
dang2 jang sekarang sudah ada
bagi
rentjana2 pembangunan jang
dalam tangannja untuk mengusakonkrit, jang bisa didjadjkan dahakan Bank Eksport.import unsar bagi bertambah banjaknja petuk mendjamin penanaman jang
sematjam tu terhadap risico2 jg naman kapital pertikelir maupun
tertentu jang memang bersang- kapital pemerintah. Agaknja tidak
mungkinlah bahwa kapital parti.
kut paut dengan pananaman kapital asing. Dengan mengadakan: kelir, termasuk djuga kapital jang

perdjandjian2, maka pemerintah

Amerika Serikat berusaha

mem-

(tal
diluar negeri dan mendjamin
«
na «
iadakannja .perlindungan

kepentingan2 jang sah dari kaum

dilekatkan

dengan

perantaraan

Bank Internasional dan sumber2
jang sekarang ini dari Bank

3ksport-Import,span"
akan mentjukupi
Ekspor
ukuy

- untuk memenuhi kebutuhan untuk

penanam

kapital

Amerika

geri R.L.S,

mga
TP

J.M. Mr. Wilopo,
Menteri Perburuhan R.I.S.

but, dan jang disetudjui oleh pemerintah federal sementara,

Kredit

jang.

disediakan

Dari

se-

besar f 47.512.500, telah dipakai
sedjumlah f 43.860.198.56 untuk
mengembalikan 48 tanah2 seluas

54.700 hektare tanah hutan, 142.
700 hektare sawah usaha, 22.500

hektare sawah kongsi, 70.000 hek

Gede,

gan, Tjimanggis, Karang Tjongkok, Bodjong Gede, Tjikopo Utara, Bodjong Karatan, Kaum
Pandak, Tjikoloang, tanah2 Pamanukan dan Tjiasem, Trogong
Janlappa Timur, Pulo Gadung,
Klender, Tugu Timur dan Barat,

Tanah Rendah, Tjisarua Selatan,
Tjilebut, Kampung Mangga, Pa-

Seri-

DAR

UR PPL

(Aneta). Semua pekerdjaan2
di rafinadery dan bengkel2 Standard Vacuum Petroleum Maatschappy di Sungai Gerong terhenti sedjak hari. Senin, sesudah
pegawai2nja mengadakan pemogokan ,,sitdown” pada hari Sabtu,
Pemogokan itu masih terus dilakukan sampai hari Senin, jang
mana kemudian mendjalar ke raffinadery2 jang lain serta semua
tjabang2 dari perusahaan, sehingga kemudian perusahaan kekurangan pegawai2 untuk melandjutkan pekerdjaan. Pada kari Senin
para supir2 bus djuga ikut mengadakan pemogokan, hingga peker-

dja2 tidak

dapat

diangkut

ke

,plant”.
»Pembajaran dimaskapai
kita
ada 2096 lebih baik dari pada dimaskapai2 lain”, demikian
diterangkan oleh wakil umum Standard Vacuum Petroleum
Maatschappy, H. M. van Bemmelen,
kepada Aneta.
»Pekerdja2
al.
menuntut kenaikan 5096 sampai
10090 dari pokok gadji, perbaikan kedudukan bagi pekerdja2,
liburan tahunan jang dibajar, dengan bebas dari bajaran perdja-' .
lanan, dan upah kerdja-tambahan
(overwerkgeld) tiga kali lipat
gadji-pokok”,
Dalam pada itu pemberian beras terpaksa dihentikan pada hari
Senin siang, oleh karena pemogosatu serikat sekerdja,

dji Agus Salim - mentjoba menggerakkan pemogokan2 itu bekerdja kembali, dengan mengatakan,

Tja-

ru, Sawangan, Bolang, Tjilongok
Gantu, Pondok Gedeh, Dramaga,
Michiels Arnoldlanden, Pengade-

PEMOGOKAN UMUM DI SU.
NGAI GERONG.

Baay Salim — saudara dari Ha. :

bang Bungin, Tambun, Tandjong

Oost, Babakan Pangkalan, Terusan, Pondok Tengah, Tegai Wa

mendesak, karena masih ada banjak kesulitan.

dari salah

lah dibeli atau dilepaskan
oleh
pemilik2 tanah, tanah2 partikelir:

Penajoran, Kedung

kan, karena banjak organisasi,
bahwa LL.O. itu sematjam sere.
kat buruh internasional. Sebagaimana diketahui, Sobsi wmenjatakan tidak dapat menjokong delegasi ke LL.O. dengan keterangan
bahwa Sobsi tidak berhubungan
dengan L.L.O., bilamana delegasi
berangkat. Mr. Wilopo belum me
ngetahui, sekalipun waktu sudah

kan supir2 dan pekerdja2. Ketua

tare tnh. usaha kering dan 43.000
tanah kongsi kering. Berturut2 te

| penanaman kapita) diluar negeri. ' bean Tjilawu dan 13 tanah2 parMungkin sekali dikemudian hari
tikelir dari NV Javasche Particuakan perlu sekali untuk menamkat. Pun akan tetap mendjadi po.
liere Landerijen Maatschappijj.
bah besar kekuasaan memindjamlitik pemerintah untuk memadjudaerah2 jang terbelakang
kan dari Bank Eksport-Import,”
Sesudah pembelian2 ini maka
k,. kan penanaman kapital Amerika
ukan bantian
luas tanah partikelir di Djawa
| “diluar negeri hanja djika penana“
Fjimanuk (14,938 hektare), 14
Pa

cb
“ba
menggunakan penanaman ka.
dital itu dengan sebaik-baiknja,

(ketua)
R. T. Tirtasujatna,
mr.
LH. P. Ter Spill, PL. Ek dan
drs. H. A. M. Waardenburg. Se
kretariat komisi tersebut ditempatkan di kementerian dalam ne-

mengerdjakan kewadjibannja dalara tempo tjepat.
atas

dikabarkan, bah.

jang terdiri dari C. M. Dieuonne

merintah federal sementara dari
tanggal & April 1949 no. ! dapat

kb pertama di. djurusan indialah un
tuk dengan segera

Selandjutnja

wa pekerdjaan mengenai likwidaSi sisa tarah2 partikelir diserahkan kepada
komisi pembelian

dja sama jang telah dialami dari

Penetapan harga dari

Partikelir.

tanah partikelir sebelah Timur
Tjimanuk (16.860 hektar)
dan
109 tanah partikelir didalam haminte Djakarta, Semarang
dan
Surabaja (7.125 hektar).

tikelir telah mendap.i kemadjuan

itu dijakukan

Semanan
ena
NN

udara).

Rapat memilih pengurus baru
jang terdiri dari: sekretaris umum : Sutardi, wakilnja:
D. S.

tangini ke

ran likwidasi jang disusan oleh
Komisi Tikwidasi tanah2 pertikelir di Djawa dengan bermusjawa-

| raturan per :kuan jang adil ter.

|

masih terus

ada kesulitan tentang pengang-

tentang undang2-jg
| Perdagangan Internasionat, jang
saja usulkan untuk memadjukan
| telah dirundingkan dengan mak.
pertukaran bantuan teknik. “Saia
sud untuk mengadakan suatu pe-- harapkan dengam sangat
supaja

1

saha

parlementer kabinet. Dalam pada
ibu sangat boleh diadi mr. Susan-

Ne
hidup kita sendiri, Langkah jang diterangkan, bahwa segera akan

jua

|

djuga berhasil dibentuk, tetapi u.

Negeri. Pada hari Sabtu, tg. 14
Djanuari J.M. Perdana Menteri
serta rombongan berangkat kembali ke Djakarta.

ngadakan re-organisasi gabungan

kantor pusat im-

Barat,

Jang turut rombongan Perdana

tersebut jang hingga sekarang sudah mempunjai 12.000 orang ang-

Djuanda, mr. Abdulkarim, direk-

Ibu-kota Dae-

Kalimantan

Menteri a.l. J.M. Menteri Dalam

BERSIDANG
pos

—
SEKITAR PENGIRIMAN DELEGASI
KELLO,
Pada hari Djum'at telah berangkat djuga ke Djakarta Mente
ri Perburuhan RIS, mr. Wilopo

dan ketua delegasi RIS dalam /.
L.O. mr. Sumarno. Wilopo mene

rangkan, bahwa delegasi ke LL.
O. itu adalah delegasi pemerin.
tah, sedangkan jang berunding

dalam konperensi itu adalah wa-

bahwa pimpinan maskapai see
mentara itu akan mempeladjari
soal2 itu kembali, akan tetapi usa. hanja itu tidak berhasil. Sesudah:
ia

berbitjara,

tampil

beberapa

orang lain kemuka, jang mengandjurkan, supaja pemogokan diteruskan.

Van Bemmelen, jang baru sadja tiba di Djakarta dari Sungai
Gerong, mentjoba pada hari Selesa mengadakan perundingan?

kil2 pemerintahan jang membitja
dengan pembesar2 tinggi, sesurakan soal perburuhan. Atas ke. “dah mana ia akan
kembali
ke
bidjaksanaan pemterintah, dalam
Sungai
Gerong
selekas
mungkin
delegasi itu akan diusahakan, suuntuk dapat mengikuti perkem.
paja duduk wakil2 buruh dan ma

djikan. Oleh Mr. Wilono ditegas

melia ibn SNSENK
ING SAN

IA,

Bea Lt

an

3

Pontianak.

kil2 k.l. duapuluh sarekat sekerdja jang tergabung pada organisasi tersebut.
Maksud sidang ini ialah me-

. Sebuah misi ekonomi RIS terdiri atas menteri kemakmuran Ir.

sekalipun kabinet Republik Indo-

ta, mengundjungi

rah Istimewa

pengurus jang “dihadliri oleh wa-

MISI EKONOMI R.I.S. KE
AMERIKA.

O- Nesia sampai saat sekarang belum

Pada hari Kamis, tgl. 12 Dia.
nuari 1950, J.M, Perdana Men.
teri R.I.S.,”Drs, Mohammad Hat-

Pada hari Sabtu dan Minggu Gabungan Serikat Buruh di Semarang telah mengadakan
sidang

djungannja ialah menjelesaikan
pekerdjaannja sebagai djaksa a-

ajib, pegawai

dan

nerangkan kepada Aneta, bahwa
tuk mendislocasikan tentara Ng

PERDANA MENTERI R.LS. ME-:
NGUNDJUNGI KALIMANTAN
BARAT.

hampir pada waktu jang bersa. maan mentjapai tudjuan nasional-

gaskan, bahwa dalam RIS hanja

waktu ini kita. berada

|tuan kita jang bersifat

Mr. Maramis,
Duta-berkeliling R.I,

ada 1 angkatan perang jaitu ten.

terse.

Bekas kaisar Bao Dai

ngan resmi pada hari Rabu.
Dalam amanatnja tertanggal 1
Djanuari Bao Dai meulis: ,,Ber-

waktu jang terlalu singkat. Dite-

lapurannja jang bernama ,.Rentjana
Ekonomi
Internasional”.
| Jang berikut ini adalah teks jang

TA

J.M. Drs. Moh. Hatta,
Perdana Menteri R.I.S.

karno telah saling tukar menukar
kawat, demikian diumumkan de-

tentang Pengangkatan? dalam kalanyan
tentara, bahong belaka.
Ha

kemadjuan

duria dengan djalan bantuan ka.

(AFP).

dari Vietnam dan presiden

Tulisan! JAYABODE dan VRIJID PERS

rika Serikat untuk terus memain.

1

ANGKATAN

Akan segera dikirimkan tentara R.LS. ke
N.LT. dan ke KA LIMANTAN.

dari masalah? produksi dan Sa
dagangan dunia semakin djelas
madju kaniuka dan perkinja Ame
kan peranan

PERTUKARAN KAWAT AN.TARA PRESIDEN SUKARNODAN BAO DAI.

bangan2 selandjutnja.

-

&

pir semua dokter2 jang' ser

L'Inal mek ae 1

P.T.T. Federal, mulai tanggal 1
Djanuari 1950 mendjadi penang

"3 pekerdja: dari P.T.

djadi tanggungan Naa BET
Semua

wadjiban

Nasional. Page

dari P.T.T.R.I. -atau

kekajaan

dari

hak2 dan -

P.T.T.R.I,

ini

. penasehat.

dan

Pengurus partai ini lebih

1950 diopor oleh P.T.T.
Mulai tanggal 1 Djanuari 1950:
Bank Tabungan Pos R.I. dan
Postspaarbank digabungkan -dengan nama Bank Tabungan Pos:

1950 mendjadi

ja'' dan

Tabu-

tahun

.Indisthe Nederlandsehe:

1959

Party-Djakarta”, telah berdjuang.

untuk mentjapai kewarganegara
Mengena Dageliiks 1 Nieuws”,
an untuk. segenap golongan Inc
maka djuga dikandung. maksud
Belanda. Berhubung dengan - - untuk menghentikan penerbitankapnja | jang tegas, maka partai
“aja mulai tanggal tersebut diatas,
ini, terutama di Republik Indonetetapi hal ini masih menunggu2-

sia, tak asing lagi. Ini telah njata PAah RL

“Tek Tempat kedudu-

Abal ah Bandung.

ni dari Peme.

dari surat penghargaan jang di.
terima dari komandan tentara na.
sional di Djawa Timur Lt. Kol.

pegawai/-

ag
dari Bank Tabungan
Warouw. Dengan Presiden SuPos dan ' mendjadi tanggungan - kang Dane OpalapaZ dis Ta
dari Bank Tabungan Pos.
perhubungan. .
Semua kekajaan, hak2 dan ke- '

gabungkan mendjadi satu djawaTt
Un an
nama
Djawatan
BP

2

demokrasi, maka sudah tidak
pada tempatnja lagi Pemerintah mendjalankan alat2 pesu-

| ratkabaran, maka Pemerintah
N.L.T. telah memutuskan untuk
1945 partai ini, jang pada waktu Yi nenghentikan
penerbitan s.k.
itu bernama ,,de Blijvers-Suraba. Harian ,,Pelita"" mulai 1 Februari

Tabungan Pos R.I. atau- Post:
mulai tanggal 1 Djaan

Djanuari 1950
an P.T.T. Federal di-

lan-

djut menerangkan .dalam. pengu-

mumannja, bahwa sedjak

ngan Pos ialah Djakarta.
Semua pegawai dan pekerdja:
dari Bank Tabungan Pos R.I. dan
Postspaarbank, jang: pada tanggal 31 Desember 1949 masih men:
djadi pegawai/pekerdja dari Bank

ARI Ta Ssvs
Djanuari 1950

Pi
tjukup 'ada Usaha2
1 " Pabtikelir jang sudah semen.

“Ketua: J. G. G. Stoyn, Wakil '
“tara dan hendak
menjeleng' Ketua: S. F. Meyer, Pa il Bem
:Sektan Wsaha gewraaha,
“ dahara: J. H. Prudon dan J. Fer-' S3 ,ran,
'dinandus, jang bertindak sebagai . Tuntutan
ja
masjarakat

P.T.T. Federal mulai 1 Djanuari

Tempat kedudukan Bank

d dari sabang

terdiri dari:
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Ea

UTARA.

ig , OtyihBta? “dari Manik ena pa.

Minahasa' wakil? berb: gai2 jaga-.
ma, anggota2 masjarakar Tionghoa, Arab dan India, serta banjak-.
kenalan2. setjara oknum dari ke.
luarga Gerungan. Kami djuga me"
lihat Sekretaris "Djenderal dari
Kementerian Peruangan N.I-T.,
tuan van Nes

jang berada. disini

berhubung dengan pekerdjaan2.

Sebuah orkes bambu dengan Ia
gu2nja menambah suasama-ke-.
gembiraan. Tepat

djam 8. Komi-

saris Negara dan isteri tiba. Me
reka disambut dengan lagu Indo
nesia Raya jang dengan berdiri

Dena

wadjiban dari

hak2 dan ke-

Bank

Tabungan

- Kian

sesuatu

kan gabungkan

hal, Partai

nado telah penuh dengan tamu2.
Banjak dari.mereka terpaksa ber”

P.LN. untuk membangunkan ta- nah air mereka, jaitu Indonesia
jang telah merdeka dan berdaulat, demikian pengumuman Partai Indo Nasional.

| diri, karena tidak ada tempat du“duk lagi.

par

ag
kalangan masjarakat
| mempunjai wakil2nja. AJ. terlilihat hampir semua orang2 jang
: . terkemuka dari kalangan kepega'
waian dan kemiliteran, jaitu Re-

' WARGA NEGARA DI
MAKASAR.

siden dan A.R.2

jang diperban.

tukan kepada Komisaris

TERI SJAFRUDDIN
TAK

Hatta, menteri pengadjaran Abu

DISUMPAH.

Hanifah, menteri agama Wachid

Hasjim, menteri kehakiman prof.
mr. dr. Supomo, direktur kabinet

kadang, 'hari Senin ma'ambir telah di3 penjumpa-

Pengurus tjabang Partai

in Pyawiranegara dan menlaluslintas-dan. “perairan, ir.

h.Llpatjara.tersebut dihadliri
menteri

tara

Anggota2 Parlemen N.I.T. dan
R.LS. jang berada disini, Anggo
| ta2 badan pengadilan dam Open-

baar Ministerie, Anggota2 De“wan Minahasa dan Dewan Haminte Manado, pembesar2 polisi,
. kepala2 djawatan Federal, Nega-

dalam

bulan Nopember tahun jang lalu sudah ada k.l. 30-0rang ang'gota partai tersebut di Makasar
telah mengadjukan permintaan
untuk

mendjadi

warga

R.LS. jang: ditempatkan di

Minahasa, jaitu kapten Supit dan
pembantunja, letnan #Montolalu,

Indo

naan dengan ini, bahwa

Negara

Sulawesi-Utara dan

banjak opsir lain, opsir2 dari ten

Nasional memberitahukan berke-

mr. A. K. Pringgodigdo, kepala
polisi Sukanto, gubernur Djakarat Hilman Djajadiningrat, wali
kota. Sastromuljono,. penasehat
“luar negeri mr. Subardjo, wakil
. kepala staf, kolonel Simatupang
dan air commodore Suriadarma.

an menteri keuangan mr. Sja-

Ken aa,

(Aneta-dengan
pos udara).
Hingga sekarang di Makasar baru ada empat orang Belanda Indo jang mentjatatkan diri pada
pengadilan negeri untuk mendjadi warga negara Indonesia.

Utara, Tpc.

ra dan Daerah, seterusnja wakil2::
dari perusahaan2 partikelir, ham

tadi

telah merdeka" dan berdaulat, su.
dah mendjadi tan rumah dalam
ne
te
sebab iini memang.
“adalah
hak'kita, tetapi disampinc
“hak2 kita int, dna
murid
mempunjai

tugas

“Gerungan, Dengan ini, maka ba - dapat menjum
bangkan tenaga ki.
.hagian resmi pertemuajt ini telah
ta pada pembangu unan
Negara
selesai.
0
tu da
Kesempatan dansa dipergunala Ten
sa Serikat
Pertemuar,. ini telah:berlang“kan oleh banjak tamy Tea dja
uh ag
« SUNG dalam. suasana. riang. -gem1
Sg
tan
1 hits diuinai: dengam fagu2.. dari
RENA
. perkumpulan. musik. | ,Kawanua

: Debian
A.M:S. TOMOHON...

anta

Pada hari Sabtu malam tang- ..
gal 14 Djanuari djam 7 murid2
A M.S. Tomohon telah mengada:
|

In-

'dirinja“ dengan

n:gdmbira “Fersebut

dibuka dengan: sebuah: utjapanpendek dari J. Item, ketua kumite
perajaan malam gembira, 'A.I, di.
katakannja, bahwa sekarang kita

jang tersendiri,
tegak didengar oleh tamu2. Se.
jakni kita harus tjurahkan tenaga
“sudah itu tamu2 mendapat kesem “kita dalam pena
patan untuk berdjabat tangan de . - agar kita dikemudimbangan ilmu,
ngan Paduka Tuan dan Njonja . telah lepas dari an hari apabila
bangku sekolah,

“Nada resepsi. jang dina
oleh
Komisaris Negara Utara kan suatu malam gembira jang di
ari P.T.T.R.I. dan P.T.T. FedeTa R. 3 dan Postspaarbank mulai
do Nasional berkepertjajaan tedan
Njonja
Gerungan pada ma.: sertai dengan ramaian dansa unI Djanuari 195d diopor' guh, bahwa Indo2 Belanda jang
ral, jang pada tanggal 31 Desemlam
hari
Sabtu
j.L, maka banjak
tuk menjambut tahun baru, tahun
ber. Na
masih ki tepadjad
pega-. oleh Bank bakat $ 3 Pos.
belum insaf dan-jang masih tertamu dari masjarakat: Minahasa
jang
berbahagia ini, bertempat Bi
gabung dalam partai2 jang ingin
hadir untuk mengutjapkan
selasalah suatu ruangan sekolah termengasingkan diri mereka dari - matnja.
“
sebut. Selaimnja dari. murid2
Bangsa Indonesia dan sampai seKasi
ne mp
.
Sebelum
resepsi- binaan:
A. M. S. sendiri telat hadir djuga
Mr. pa
kes
S IMu Ir. Laoh,
karang menentang politik Partai
maka ruangan2 dari gedung -per- para undangan lain, diantaranja
Menteri Manga R..S.
Menteri Lalu- Lintas/Pe ngairan RJ. $:: Indo Nasional, tidak lama lagi atemuan Tjeng Lian Hwee di Maba
Li
anggota2 Ken
olah A raga
: Tea

dapet
mbari itu djuga telah me ngadakan pertandingan, bola ke.
senang Menantang A.M.
S.,. dalam, pertandingan . mana
menahg dengan 2—1,
Oly

dari. Tomohon:

Aa

KN
ST

uan
, TI

Bertunangan, :

|”"PE “SIOK Ko
Ha
her

| Langoan

Kosi IMEENTU
2

IA SDAN. KOEL
:

:

Hd

50

| vaManado”

ea"

na
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“PERMINTAAN KEMBALI .,UANGDIMUKA" «
JANG DIBAJAR SEBELUM DAN PADA" MASA PENDUDUKAN
Setelah dibitiarakan kian

nerintah, maka Elah difotipkan

bahwa

dudukan Djepang, dapat memadjukan permintaannja sampai tanggal

April 1950 pada kantor. Gas-Maatschappij dimasing- -masing Yempat,

atas

daftar jang telah disediakan dan dapat diminta dikantor itu.
Uang

dimuka"

hanja

itu dapat memberikan

akan

dapat

dibajar

kembali

djika

Ss? d

N INDONESIA. BELANDA

Indonesia

dianggap sjah, bahwa benar, dan pada saat mana .,Uang dimuka" ful

telah disetorkan dan belum. dibajar kembali atau “belura “diperhitungkan
dengan rekening2 listrik-danjatau: gas jang mengenai masa. penghabisan
sebelum persetudjuang "tentang sasa aliran Tistrik: “dan/atau gas
berachir.
«-.
Berhubung dengan #lah berachirnja. hak tadi Hatona' baka: (verja-

ring), maka Pabelan. untuk Ohagnysukan. daftar2si ini:1 diberikan sampai
tanggal |. "21 PAN
tis
Winata, 29 Desonkar 1

ma

SAS-MAATSCHAPPIJ.

negara

Timur

WARGA NEGARA DI MAKASAR.
angkan. - Pad ag Ka

ae

jang.berkuasa disini, bahwa pengakuan.! spenierintah Mao Tse

na

da

' KOMISARIS BELANDA DI

2

MAKASAR.

Inggris ti-

am. menj

an

Belanda. djuga akan

tindakan jangserupa..

(Aneta).

negeri

mengambil

. Belanda,

harus

mem-

Fiorrghoa jang

mem-

iknja

pak untu

satu

Straaten

telah

Badan Hendad
tjabang : dari
Indo-Nationale Partij berhubung
dengan ini memberitahukan, bah -

wa dalam bulan Nopember tahun'
lalu kira2 30 anggota partai tsb.

R.LS. (waktu

(Aneta). Pada tanggal 1 Dja3 nuari 1950 di Makasar telah di: bentuk tjabang dari Partai Indo.

£

JUR|

tas ke
surat Pk

jA

WA TENGAH KEMBALI DA.
RI PERDJALANANNJA..

aus Y

Uh

Ii,

5

:

daulata

itu PP.N.) untuk.

mendapat kewarnegaraan.

»

tan federal dan Republik dala 01
rang2 terkemuka.

Djuga.

: wai2 Belanda mambo

8“

muan2

pega-

perte-

itu.

Pertemuan jang: dindnltar: di
Tjepu dihadliri oleh wakil2 ber. bagai golongan kaum buruh, ke-.

(kiabestgan pos udara). ps.

pada siapa diberikan penerangan
tentang urusan perburuhan,

da 9 Djanuari Gubernur militer:
Djawa Tengah, kolonel Gatot
da orang2 Belan Surat2
. Subroto telah kembali di Sema-

Arietay': sBeajak Sasa

Pengurus

Besar di Djakarta memadjukan'
permintaan kepada Pemerintah

SIONAL DI MAKASAR.

taraari pos. Ab
Irian gag Mean
Ka

melalui

.di Makassar

peme.

"endemis Belinda tidak teresa-gesa, demikian keterangan
dang kalangand. tersehuk diatas,

:

sia.

Dilapang ter-

'TJABANG PARTAI INDO NA'

Negera untuk men-

dapat kewarganegaraan Indone.

serta
Kolonel Schotborgh
dan wakil2 penduduk Belanda.

pemerintah

anna

pada Hakim

geri,

golongan

mempunjai

:

Enoita

bang ia diantaranja disambut olah adjudan Presiden Indonesia
Timur dan Menteri Dalam Ne-

unjar kedud kan penting di Indonesia

dr. van

' tiba di Makasar.

| pendapat“kalangan tersebut, Pe-

tatikan' “pendapat

hari

.

sudah. ada 4 orang Indo-Belanda
' jang memadjukan permintaan ke

minggu lalu Komisaris Keradjaan

Dalam hal ini pemerintah Be#nda harus kerdja-sama dengan
— Peietintah Indonesia, demikian
merhitah Indonesia

Pada

Di Makassar sampai sekarang

|

ke-

Men
Menara
mena a

uas

rang dari perdjalanannja memeriksa residensi
Semarang-RemP3

5

pss

mem Komisaris Tinggi di
karta

dan untuk

seperti Bandung,

kota2

Semarang,

lain

Su-

bang.

: Maksud perdjalanan ini ialah
mengadakan pertemuan dengan
anggota2 TNI jang dulu'bergeriIja, memberikan nasehat dan pe:
nerangan

dimana-mana, menin-

i

LOTERY- WANG BIF. 11
G3
Ie
Das Ne kan,
Trekkinglijst & ongkos vrij.

VITANOL:

Menamba

tenaga ..

Ff 13n 21| 25m BLOEDDRUK:-

“PILLEN f 13.—, 3d. Tanggoeng
baik sakit goela-nier-eiwit f 13:—

didaerah-daerah
ja Makassar, Medan dan: djau keadaan
tersebut, mendengar' pendapat . 3 f 37m, KENTJING-BATOE
ng pas2 tadi dapat dita kantor2 dari Ko- “dari berbagai golongan tentang: f
Belanda di- perobahan2 jang akan diadakan
MBEIEN f 13. Prijs gra-

13.—,. ASTHMA' f 13.5:

! cela memberikan penerangan ten-

tang situasi politik dan pemerin-

tis tambah f' 1.50 ongkos kirim.
Firma

“tahan militer jang sekarang.'
DE INDISCHE KRUIDEN
Dimana-mana diadakan perteGang
Tengah 22 SEMARANG.
| muan2 jang dihadliri oleh orang2 '
militer, kepala2 djawatan-djawa .... » 9g en 05
snemsmana,

Sala

Bana
|

Partjotakan Kementerian Panerangan NLIT,- Tomahon,

ke- |

punjaan perusahaan - djika ini fnasih ada - dapat” terbukti, atau dapat

di Djakarta.

bs

|.

permintaan

kesan, dan oleh tjatatan2 dalam pembukuan

Indonesia melalui Pengurus Besar
Gaidet

5

Sipemakai listrik dan/atau gas jang merasa berhak untuk menerima kembali Uang dimuka” jang telah dibajarnja sebelum, atau pada masa 'pen-

1s

0

|:

