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Indonesia

SIDEN

erkundjungan
SURARNO di

“klas

keluar berhubung

.

Indonesia.

dan

tam-

Dalam pada itu, penididikan kah
det dalam peladjaran2 jang dis
. but akademis, berdjaian terus. Ia

Seras

Bea

»orteret? gerilja.

memungkinkannja membantu' sajap. Ia mendapat peladjaran ten| tang teori radio jang perlu untuk.
.mengertikan teori radar. Pengetahuan tentang penerbangan se“lalu diperbesar, sebab ketjepatan
P pesawat jang akan
dikendarai-

parlemen soal pembubaran
bagian. Keesokan

Presiden

lungagung,
Djombang

mana

:

ngan

Angkatan Udara

.

makan
| angin
. djuan
djak

Amerika dina-

.pesawat2 jang berkepala
dalam”. Ini mendjadi kemapenerbangan dalam tahun2
peperangan achir jang me-

jebabkan T-6 — dulu
landjutan

—

pelatih

mendjadi

pelatih

rmulaan. Kira2 7 minggu seBee ongganje di Lapangan
ndolph, kadet naik udara.

“Ia selalu insaf,

bahwa selama

nasa peladjarannja,

lam pengawasan
|

ia terus da-

pelatihan. La-

puran2 diadakan tentang tiap2 pe

nerbangannja

bersama,

dalam

bentuk jang sangat lengkap dan
memuat ruangan untuk penda-

.pat2 pelatihnja tentang -hal2 se-

“perti ,kemauan

dua

tahun

nengok rumah

tahun 1942 sehingga kadet
tahun 1949 melalui sedikitnja dua
“pesawat jang lebih lambat. Ia teialah sebuah jet, sehingga tidak benar melatihnja dengan pesawat2 jg oleh beberapa orang,

Pada kesempatan
berkundjung
ke Surabaja, Presiden Sukarno jg
selama

lam peperangan achir digunaAg aa sebagai latihan landjutan. Ini
telah menidapat kemadjuan
'se-

3

tak

sempat

an dengan kundjungannja ke India
tel. 25 Djanuari j.a.d. Pukul 6.30
malam dengan kereta api beliau me
ninggalkan
setasiun
Gubeng di
Surabaja menudju ke Kediri dan
dari kota ini dengan mobil ke Blitar. Disepandjang
djalan
beliau

mendapat sambutan hebat dari rakjat jang meskipun sudah djauh malam, tetapi berdujun2
berkumpul
ditempat2
jang dilalui
Presiden.
Djalan didjaga oleh TNI dan tentara peladjar. Seluruh Blitar dalam
suasana perajaan. Dirumah ibunda

Presiden,

maka

opsir

tenta-

ra peladjar

menjampaikan

album

potret2 perdjuangan gerilja. Sebetam menarik diri, Presiden mengutjapkan pidato kepada para pegawai pemerintah desa, dalam mana
antara lain dikatakan, bahwa berkenaan dengan kundjungannja ke
India, maka parlemen baru
akan
dibuka pada minggu pertama bulan

Pebruari. Seperti

djuga

di

Su-

rabaja, Presiden menerangkan, bah
wa

kewadjiban

pertama

parlemen

jang perlu bagi pener.

Pelatih2 di
Sekolah Penggempur menjambutnja dengan perhatian jang njata

le djam 5.55 pagi dant
seh
| kalau ia telah memahamk4
/ udara terachir, sehingga E ta
tidak memperdulikan. Pelatih2 ini,
''-.rasa, bahwa ia ng. menger: semuanja bekas pradjurit, insaf,
s
“ djakannja.
bahwa kesanggupan menaikkan
Faain bulan sedjak kedatangan “sebuah 'T-6 dari tanah, berkelihan

dasarnja

akan

selesai. Keti-

75

djam penerbangan solo, dan di-

samping

itu kira2 100

djam

pe-

ling diatas lalu turun,

buah

pesawat penggempur

penerbangan

dalam

formasi, pe-

nerbangan solo melalui Amerika,

dan barangkali sedikit penerban-akrobatik, walaupun

seh

jang

ini technis bertenta
n peratt
alu dipindah
“dari Lapangan Randolph ke

kalan lain, bergantung dari
ceputusan apakah ia dikirim ke-

sekelah

penerbangan penggem-

Ng atau pembom.
Dalam
hal
ihatan adjaib, ia tidak
mendapat : ihan. Pelatihnja jang

si-

dan

mengerahkannja demikian sehing
“ga

sanggup

Mn

nerbangan berdua. Ia akan telah ' wat lain.
Penerbang2

| mendjalankan penerbangan ma'lam, penerbangan dengan alat2,

sekali2

dak sama dengan menaikkan sepesa-

penggempur, de-

“mikian pendapat mereka

selalu,

adalah satu djenis manusia jang
tinggi dan istimewa. Pemuda itu

lagi

Di Sekolah Penggempur ia dimemutuskan apakah sifat2 pemer
adjarkan tjara2 berkelahi. Ia dibangannja lebih tjotjo
beri peladjaran mengenai pengPamabangan motor-s:
gunaan radar, satu technik “jang
ter-banjak.' alau ia
.' saban hari bertambah sulit dalam
Gn:

Ia melihat bahwa

sanggupan pesawatnja

ke-

sadja —

“membawa soal2 baru baginja, ka-

di Su-

mengadakan

pembi-

“Menurut

parlemen

kabar2

dari

kala-

lama lagi dapat diharapkan pengangkatan Mr. Ali Sastroamidjojo, sebagai duta besar RIS di

de-

ngenai

soal2

pengiriman

Timur

terletak

ragu2

mulai

TNI

ke

akan

de

menolak

Indonesia.

mengambil

ti

tindakan2,

MUTASI.
Dengan putusan Menteri
Da.
lam Negeri tgl. 9 Djanuari 1950,
maka Kontelir Mr. J. P. de Jager,
jang diperbantukan
pada
Dewan Sulawesi Utara, sedjak tanggal tersebut diperbantukan untuk
sementara pada Komisaris Negara Utara di Tomohon selaku Kontelir dalam Pamong Pradja.

di

diusahakan

BERSAMA DARI PEMERINTAH
DAN
TERITORIAL UNTUK INDONESIA

MILITER

dikatakan

akan

Kena dianggap hal ini mlandkbn
keamanan dan ketenteraman di negeri ini.

pada

Djuga

sah

mur. Ir. Putuhena memperingatkan,
bahwa kumisi militer dengan
tak

Indonesia

RIS.

jang

tak

N.I.T.
TIMUR.

seperti dimaksudkan dalam maklumat No. III dari Pemerintah N.I.T.

dan Kumisi Militer Teritorial untuk Indonesia Timur, tertanggal
Makassar 30 Desember 1949, dalam maklumat mana dinjatakan,
bahwa mereka jang tergabung dalam salah satu organisasi perdjoangan jang dimaksudkan sebagai badan ketenteraan jang hendak
mendjalankan perdjoangan dengan sendjata, baik dengan memakai
nama

TNI,

mau

dengan

tidak

memakai

nama

itu,

diwadjibkan

mulai pada tgl. & hingga pada tgl. 16 Djanuari 1950 menghadapkan diri kepada Kepala Disterik atau pembesar jang bertindak atas
namanja, dari siapa mereka akan mendapat petundjuk2 tentang
mana, sebagai maklum, di Daerah
pengurusannja
(pengurusan
Minahasa akan dilaksanakan oleh opsir2 Tentara RIS jang ditempatkan di Tondano. RED), diperpandjang sampai TGL. 23 (DUAPULUHTIGA)

I.

"

ngunkan ekonomi nasional dengan
djalan memberi tuntutan dan bantuan jang lajak pada kegiatan ekonomi dari 'golongan2 jang
masih

DJANUARI

1950.

Berhubung dengan banjak sekali pertanjaan2 dan permintaan2 dari
-orang2 bekas TNI dan KNIL dil. untuk memasuki Angkatan Perang

PRIS), maka Kumisi Militer Teritorial untuk Indonesia Timur:

mengumumkan, bahwa pada saat sekarang belum akan dilakukan
pemanggilan pradjurit2 baru untuk APRIS. Djika sudah tiba saatnja,
maka Kumisi Militer Teritorial akan mengeluarkan panggilan lagi
melalui pers (pesuratkabaran), radio dan lain2 alat Pemerintah.

lemah, bersama2 dengan golongan2
memperbaiki

militer

perang

di

Pemerintah N.I.T. dan Kumisi Militer Teritorial untuk Indonesia Timur
telah mengeluarkan pengumuman2 jang berikut:
IL Berhubung dengan soal2 teknis mengenai perhubungan dan perumahan, maka tanggal penghabisan untuk menghadapkan diri,

(Aneta). Menggerakkan kembali
segala alat produksi untuk
menam“bah penghasilan negara, "memba-—

bersangkutan

sekali

djalan

PENGUMUMAN2

Sebetum berangkat, beliau memaparkan
politik perekonomian R.I.S.

jang

Yimur,

rombongan2

ngan

Sesudah penjerahan kedaulatan, kewadjihan dan kedudukan me

Washington.

akan meng-

pat

TNI dan KNIL.

Indonesia

ngan2 RIS jang tidak resmi, tidak

Indonesia

pemerintah

KUMISI

resolusi

or-

ganisasi2 perekonomian dalam masjarakat Indonesia dengan tjara go-tong-rojong,
kooperasi,
sentrales
dan lain2 dan pada umumnja berichtiar memperbaiki
penghidupan
rakjat dan menambah penghasilan-

Kawat

Lord Killearn kepada
Indonesia.

nja menudju: kepembagian kekajaan

jang

lebih

merata,

itulah

de-

ngan singkat kewadjiban jang akan
didjalankan oleh menteri kemakmu

ran RIS, ir. Djuanda jang diterang
kan beliau dalam pertjakapan
ngan wartawan Aneta.

de-

Selandjutnja beliau menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Djanuari beliau akan berkundjung ke
Amerika selama7 sampai sepuluh
hari dengan metana negeri Belan-

rena ini pada hakekatnja mengetjilkan waktu baginja untuk meng
ambil keputusan2. Ia diinsafkan
sekali2 djangan terbang setelah
menggunakan
minuman
keras,
berhubung dengan akibat
jang
sangat berbahaja dari ketinggian
— lebih dari 25.000 kaki — atas
seorang jang meminum alkohol.
Kalau ia dikirim
ke Sekolah
Pembom jang pangkalannja ter-

letak di Negara-bagian

Louisia-

na, ia beladjar lebih bergantung
pada teman daripada dalam keadaan pesawat penggempur,
Ia
mempeladjari tjara2 membom baru jang seharusnja,
berhubung
dengan sifat2 pesawat2 pembom

. Seperti pembom-jet, B-36. Ia mem
«
peladjari akibat adjaib atas masawat jet, dilatih dalam menggudibiarkan sendiri. -Pelatih dari
dekat mengamati-amati — pemuda jang barangkali 6 bulan lalu'
belum pernah naik kapal terbang
— dan lalu naik.

tinggal

5

Mr. ALI SASTROAMIDJOJO
AKAN MENDJADI DUTA BESAR RIS DI WASHINGTON.

ma-

selalu dengan hati2 dibawa kepe-

nakannja, dibawa satu-dua
kali
naik pesawat jet pelatih dan lalu

ma-

tugas

R.I.S. ke AMERIKA.

kundjung djuga ke Blitar guna meminta doa ibunda beliau berkena-

petjat— hampir satu antara tiga. “istimewa

ka itu, ia telah mendjalani

menjampaikan

lama

beliau

tr Djuanda, Menteri Kemakmuran

me-

| Hari mulai baginja dengan reveil. bangan penggempur.

Randolph, lati-

tak

mana

ai

dalam

mengutarakan

tjo-

mendjelaskan

setjej

tjontoh

lagi TNI dan waktu ini hanja

Timur. Djika perlu dan
diminta
kumisi militer akan dapat membantu NIT. Disangkal anggapan, bah“wa
ada perbedaan
antara
opsir

angkatan.

Tu-

Kertosono,

djalan undang2

orang tuanja, ber-

untuk terbang”
“ dan ,,kemantapan perasaan”. Ia adalah membitjarakan rentjana unmenteri dalam negeri menuselalu insaf, bahwa kelakuamnja- dang2
mekatang
an harus diberi -kesemdiudara maupun dalam club kadet
di San Antonio, selalu diperha“tikan. Ia melihat teman2nja di-

nja di Lapangan

rakjat

bahwa

Kira2 5 minggu sedjak kedata-

menaiki T-6. Pesawat berikut

Kediri,

Teritorial

masuk

oleh

Pama

pembubaran negara Djawa Timur
dan penggabungan pada Republik
Indonesia.
Presiden menjatakan,

dan

besar

berturut2

Blitar,

dan Modjokerto,

Presiden

kerto

nja seperti adik2nja memakai si-

: ea

harinja

berpidato di

negara

radio dimuka

APRIS

sebagai

APRIS.
Dapat
ditetapkan
ki
bahwa di Indonesia Timur terda

“Tagi tentang kewadjiban dan kedudibawah
dukan komisi jang
ada
pimpinannja untuk menghilangkan
segala salah fahiam.
Antara
lain
dikatakan, bahwa kumisi tersebut
hanja
berkewadjiban
kemiliteran
dan dalam prinsipnja pendjagaan
keamanan dan ketenteraman itu ter

Indonesia.

dilakukan

Presiden,

pidato

ir. Putuhena,

pemimpin

setelah

aja untuk

dihadapan

saalah2 negara2 bagian, Irian dan
pembangunan negara. Di Modjo-

dan sangat tje-

satu

terachir

enjertai
patan untuk menjatakan

minta sangat, bahwa pendidikannja harus demikian rupa sehingga
“ia dapat
menggunakan -sesuatu
| aturan luar biasa sama gampang-

pat serta sulit dikemudikan,

salah

Inspeksi

—
—

biasa digunakan

10,

Kn

“ngannja disana, ia melihat pesaatnja. Ini adalah sebuah pesa- '
t T-6, pesawat propellor jang

Militer

Parlemen R.I.S. nanti dibuka minggu' siden Sukarno dilapangan Pe.dengan memeriksa barisan kepertama bulan FEBRUARI, sekembali
pesawat terbang untuk kembabeliau dari INDIA.
P li ke Djakarta. Anak Agung, jang

sungguh2 «dalam semua ilmu2
— Physik jang ber bungan dengan
keadaan udara. “
— Ia pertama diadjarkan tentang
$ “keadaan physik dari udara jang

at gigi.

Dalam

dan

masuknja korps Prajuda di
lam APRIS. Sebenarnja tak

rong radio Makassar, Ketua Komisi

erakan “kemerdekaan

“

kin

t

| keputusan mengenai soal ini.
Senin siang, Presiden memeSa markas besar divisi I dari koel Sungkono dan kemudian berah kemakam almarhum dr. Su-

beliau an

membentuk

Timur

KETERANGAN
KETUA
KOMISI
MILITER TERRITORIAL . DIHADADAPAN TJORONG RADIO.

ibaja.

.

“mendapat peladjaran mengenai
sedjarah militer jang berlainan
dengan sedjarah sipil. Ia mendapat peladjaran pembangunan se- derhana. Ia mendapat peladjaran

-

KOTA MA

TOLLY:
.PNOS
PASSERSTRAAT
1

hukuman
Hukuman2

persen dari

UNTUK

lain.

et jang melindungi
itu. ja

Langganan
2
Adpertensi
f.
(sekurang2nja
atau kurang).

TIMUR
KANTOR TJABANG
TOMOHON.

tidak diperkenankan unungi orang

Pemimpin “

INDONESIA.

aa adet2 diadjarkan
na
adalah kewadjiban seorang kadet untak melaporkan tiap2 pelanggaran Pena

BXPEDISI «|

nusia dari djarak2 tinggi

dalam

waktu2 jang lama, dan keadaan
ketjepatan.

la mempeladjari
pemandangan2 membom baru dan bagaimana sebuah pesawat penggempur
— djika mempunjai ketjepatan jet

— harus mendekatinja untuk me-

nembaknja. Ia mempeladjari teori
baru tentang ,,garis pemburuan”
klassik manoeuvre diudara jang

tidak berobah sedjak Perang Du:
nia I, tetapi jang sangat dipertje-

. patkan,

da.

Beliau tidak

sadja

akan

mem-

bitjarakan soal pindjaman dari Export dan Import Bank, tetapi djuga
akan mengadakan hubungan
dengan kalangan2 perdagangan dan
perusahaan disana.
1
Kundjungan

djadi

tersebut

kundjungan

menteri

Djuanda

akan

men-

pertama

dari

beliau

ber:

dan

maksud akan tinggal di negeri Belanda selama menunggu berangkat
nja pesawat terbang ke Amerika.
Sebagaimana
telah diketahui
Menteri kemakmuran telah mengusulkan, supaja mengangkat ir. Teko
' Soemodiwirjo. sebagai
sekretarisdjendral Kementerian Kemakmuran
dan

setelah

disetudjui

net, maka Presiden

oleh

Kabi-

Sukarno

telah

mengangkat ir. Teko dalam djabatan

tersebut.

Sebelumnja
rika, maka

berangkat

Menteri

ke Ame-

Djuanda

mem-

beri keterangan sebagai berikut: Ke
adaan ekonomi di Indonesia adalah demikian, sehingga barang2 jg
terpenting jang

diperlui

ubtuk

men

djalankan tugas keperintahan jang
harus dimasukkan dari enam negeri berharga lebih dari pada wang

jang sekarang ada pada kita untuk

membajar ita.
Inilah, karena export kita, sebagai akibat perselisihan selama dela
pan tahun, pada masa sekarang ma

sih terlalu ketjil. Usaha kita pertama2 harus ditudjukan pada pe-

ngembalian

dimuka

besarnja

export

seperti

perang dan sesudah

itu

memperbesar: djumlah ita. Usaha
ini menuntut waktu dan pemerintah serta rakjat harus djuga mendapat

kesempatan

untuk

mentjari

djalana dan alat2 jang diperlui un2 menjusun perekonomian nasional jang baik. Untuk hal ini terda-

pat banjak
- Sambungan

kemungkinan.
muka

2

kolom

Prof. Schermerhorn dan Sjahrir Ld
tangan Teludah penandatanganan persetudjuan Linggardjati, sedang Lord Killearen melihat
peristiwa

itu derigan

gembira.

Bekas orang perantara Ingge-

lam mana beliau turut serta seba

ris di Indonesia Lord Killearn, te.
lah menjampaikan amanatnja ke.

gai orang perantara, perdjandjian

mana merupakan suata batu lon-

pada Indonesia, dalam mana be-

tjatan bagi Indonesia, Beliau te-

liau menjatakan kegembiraan beliau tentang penjerahan kedaulatan penuh kepada Indonesia jang
dilangsungkan pada bulan jang
lalu. Sungguhpun
beliau
djauh

berada dari

Indonesia,

ringat akan keramah-tamahan ra.
kjat Indonesia. Disamping itu, demikian Lord Killearn melandjutkan amanatnja, bahwa di Indonesia terdapat kemiskinan dan penjakit dan bahwa masih
banjak
lagi masaalah2 jang harus dipetjahkan. Tetapi beliau pertjaja a-

tatkala

membatja tentang upatjara penjerahan tersebut, maka beliau terkenang kembali semasa beliau berada di Indonesia
pada
tahun
1946, dimana beliau banjak mempunjai sahabat, demikian amanat

kan kesanggupan Indonesia untuk

mengatasi kesulitan2 ini. Selandjutnja beliau memperingatkan
perlunja
kesabaran
dan
ketabahan hati untuk kerdja--sama di
Asia Tenggara. Achirnja
beliau

tersebut. Lord Killearn mengenangkan sedjarah selama tiga ta-

Bakau

hun belakangan ini jang menjebabkan kemerdekaan Indonesia.
Djuga beliau terkenang kembali

1,

akan

peristiwa

Linggadjati,

mengutjapkan selamat untuk hari
kemudian Indonesia.

da-

|

NI
$
BERUANG

2

Lena
AN TEMA

Sa
“

Nak

Hanchow

ruh

Shanghai aajukan
dan

untuk

Ta

—

Press). Mingeu

lalu

se-

3 Aoa menundjukkan, bahwa
srdjadilah suatu bentrokan
“4 pesiden Truman dan koman
“4 militer tertinggi:
bentrokan
3 natjam

ini,

| a4aupun

baik oleh

oleh kaum

. dikehendaki,

Presiden

militer

tetapi blok

jang

rapat

kini,

demikianlah

harian

dibawah pimpinan
Vandenbergh
dan Talt, merasa dirinja tjukup didemokrat

suatu initiatif baru. Negara2 commenwealth jang bersidang di Colombo mentjoba menetapkan garis2

pernjataan

besar jang sama dalam soal politik

pemimpin

jang tidak akan dapat ditjapai, ketjuali apabila mereka mengetahui,

untuk

“fihak

menuntut

kaum:

suatu

sikap jang tegas. Kedua

kaum republik jang biasanja dalam

soalz jang mengenai beleid luar ne
geri selalu mengambil

sikap

jang

bertentangan, Kaos kerdja bersama
idalam
tuntutan
mereka kepada
Kongres,

supaja

dengan

terang-te-

rangan

menjampaikan

kepada

pembesar2 militer,

mereka

setudju

Truman

pertanjaan

dengan

terhadap

apakah

penolakan

pemberian

bantu

an militer kepada kaum nasionalis
Tiongkok di Formosa: dengan perkataan

lain,

pertahanan,

menteri

Johnson dan kepala2 staf akan ter-

Pa

sampai dimana

Prawiranegara,

komu

sukaran2

besar,

karena

an2 jang disebabkan
oleh
kemenangan2 mereka sendiri.
Suatu p8litik jang luas dan njata terhadap Timur Djauh jang berdasarkan suatu kerdja sama antara

rang

untuk

konsumsi

dalam

singkat

garis2

negeri.
Inilah

dengan

besar beleid jang beliau akan dja
ankan.

“Selandjutnja menteri menerang

'kan, bahwa ,.keterangan
dalam
anggaran belandja dalam prinsip
'hanja dibolehkan untuk maksud2:
jang diterangkan dalam pasal b)
jang disebut diatas itu. Untuk ini
| pindjaman2 luar negeri dapat di- pertanggung djawabkan”.
Diterangkan pula, bahwa untuk
memadjukan
dan memperbaiki
“Sambungan

Ir.

Djuanda

Menteri

Kemakmuran R.I.S. ke Amerika.

negeri, itulah seperti rasionalisasi
atau

esaran

Tn

tetapi

diperlai djuga pindjaman2 dari lu- negeri untuk membeli jaan
cocderen (alata perindustrian) dan
menutup

kekurangan2

seka-

ang dalam
neratja pembajaran.
Sakud perdjalanan saja ke Amerika terutama adalah

perdjalanan

orientasi untuk menjelidiki kemung
kinana

dalam

lapangan

k

Berhubung dengan didudukinja
gedung kedutaan Amerika Serikat di Peking, maka pemerintah
Amerika

semua negara2 dibagian dunia ini,
-kemungkinannja besar sekali dan

Serikat

kan protes

akan

kepada

memasuk-

pemerintah

Tiongkok komunis, demikian diumumkan oleh wakil menteri luar
negeri Amerika Serikat.
Beliau
menjatakan, bahwa politik Tiongkok komunis telah membakar sebahagian archief kedutaan Amerika Serikat dan sebahagian lagi
telah dipindahkan. Kini sedang
diusahakan pengungsian para pe-

gawai kedutaan tersebut.
hal ini berachir maka
menperhatikan
saku

ngan2
dapat

mem-

Amerika

Kalau

Serikat.

dipastikan

Belum

apakah

ge-

rantjis akan diduduki djuga oleh
kaum komunis,
:

ANGGOTA? DARUL ISLAM DI
BREBES DITANGKAP.

struction and development bank”

untuk mana diharapkan akan da
pat “diberikan kredit2, baik oleh
negeri Belanda, maupun oleh Amerika Serikat.

keuangan

pun

ring dari alat2 negara. ,,Soal ini

agaknja adalah lebih sulit daripa
da memadjukan produksi”, demikian achirnja diterangkan
alah
menteri Yabuddu.

D.I.,

dalam

daerah

ini

telah menghindarkan
sabotage
terhadap djalan2 raja, djalan2 ke
reta api dan perhubungan2 tali.

Berbagai2

dokumen dapat di-

rebut.
.
Seorang jang mentjoba melarikan diri dipasang. Brigade berge
rak ini sampai
sekarang belum
mengalami kerugian2.
Pasukan2
D.I. terutama dipusatkan sekarang disebelah Selatan Brebes, ditapal batas daerah

Bumiaju. Disana mereka dikedjar
dengan

giat.

kerdja-sa-

ma, serta djuga bantuan2 apa dapat
diberikan oleh Amerika kepada Indonesia dalam

lapangan perekono-

mian. Terutama saja akan menjelidiki kemungkinan pemberian bantuan2 konkrit Aa mungkin jang

dapat diberikan oleh Bank Import

-

Meskari: Van Maarseveen
Indonesia.

Indonesia.
Dipihak lain, Indonesia
lai

pindjaman2

untuk

memer-

maksud2

u-

mum, seperti pembelian barangz
konsumsi dalam mana sampai seka

rang masih terdapat kekurangan be
sar. Kekurangan baranga
konsumsi ini adalah salah suatu alasan»
jang terpenting dari kemahalan barang2

alam

negeri dan

salah

satu

—. dari rintangan2 jang penting untu
memperbesar produksi export. Maksud umum” dari pindjaman2 itu, ialah selandjutnja usaha

penjusunan keadaan perekonomian
jang

sehat dan

tetap

serta dengan

effectief dalam rentjana2 istimewa.
dari
pindjaman2
Disamping

Bank Import dan Export masih ada

| lagi sumber2 lain, dari mana Indo-

nesia bisa dapat bantuan dan sumber2 ini kami akan pergunakan se— lekas mungkin.
ama AT

ke

-

dan Export kepada Ba
Pada -hari Sabtu malam, men—
Bantuan ini dapat diberikan oleh teri van Maarseveen telah bertoBank tsb. dalam bentuk suatu pinlak dari negeri Belanda ke Indodjaman , special project, berdasar:
. nesia. Sebelum berangkat dari laatas rentjana2 jang terang
untuk
pangan terbang Schiphol beliau

perkembangan produksi dan export

/

— Pada tanggal 15 malam sebuah
kapal kepunjaan maskapai ',,Isbrandtsen Line” telah meninggal-

Menurut
madjallah
,,Ruhr
'Nachrichten” jg terbit di Dort.mund, maka pada pertengahan

membitjarakan

WARD BERUNDING DE
NGAN WAKIL MENTERI
“LUAR NEGERI A.S,

menerangkan,
bahwa
maksud
kundjungan beliau ialah a.l. untuk
berkenal2an
dengan ' anggota2
Pemerintah RIS, diantara mana
djuga ada jang belum bertemu de-

ngan beliau di K.M.B.

di

Den

Haag. Selandjutnja menteri van
Maarseveen hendak memperluas
pengetahuan beliau tentang
keadaan rakjat dan negara Indone-

sia. Selain dengan para pembesar Indonesia, menteri Van Maarseveen djuga berniat hendak mengadakan pertemuan dengan orang2 terkemuka dalam masjara-

kat Belanda jang berdiam di Indonesia. Sebagai tindjauan umum
dari perkundjungan
ini beliau
menjebut usaha memasukkan ker-

dja sama antara keradjaan Belanda dan RIS. Menteri Van Maarseveen menerangkan pula, bahwa

beliau merasa puas terhadap pengangkatan Mr. Rum sebagai Komisaris Tinggi Indonesia di Den

Haag. Pengangkatan ini dinamakan oleh beliau sebagai suatu djaminan untuk suatu perkembangan
jang baik dari perhubungan antara negeri Belanda dan Indone-

sia. Keberangkatan Minister van
Maarseveen jang diiringi oleh Dr.

Prinsen

dan Mr, van der Valk

mendapat perhatian penuh, oleh
karena ini adalah untuk pertama

kalinja, bahwa seorang menteri
Belanda berangkat ke Indonesia
. sesudah

penjerahan

kedaulatan.

Dilapangan terbang Schiphol hadir a.l, menteri Goetzen dan Stikker, Sebelum naik pesawat Constellation ,,Amsterdam”, menteri

Van Maarseveen menjatakan kepertjajaan sepenuhnja, bahwa RIS
akan berkembang sebagai suatu
negara hukum jang makmur.
mara

masaalah

orang jang ditangkap. Selandjutnja 20 orang telah menjerahkan
sendjatanja. Diantara para taha-

nan terdapat djuga orang2 perempuan dan anak2. Dikabarkan
djuga, bahwa suatu pasukan ten-

tera RIS bersama2 dengan pasu-

kan/polisi militer telah berhasil
merjangkap 25 orang didesa Kali

Sr,

demikian dikabarkan oleh A. F.
P. Berhubung dengan masaalah

Bekas konsul

djenderal

A.S.

Webb

wa karena mengingat
daerah
Saar menurut hukum masih merupakan
suatu
bahagian/ dari

Serikat

dan membitjarakan

suatu

konperensi pers menjatakan, bah-

di Tiongkok, Ward, pada tanggal 15 telah menemui wakil menteri luar negeri Amerika

1.

Mulai

ten-

Djerman, maka perundingan2

jg

tang penangkapan diri beliau oleh
dilangsungkan di Paris mengenai
kaum komunis Tiongkok.
. masaalah ini dengan para wakil
PERTEMUAN STALIN DE- Saar, djangan dipindahkan dgn.
penanda tanganan suatu perdjanNGAN DUTA BESAR INDIA.
djian, sebelum turut sertanja DjerDuta besar India di Moskou,
man Barat perundingan ini.
Dr. Sarvepalli Rahhakrishnan telah mengadakan pertemuan
de-

berlaku:

tgl. 19 Djanuari

Hak

ini maka kanselier Djerman Barat

Konrad Adenauer, dalam

1.16

Tokoa:

Meskipun

Perdana Menteri Hatta tidak menjebutkan tanggal jang tetap, na-

mum beliau menerangkan, bahwa
terhadap Westerling dan
pasukan2 liarnja akan diadakan
tin-

dakan seperlunja.

KETERANGAN WESTERLING.
(Aneta)

Bekas kapten K.N.I.

L., Westerling, memberitahukan
kepada Aneta, bahwa apa jang di
sebut. ,,ultimatum' dan dikirim ke
pada pemerintah2 R.L.S. dan Pasundan mengenai pengakuan R.

A.P.I. dan A.P.R.A atas permin

taan dari K.P.B.B.I. telah diperpandjang, sehingga selesai bukan

pada tgl. 12 Djanuari tetapi pada

tgl. 12 Pebruari.
Permintaan dari K.P.B.B.I. dimadjukan oleh majoor Inggeris,
Simpson, demikian Westerling jg
menerangkan,
bahwa ia menuntut sebagai perdjandjian, supaja
T.NI.
tidak masuk tjampur de-

litik, tetapi hanja sebagai kesatu
an militer.
Opsir Belanda jang ditangkap
atas tuduhan telah membawa dokumen

kabar

dari Westerling,

telah

diingini.

itu,

INSIDEN2 DI

ngambil tindakan2

Menurut Antara, di Balikpapan pada tanggal 15 telah terdjadi keributan antara penduduk

dan orang2 Indonesia
Timor.

Dalam

golongan

keributan ini 8 o-

rang tewas dan 15 orang mendapat
ini

luka2.

Rupa2nja kerusuhan

merupakan

suatu

bentrokan

provincialisme. Menurut

ketera-

ngan orang2 terkemuka dari pemerintah di Samarinda, maka di-

kuatirkan ada golongan2 jang
memprovoceer keadaan jang dapat mengakibatkan sesuatu hal

Pertjetakan Kementerian Penerangan N.I.T, «- Tomohon,

1 Tjie Tiang An, 2 In-

segel mendapat

5

(lima)

Berhubung

4.

Pembahagian pada . pemegang
kartuz segel dari 7 orang dan
seterusnja akan diumumkan lagi.

semestinja. O-

Balai Pembahagian Manade.
rang selandjutnja menjatakan haam
a
en aan
rapan, (supaja hal ini segera diEN
ETEKEN
perhatikan oleh pimpinan militer
Venduhouder
di Djawa, demikian pendapat kaEL
E. PAAT, Tomohon,
langan2 tersebut.
j
5
Telf. No. 43.
tal. 23 Jan. '50 di Kakaskasen

GATOT SUBROTO DAN PENGUNGSI2 TIONG HOA,
Di Semarang pada dewasa
sedang

diadakan

ini

untuk memulangkan kurang lebih
3000 orang pengungsi Tionghoa,
jang kini berada dikota tersebut.
Kolonel Gatot Subroto telah mengadakan pembitjaraan
tentang
hal
in
dengan
“Chung
Hoa
Chung Hui di Semarang. Sebaliknja perkumpulan
tersebut telah
mengadakan perkundjungan
dengan

C.H.C.H.

pada tuan J. W. BRAND, Hoofdopzichter V. en W.
Djuga akan didjual | masina djahit
electris (compleet!.

pembitjaraan2

MAU

DJUAL

| Kintal terduduk di Tikalaplein.
Mahawuweg No. | recht van eigendom.

Berbitjara di Hamersterlaan
Kalakeranweg No. 4.

di Djokja.

nPANTIJA SILA" muntjul
PELITA

berhenti

Chawatir ketiadaan sumber pekabaran ?

Harian ,,Pantjasila"

terbit, mengundjungi . Njonja2/Nona2j

Tuan2, membawa chabar2 hangat) aktuil mulai
| Pebruari 1950.
SIFATNJA: Kebangsaan, umum (netral), tak memihak barang partij, |
membangun.

Ukuran

1

besarnja seperti. PELITA.
Alamat:
G6. A. MUNTU,
Kakaskasen

586.

Tengada Kantor Komisariat Negara Tomohon.

PEMBERITAHUAN.

karena

BALIKPAPAN.

mendapat 4 (empat)
JEANS 28" a fl.

meter GREY SHIRTING 36”
a fl. 1.25 se-meter.
Toko2:
41 Sudara, 2 Sadar, $
Samudra, 4 Klabat, 5 Ichtiar, z
Khuba, 7 Kho Keng Po, 8 Tan
Tjoen Bie, 9 Alkatiri, 10 Lie
Hien, 11 Teng Keng Bie, 12 India, 15 Tjie Tiang An, 14 Hot-

jang tersusan rapih didaerah ini,
maka tidak mungkin untuk me-

dibebaskan. Ia de-

dokumen

6

Po, 9 Royal Store, 10 Khuba.
Segel No. s RAG6, RBG 6,
RCG 6.

3.

dengan tidak adanja tentera RIS

menurut

pada hari itu mereka
mendapat
tamu banjak, antara mana djuga
opsir tsb. jang telah sembaa su.
atu lapuran lain.

6, RBG

chand.

jang tidak

ngan
'itegas
menjangkal
telah
membawa dokumen
Westerling
dan pembesar2 Pasundan
jang
menjangka opsir tsb. sekarang
menerangkan,
bahwa mungkin
mereka bersalah, serta mungkin
sekali, bahwa lain orang telah me
njerahkan

4 RAG

7 Tan Toen Bie, 8 Kho Keng

Kn
WESTERLING Ubin
diambil tindakan? seperlunja.

diri dalam tentera

untuk ru-

dari 6 (enam) orang
meter — 9 (sembi-

dia, 3 Lucky Store, 4 Teng
Keng Bie, s Alkatiri, 6 Lie Hien

Tiap2

RIS, demikian Hatta.

19150.

se-meter.

se-meter.

EEREEEEPPPPPPPPPPAANANNANAYAIA.3A.

mentjeburkan

KAMIS

Har:

pembahagian

mah-tangga
— 6x ip
lan) meter.
2. Segel No.
RCG 6.
Tiap2 segel
meter PRT.

/

pon.
5 150 Orang anggota D.I. dalam
daerah ini ditangkap.

'

Untuk menghadapi kedudukan
"baru berhubung dengan penjera-

(Aneta). Salah satu dari 4 peleton terdiri dari satu kompanji
dari brigade bergerak dari Semarang jg beraksi disekitar Brebes
melawan

bersama-sama dengan kementerian2 lainnja akan berusaha keras
untuk mendapatkan suatu
sane-

PENGUMUMAN
PERWAKILAN
PENGURUS
BESAR PALANG MERAH
—INDONASIA
No.1 — 1950,

!

USAHA
MENEMBUS
BLO—.. KADE SHANGHAIL.

Perdana Menteri Hatta telah
han MERKAI kepada P.M.I, dan
menjatakan pendapatnja kepada
pengakuan resmi Palang Merah | harian ,,Pedoman” mengenai maIndonesia- sebagai
satu-satunja “saalah Westerling. Beliau meneorganisasi palangmerah nasional 'rangkan,
bahwa - perbuatan2
di Republik Indonesia Serikat,
Westerling dan anggota2 APRApada tg. 24, 25 dan 26 Djanuari ' nja tidak dapat diakui. Dalam
|
:
3 1950 akan Manahan Kongres di RIS hanja terdapat satu2nja tenproduksi setjepat mungkin de- Bandung. tera jang sah, jang terdiri dari
ngan bekerdja bersama
dengan
TNI, para anggota
KNIL
dan
departemen2 kemakmuran lain-Barisan
Pengawal
jang
bersedia
nja akan dibentuk suatu , ,recon-

Kementerian

tika diadakan pembesihan disekitar Brebes, semuanja
ada
300

ks

'PERDJANDJIAN PERSAHA.
BATAN RUSIA DJERMAN
TIMUR.

Inggeris
kepenti-

dung2 kedutaan Belanda dan Pe-

Baik

ba-

luarai

NIS,

' kan bahwa soal perbaikan keuang
an
(geldsanering)
tergantung
dari :

barang2 export, maupun

kementedian

n
6

dapat menjadjikan
kes

pertentang-

menerang

untuk badan2 militer, maupun
sipil dari negara harus diusahakan tertjapainja pengurangan kwantitatif dan perbaik
|.
an kwalitatif:
b) Penaikan dan perbaikan, —
kwantitatif dan kwalitatif
—
dari produksi, baik
produksi

me-

nis Tiongkok, ketjuali apabila kita
tidak dapat mengarahkan mereka — PROTES AMERIKA SERIKAT
ketudjuan lain, akan mendapat ke- KEPADA TIONGKOK KOMU.-

pertjaAneta

a) sanering alat2 negara.

rsedia

masaa-

Wartawan
Aneka mendapat
kabar dari /Semarang, Bahwa ke-

Ia
emng

menteri keuangan RIS, mr. Sjaf-

“ruddin

akan b

atas

besar

#

kan pelahuhan Hongkong untuk
menembus blokade
Shanghai.
Grangsa. Orang2 ini da anggota2
da rakjat lebil dari pada suatu mw
bulan Desember tahun jang lalu Kapal ini dinanti kedatangannja (pasukan liar jang terdiri dari :
jangan jang tidak terang, suatu otelah diadakan perdjandjian perpada hari Kamis malam dimuara
lorang. Diantara jang di
mongan kosong belaka dan suatu
sahabatan antara Rusia dan Djersungai
Yang-tse.
itu terdapat seorang jang mendj
kekurangan keberanian, baik ng
. man Timur. Perdjandjian ini akan
di algodju dari Darul Ka
mengenai hala poli tik
Pn
6
rlaku selama tiga tahun dan
sukaran2 lain, maka sama
ikal
5
meramu
PERUNDINGAN2 TENTANG
tidak akan cad ngk suatu befeid 'Djerman Timur didjandjikan aDAERAH SAAR.
kan mendapat djaminan militer
dan kita tida akan mendjadi pemPEMBERITAHUAN Na @tali
dari Rusia sampai negara
ini
bansun2, melainkan akan me
Asia. mempunjai tentera sendiri. DiduMenurut kalangan pemerintz f3- PEMBAHAGIAN
di
korbang
dari sedjarah
TENUNAN
ga perdjandjian ini akan diumum- di Bonn, maka kedatangan me 'f. ' RAJAT KOTA-MANADO buat
Tenggara”, demikianlah harian A7
kan pada tanggal 20 Djanuari
teri luar negeri Perantjis, Sc'/ ' rumah-tansga terdiri dari 6 (enam)
rald Ebi
j-a.d.
man, kekota ini, istimewa un .
orang.

geri tidak

Sjafruddin tentang ai
perbaikan kewangan,

' (Aneta). Dalam suatu
“kapan dengan wartawan

mereka

tapi apabila

sikap Amoska da-

lam hal ini. Sebaliknja kaum

maka

njokongnja, meskipun hal ini
meminta korban banjak. As

ini, telah

tiba saatnja untuk mengembangkan

oleh

te

Herald Tribune diandjurkan suatu
politik jang aktif di Timur Djauh:

jang terdiri dari senator2 republik,

'sokong

—

pak
menjatakan keberatan2nja jg
ada pada mereka terhadap politik
tidak turut tjampur dari “Traman
perihal Formosa.
Sementara itu oleh New
York

tidak

ai de-

ngan djalan jang mudah dimenger-

mena-

lah India.

'perlambat serangan komunis terhadap Hainan dan Formosa.
— apabila politik ini

perhatian

Stalin

TA

Man ana ena
Pa ea
Ta)

a pada

bahwa

RERES,

I

N.V. Transport Onderneming .,PESMI" Tomohon,
memanggil
para Ahli-Pesero2
dari N.V. Transport

Onderneming
»PESMI", menghadiri Perhimpunan menurut Art. 14 dari Acte (dengan
menjampingkan art. 9 dan 11).
Mohon Pessro2 hadirkan Perhimpunan tersebut jang diadakan pada

tanggal 29 Januari

1950, mulai djam

II pagi bertempat di Kantor

“PESMI" di Kuranga Tomohon.
Saham harus dibawa serta.
ATJARA :
I. Pembukaan.

2.

Pemandangan Umum oleh Directeur,

3.
4.

Usul2.
Soal edaran,

5. Penutup.

Tomohon 17 Januari 1950.
N.V. Transport Onderneming ,,PESMI",
Direksi
(O Mawuntu).

|

(ea

nerangkan,

PEMBERSIHAN

GERAKAN
DI

aa
Stalin. Pertemuan ini merupakan suatu pertemuan kehormatan dan berlangsung 114 djam
lamanja. Duta India tersebut me-

