
   
    
   
   
    
    

    

. pandangsebagai ha- 
“sil terbaik jg dapat 
Ta Yapoi pada F 

   
   
    

  

Timur, .P.J.M. ' Anak 
de Agung, membatjakan 

keterangan pandjang-lebar 
konferensi pers jang 

Senin sore, dimana di- 
12 Ne 

g st 2 Mapember ja 
mangudan. 

  

     

  

   

  

  

ntara nega- 
ulat didunia. Sekali 

dana Menteri mengata- 
dengan tegas, 

ini djuga merupakan hasil politik 
sional setjara insaf dan konsek- 
n dari pemerintah Indonesia 

'imur jang dengan djalan berun- 
ing dalam lapangan tatanegara 

dan usaha sekuat tenaga dari se- 
|" mua golongan rakjat Indonesia — 
"! dan bukanlah dengan djalan ber- 

- tempur dan controverse — beru: 
saha mentjapai kepuasan bagi 

| fjita2 nasional Indonesia. 
“atuk mentjapai maksud “ini 
merintah Indonesia Timur mu- 
bertudjuan mendjelaskan, ba- 
fjita2 nasional dan tudjuan 

“politik dari golongan2 rakjat In- 
donesia diluar Republik adalah 

3 ' dengan jang dikedjar oleh 
merintah di Djokja. Lebih lan- 
PTM Anak Agung mene- 
kan: ,,Dengan berulang-u- 
Pemerintah di Makasar 
jelaskan, bahwa kenjataan 

1g Pai map Tari an 

            

   

   

   

     

   
        

    

  

   

    

   
   
   
   
   
   
   
   
    

  

   
    

    
    

  

iksud pemerintah er 
1 yaa -faham jang 
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jang tidak dapat d 
bagian rakjat jang ang 5 

Seterusnja - perdana menteri 
Anak Agung membatjakan ichti 
sar penak an Pedia? 'poli- 

1 ike £ 

  

    

    

         

   

      

   

      
    

    

   

    

   

        

   
   

        

   

  

   

  

   
   
   

ng berikut: 

aturan kedudukan dites 
memerintah sendiri 

   

mur La a 
onferensi Medja Bundar « 
ipandang sebagai hasil        

     

  

    

  

apat ditjapai pada “waktu 
Jlalam a ,Sjarat2 

i KMB jang telah di- 
dalam TN 

   

sil KM-B, dapat di- FI 
    

     

- | Asta) Merdana Kikanteri In- 

bahwa hasil 

“melpnikust RIS sebagai suatu 

| sung, 
— masjarakat kita menghadapi ke- 

: - ngan di N.LT., baik jang ber- 

Becak jang -njata dari . 

PENERANGAN. : 

NEGARA 

INDONESIA 

TIMUR 
IJABANG 
        

       

& 
€ 

Uu 

Lapu 

    

aa Nan an Sena 
bahwa pada waktu ini pendirian2 
dari delegasi2 Indonesia dan Be- 
landa tentang Irian belum dapat 
disesuaikan, akan tetapi berpen- 
dapat, bahwa meskipun demikian 
dapatlah dikatakan, bahwa Kon- 
ferensi Medja Bundar dapat me- 
“wudjudkan tudjuan 
dari perundingan2 itu, jaitu di- 
bentuknja RIS jang merdeka dan 
berdaulat. 

,Hasil terachir dari Konferensi 
Medja Bundar — maskipun satu 
soal penting dalam pertikaian be- 
lum dapat dipetjahkan — menurut 
pendapat pemerintah telah mele- 
takkan dasar perundingan politik 
jang agak sehat.dan bersifat da- 
mai dalam hubungan selandjutnja 
antara Indonesia. dan-negeri Be- 
landa”. 

Pemerintah 'seterusnja Aka 
berusaha supaja masaalah Irian ' 
itu, dapat diselesaikan dgn tjara 
demikian rupa jang sesuai paling 
baik dgn kepentingan pulau itu 
dan Indonesia sebagai suatu dae- 

k dapat dibagi-bagi, 
“dalam hal mana karena itu Irian 
akan dimasukkan dalam daerah 
hukum RIS jang berdaulat. 

Achirnja perdana menteri Anak. 
Agung menerangkan, bahwa 
pengwudjudan tjita2 kemerdeka- 
an nasional sekarang telah tertja- 
pai dan karena itu sampailah kita ' 
pada penutup jang definitief dari 
tingkat pertempuran dan perse- 

. lisihan, hingga semua.tenaga dari 
bangsa Indengia sekarang dapat 

ditu jukan.. -p3 a perkembangan 
an dan 

    

  

negara hukum jang demokratis 
sat federatk, x 

Sita 

Penerangan da tai meng- 
hadapi penjambut n 
kedaulatan. 

Menjambut kemerdekaan. 

— Berhubung dengan hasil2 jang ' 
diperelebs didalam - Konperensi 
Medja Bundar, menjebabkan se- 
belum 30 Desember penjerahan 
kedaulatan telah harus berlang- 

maka dengan sendirinja 

adaan2 baru, jang ditimbulkan 
oleh tertib hukum baru itu. 

“Oleh hal jang”demikian, supaja 
perdjalanan menjambut tertib hu- 
'kum baru itu berdjalan lebih sem- 

“purna, maka kementerian Pene-: 
rangan telah 'merantjangkan su- 
paja dalam tempo singkat, dapat 
dilakukan berbagai-bagai usaha 
“jang tepat, sehi akibatnja da- 
pat menginsafkan rakjat ten- 
tang pentingnja hari jang: berba- 

agia itu. Diantara lainnja ren- 
'tjana usaha itu adalah ' ga 
berikut: V 

di Mengadakan Aibaperensi. 
ngan seluruh pegawai Penera- 

de- 

diam di Makassar, maupun 
jang berdiam didaerah2. Dalam 
sidang  konperensi  terse- 

but, pihak Kementerian 'Pe- 
nerangan akan memberikan pe- 
tundjuk2 kepada djuru penera- 
ngan tentang: hasil2 Konperen- 
si Medja Beotae persiapan 
jang sekarang berlangsung dan 
selandjutnja, arti dan tudjuan 

— kemerdekaan, serta hak dan- 
kewadjiban rakjat sebagai jang 
dituntut dari suatu rakjat ne- 
gara merdeka, 

3 Menggunakan tenaga Kader 
Cursisten jang telah mengachiri 
peladjarannja pada minggu ini, 
untuk . melangsungkan maksud 

besar2-an, de- 
1 1 kepala2 djawa- 

tan Penerangai daerah. 

    

  

£ 3 Pada masa in sebagian besar : 

   

      

dari djuru Pe an daerah 
— telah berad kassar, me- 

menuhi ementerian   
. Penerangan untuk menghadiri 
'konperensi tersebut. 

4. Tanggal. 15 (Selasa) PJ.M. 
. Menteri Penerangan N.,L.T, 
bersama stafnja berangkat ke 
Djakarta menghadiri Kongres 

terpenting . 

     

  

   

ran KPBBIL kepada DEW/ 

ANAN “5. 

    

ah hasil- 

  

Perek jang adi kan di 
Den Haag telah berhasil dengan gilang- 
maap 

YAmaak Dengan gembira 
komisi dapat melapurkan, bahwa 
menurut pendapatnja, perundi- 
ngan2 jang dilangsungkan di Den 
Haag itu telah berhasil dengan 
gilang-gemilang ', demikian lapo- 
ran dari Kontisi Perserikatan 
Bangsa2 untuk Indonesia kepada 

- Dewan Keamanan mengenai Kon- 
ferensi Medja Bundar di Den 
Haag. 

Hasil2 itu telah membenarkan 
harapan2 orang akan penjelesai- 
an perselisihan Indonesia 
akan mengakibatkan djaman baru 

jang 

bagi bangsa2 Belanda dan bang- 
sa Indonesia, demikian dikatakan 
oleh komisi didalam lapurannja 
jang tebalnja 60 halaman itu, Se- 

landjutnja diterangkan: »Komisi 
pertjaja, bahwa sebagai hasil dari 
penjerahan kedaulatan: jang se- 

sungguhnja dan sepenuhnja, per- 

hubungan antara bangsa Belanda 
dan bangsa Indonesia dapat ber- 
kembang untuk keuntungan ke- 
dua belah fihak jg tergabung di- - 
dalam Uni Belanda-Indonesia. 

Kemudian kumisi itu menerang- 
kan, bahwa ia, sesudah membantu 
kedua belah fihak untuk mentja- 
pai persetuljuan, akan terus men- 
djalankan pekerdjaannja dan a-- 
kan mengawasi menjelenga araan 

“ persetudjuan2 “jang” telah-terija - 
pai di Den Haag. 

dalam laporan 

Tentang tjara bekerdja-jang di- 
lakukan oleh komisi untuk mem- 
bantu Konferensi Medja Bundar, 

“itu. diterangkan 
sebagai berikut: 

Dalam semua stadia dari pe- 
kerdjaan KMB, komisi mengam- 
bil bagian jang aktif, dengan 
menghadliri.rapat2 formel dan 
dengan turut serta dalam perun 

dingan2 informil dalam berbagai 
tingkatan”, . 

»Dalam kebanjakan hal, kumisi 
“lebih suka tidak turut tjampur ta- 
ngan selama kedua belah fihak 
itu belum mendapat kesempatan 
sepenuhnja unutuk mentjapai per- 
setudjuan sendiri. Djika persetu- 
djuan demikian itu tidak tertjapai, 
maka kumisi baru mendjalankan 
kew adjibannja sebagai peranta- 
ra” 

Dalam banjak hal kedua belah 
“fihak minta nasehat kepada KPB 

BI terutama selama fase terachir 
dari konferensi itu. Dalam hal 
ini kumisi menganggap penting 
untuk memberikan andjuran2, 
jang dimaksudkan untuk meme- 
pertjepat djalannja konferensi 
atau untuk mentjapai persetudju- 
an mengenai pasal2 jang mempu- 
njai arti penting bagi meme 
konferensi itu”. 

KPBBI selandjutnja menerang- 
an, bahwa pada permulaan kon- 
rensi sudah djelas tampak, bah 
a soal2, jang harus diselesaikan 

itu demikian sulit, sehingga kon- 
ferensi itu hanja dapat diachiri 
dalam waktu-limit dua bulan, dji- 
ka orang2 bekerdja dengan se- 
iat-giatnja. dan djika diadakan 

#jara bekerdja jang akan memberi 
“konferensi 

    

  

    

   

       

    

     

  

    
   

  

   

: untuk Te pekerdjaan- 
nya Ta 
“Lapuran itu duka mempe- 

ringatkan, bahwa telah disetudjui, 
bahwa djika para delegasi meli- 
hat bahwa pekerdjaan KMB itu 
tak dapat madju, karena tidak 
tertjapai persetudjuan tentang se 
suatu soal prinsipil, soal itu akan 
dirundingkan dalam Komisi Pu- 
sat. 

»Achirnja”, demikian laporan 

  

Kerasidekan Madifi telah dise- 
rahkan Belanda kepada Brigade 

gerak-tjepat T.N.I, 
Menurut keterangan resmi jang 

baru diterima, di kabupaten Ma- 
dium Selasa pagi telah “dilang- 
sungkan penjerahan keresidenan 
Madiun kepada brigade geraktje- 
pat TNI. Upatjara penjerahan 

PE LE LAM 
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 djuru penerangan seluruh In- 
donesia untuk. merantjangkan 
tugas kewadjiban penerangan 
dimasa datang, dibawah pe- 
merintahan Republik Indonesia 
Serikat. 
Sekembalinja P, J. M. Menteri 
Penerangan dari Djakarta, se- 
gera memberi petundjuk lebih 
landjut dalam permusjawaratan 
djuru penerangan N.I.T. jang 
sekarang sedang mulai menga- 
dakan pembitjaraan2 persedia- 
an, 

. Adalah dimaksud supaja dida- 
lam penerangan besar-besaran 
menghadapi kemerdekaan jang 
sedang berada dimuka pintu 
ini, akan menggunakan djuga 
segala tenaga penting jang ada 
dalam masjarakat, jang sangat 
berfaedah untuk itu, sebagai 
pemimpin2 agama, pemimpin2 
partai, dll. Dalam hal ini ten- 

:tu mereka akan bersedia :me- 

njumbangkan tenaganja berhu- 
:bung dengan keinsafan, bahwa 
disamping berbahagianja ke- 
merdekaan itu, ada lagi kewa- 
djiban lain jang berat jaitu 
kewadjiban memelihara 
dan menegakkan Negara dan 
Bangsa, sehingga kokoh kuat 
dalam arti jang sebaik-baiknja. 

berlaminka hanja beberapa me- 
nit sadja. 
Major Bolmeyer menjatakan ha- 

rapannja supaja TNI dalam men- 
djalankan tugasnja jang baru 
memperoleh hasil baik. Wakil 
TBA, La, jang akan tinggal disa- 
na beberapa hari lagi, mengharap 
supaja ketertiban dan keamanan 
terpelihara, agar pekerdjaan di- 
-perkebunanpun dapat dilandjut- 
kan. Residen Republik menjata- 
kan harapannja, supaja tiap2 o- 
rang tetap tinggal pada tempat 
kewadjibannja: masing2, djuga 
jang pernah bekerdja bersama 
Belanda. Sepandjang hari itu di- 
seluruh kota berlaku larangan ke- 
luar rumah dari fihak TNI. Dari 
25 perkebunan didaerah Madiun 
semua pegawai tetap tinggal di- 
tempat pekerdjaannja, ketjuali be- 
berapa orang. Keadaaan di kere- 
sidenan” Madiun, seperti jang 
berlangsung sedjak dihentikannja 
permusuhan, pada umumnja baik. 
Dalam minggu2 terachir hanja 
terdjadi perampokan2 biasa, ter- 
hadap mana brigade gerak tjepat 
TNI sudah beberapa kali bertin- 
dak dengan keras. Baru2 ini ada 
satu gerombolan dari 20 orang 
jang dilumpuhkannja. Kerdja sa- 
ma antara TNI dan tentara Be- 
landa adalah baik sekali. Dari 
waktu achir ini, gerombolan2 'ko- 

munis di keresidenan Madiun ti- 
dak meributkan, akan tetapi ter- 
dengar dugaan, bahwa hal ini 

boleh djadi berubah sesudah pe 

njerahan kedaulatan, 
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.KPBBI itu, ,,dalam sidangnja jang 
dilangsungkan pada tanggal 21 
Oktober, Kumisi Pusat menin- 
djau semua kemadjuan2 jang te- 
lah ditjapai dalam konferensi itu. 
Ketika itu ternjata dengan djelas, 

- bahwa walaupun telah diadakan 
usaha2 untuk menjelesaikan se- 
mua hal2, masih ada banjak ma- 
saalah2, diantaranja banjak sekali 
masaalah2 pokok jang harus dise 
lesaikan dan bahwa konferensi 
harus menerima suatu tjara be- 
kerdja baru, djika orang mau me- 
ngachiri konferensi itu dalam 
waktu-limit jang ditentukan de- 
ngan membawa hasil baik”. 

,Djika soal2 jang belum dise- 
lesaikan ini disampaikan kepada 
Kumisi Pusat kedua belah fihak 

lebih2 lagi minta bantuan dari 

KPBBI. KBBI kemudian berusa- 
ha menjusun penjelesaian2-kom- 

promi jang dapat diterima oleh 

kedua belah fihak. Usul2 KPBBI 

diterima oleh kedua belah fihak, 

walaupun kadang2 dibutuhkan 

pembitjaraan2 dan perobahan2 

lebih landjut. Dengan demikian 

konferensi medja bundar telah 

berhasil menjelesaikan soal2 pen- 

ting mengenai: 
Irian, kerdja sama antara ke- 

dua anggota Uni tentang-per- 

hubungan luar negeri, hak me- 

nentukan nasib dari bangsa2, 

permusjawaratan tentang soal2 

keuangan, pa ne 

BELANDA. 

  

BAHASA INDONESIA AKAN . 
DIADJARKAN DISEKOLAH2 

DINEGERI BELANDA. 

(ANP). Menurut keterangan 
jang didapat ANP, pemerintah . 
Belarda telah membentuk sebuah 

isi untuk mempeladjari masa- 
H3 peladjaran bahasa Indonesia . 
disekolah2 dinegeri Belanda. 

“ Sebagai ketua komisi ini akan 
bertindak dr. J. H. Wesselings, 
penasehat umum dikementerian 
pengadjaran, kebudajaan dan il- 
mu pengetahuan. 

Manan aa man ane ama  AR 

  

  

siun2 dan pembajaran2 lainnja 
serupa itu kenegeri Belanda, 
pemindahan pembajaran keru- 
gian bagi penghapusan hak, 
perobahan persetudjuan me- 

ngenai perkapalan jang berlaku 
sekarang, perwakilan perusa- 
haan2 asing di Indonesia, clau- 
sule tentang memberi keuntu- 
ngan terbanjak dalam lapangan 
ekonomi, kapal2 perang Belan- 

“ga dilautan Indonesia, pangka- 

lan angkatan laut Surabaja dan 

penarikan mundur tentara Be- 
landa. 

  

Inte 

  

rpiu Aneta dengan se- 

orang mngann politikbiro 
25. 1 

. Kepada Aneta, seorang anggo- 

ta politikbiro P.K.I. jang tak mau 

disebut namanja, a.l. menerang- 

kan, bahwa PKI tak memperduli- 

kan adanja KMB, karena perdju- 

angan sekali2 tak tergantung pa- 

da KMB. Dikatakan pula, bahwa 

soalnja bukan setudju atau meno- 

lak KMB, melainkan tetap me- 

landjutkan perdjuangan sampai 

tertjapai tjita2nja. Dikatakan pula 
bahwa Belanda sama sekali tak 
memenuhi djandjinja menjerahkan 

kedaulatan penuh, sungguh dan 
tak bersjarat dan dalam pada itu 
ditundjuk belum selesainja soal 
Irian dan adanja angkatan perang 

Belanda sesudah penjerahan ke- 
daulatan. Menurut PKI, perdjua-. 
ngan kemerdekaan mulai lagi de- 
ngan terbentuknja RIS dan PKI 
pasti-jakin terwudjudnja Negara 
kesatuan Indonesia. Keuntungan 
menerima KMB, ialah rakjat da- 
pat bergerak bebas dan bebas pu- 
la mentjari nafkah. 

Tentang kemungkinan timbul 
benterokan antara aliran kiri dan 
nasionalis, PKI berpendapat tak 
mungkin, karena semuanja meng- 
hadapi nasib sama. 

Tentang kerdja sama PKI de- 
ngan Tan Malaka tak mungkin 
karena perbedaan paham jang 
prinsipieel. Golongan Tan Mala- 
ka adalah extreem nasionalis ra- 
dikal dan PKI sosialistis. Ten- 
tang pelandjutan perdjuangan 
dan tjaranja, terserah pada se- 
mua partai dan organisasi untuk 
melebarkan sajapnja diseluruh 
Indonesia dan berusaha melaksa- 
nakan program nasional. Pokok 
program partai dan organisasi tak 
ada jang bertentangan dan dapat 
diterima rakjat Indonesia. Ten- 
tang perusahaan asing di Indone- 
sia, diterangkan, bahwa semua 
harus dinasionaliser dan bila tak 

ada uang harus di pindjam untuk 

menggantikannja dan pokoknja 

semua alat produksi harus dita- 

ngan bangsa sendiri dan “tenaga 
asing dapat dipakai, Tentang u- 

rusan tanah dikatakan, individu- 

eel bezit boleh berlangsung dan 

petani harus dapat didikan re- 

volusioner. Tentang. pembagian 
tanah dikatakan tak penting dan 

sebagai 

biarpun Mao Tse Tung sudah 

menguasai 3/4 Tiongkok, pemba- 

gian tanah tak dilakukan, Orga- 
nisasi komunis-sebenarnja belum 

ada di Indonesia dan PKlshanja 

ideologi komunis, demikian ang- 

gota politik biro PKI. 

SAM A2 AA APA Mi Ah 

tjontoh ditundjukkan, - 

  

PERDANA MENTERI HAT- 
TA MEMADJUKAN LAPUR- 
AN2 PENDJELASAN TEN- 
TANG HASIL2 K.M.B. KEPA- 

DA KABINET. 
Pada hari Rabu sore Perdana 

“Menteri Hatta memadjukan lapu 
ran2 pendjelasan tentang hasil2 
K.M.B. kepada Kabinet. 

Sidang Kabinet dihadiri oleh 
Anggota2 delegasi K.M.B., Mr, 
Rum, kol. Simatupang, Mr. Assa- 
at, ketua Badan Pekerdja K.N.I. 
P. dan ketua Dewan Penasehat 
Republik, Sutardjo Kartohadiku- 
sumo. Dalam sidang itu, Sultan 
Djokja menjerahkan mandaat 
djabatan Perdana Menteri dan 
portepel kementerian luar negeri 
kepada Perdana Menteri Hatta. 
Portepel urusan luar negeri dipe- 
gang oleh beliau, karena Hadji 
Agus Salim telah djatua sakit. 

Selandjutnja diputuskan djuga 
untuk mempertahankan Kotara- 
dja sebagai tempat kedudukan 
wakil Perdana Menteri, Kabinet 
belum mengambil keputusan ten- 
tang hasil2 K.M.B., karena kepu- 
tusan achir ditunggu dari “par- 
tai2. 

Sidang Kabinet diteruskan naa 
da hari Djumat. 
P.ILR, SELAMANJA PERTJA- 
JA PENUH PADA DELEGASI 
INDONESIA DALAM K.M.B, 

Sesudah menjelidiki hasil2 K, 
M.B., maka  madjelis 
P.LR. (Partai Indonesia 
ja) menerangkan, bahwa . de- 
legasi Indonesia, dibawah pim- 
pinan Hatta dalam  perundi- 
ngan K.M.B. tidak mening- 
galkan azas2 jang dipertahankan 
oleh P.ILR: Ketika dichawatirkan 
akan terdjadinja deadlock dalam 
K.M.B., maka P.I.R. merasa per- 
lu untuk mengeluarkan satu ke- 
terangan (28 Sept. j.l.), dalam 
mana dinjatakar, bahwa senan- 
tiasa terdapat kepertjajaan penuh 
terhadap kebidjaksanaan delega- 
si dalam K.M.B. Sekarang kami” 
menunggu pewudjudan hasil2 
konperensi itu, walaupun . tidak 
100fo memuaskan, namun telah: 

partai 

Ras: 

- 

mentjapai hasil2 jang dalam hal" 
ini mungkin -tertjapai, 

ASAHAN SELATAN MAU 
TETAP DALAM LINGKUNG- 

AN REPUBLIK. - 
Menurut harian Waspada, di 

Labuhanbilik, Asahan selatan, 
telah dilangsungkan pertemuan 
besar dari pelbagai organisasi 
Republik, Pada pertemuan ini di- 
terima baik sebuah resolusi, di- 
mana dikatakan, bahwa Asahan 
Selatan dan Labuhan itu menurut 
persetudjuan Renville tidak boleh 
dipisahkan dari Republik Indo- 
nesia, demikian harian ,,Was- 
pada”, . 

KA EN NAN UEA NT 
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   ntar: erman Na Ja 

kutu, "ketmpat bahwa , 

aan PEN nap Pera an 

beri | tenaga kepada daergh 1 

lima 
— dungan air) di 
' Dengan berachir 
naga besarnja 375.000 kil 

ipersar 

   

minjak dan gas. 

P.P.F. AKAN Na 5 

“dengan nga telah menda- 
indangan, untuk datang ha- 

p: apat P.P.F. jang ke 16. 
jang dimulaikan pa- 

21 Nopember j.a.d. 

OVINK MEMINTA 
TIK N SEBAGAI 

P-Aneta). Surat kabar 
meen Handelsblad” membe- 

. bahwa tuan Lovink telah 

| Aka Labadera ti- 
« memegang djabatan Komi- 

sari Tinggi Belanda pada | 
Sean Handels: 

  

K aren jeans Djokja z 
Solo sudah diperbaiki kembali, 

Menteri Penerangan pada 
: elah pergi ke Solo de- 

“para penindjau 
s.k. Amerika 

      

   
   
   
   
   
   
   

    

   

      

. menerima “ 

temuan2 dengan ne | 

  

   

“Tina. Na dalara , sana Kbs Ta untuk mem- 
perindustrian jang meluas di ba- 

— hagian Barat serta mengairi daerah2 jang dapat diperguna- 

kan untuk pertanian, telah diselesaikan dengan pendirian 
buah generator jang terachir dalam Shasta Dam (ben- 

California Utara. 
pekerdjaan int? maka Shtta Sankar Tae 3 

att kepada California jang dapat 
an dengan tenaga 4 djuta orang serta memberi . 

kemungkinan pada Negara sn oenjinna menolak 

besar dan Jan kelima, bah 
. Djerman-Barat dapat mendirikan 
konsulat2nja di luar negeri. 

| Adenauer tidak mendjelaskan 
'kelima pasal ini. Ia menundjuk 
ai bahwa ia sendiri h 

pendjelasan2 

  

   
      

  

   s2 tinggi, tetapi ia menerang- 
k n, “bahwa penghapusan penuh 

  

karga tidak mungkin, berhu- 

« bung dengan akibat2 ruwet 2g 

Ak 

Usis. 

SOAL PENGANGKUTAN 
ORANG2 3 NA: Ke. 

IRIAN, 

  

TOR aran Dari Na jang bara 
“kesak Belanda, pada hari Kamis 

dinjatakan, g d 
kabar2 radio Djokja mengenai 
soal ini, bahwa tidak akan dia- 

dakan pengangkutan tahanan2 
politik atau perang oleh Belanda 

      

ke Irian, atau adanja maksud un- 
tuk membuat hal itu, 

karan .paberi 
'rangkan, bahwa pem 

s Ia i bong 

“Ph ssen di Dui bai “jang dahu- 

eadaan bahaja perang se- ys 9g, jang dahu 

— alis dalam Ta Nada telah 

2 ea batu bidji uranium jang ka 

  

sosialis berpendapat bina adalah 
al jang tidak masuk akal, 
perusahaan ini tetap ada- 
k: kh. 2 lir segala 2 

gan d laakam slah pe- 
| Direktur perusahaan 

  

lagsurperndingan hanja selaku 
En seorang penasehat tennis, 

ERANGAN SJAH IRAN 
M KONPERENSI PERS 

DI WASHINGTON. 
nbongkaran? $ 

(Aneta-A. F.P.). Sjah Iran wr 
ingkan dalam konperensi pers 

Washington, bahwa beliau ter 
paksa meminta bantuan militer 

“5 dan ekonomi lebih berhubung de 
ngan kepentingan negaranja dan 
eamanan dan ketenteraman di ' 
'imur Tengah. : 

“Waktunja sudah datang untuk 
pembentukan suatu pakt jang sa- 

2 dengan Pakt Atlantik Uta- 
a, demikian Sjah Iran jang me- 

nambahkan, bahwa perhubungan 
| antara Iran dan: Sovjet-Ulni da- 
“lam hari2 achir ini telah mendja- 
di baik. 

   

          

  
    

  

   terkadan Kan 
     

    

     
    
    

   

    

   
   

     

     
     
      

      
lu menghasilkan 2.400.000 ton 
saban tahun, djadi lebih dari 
1090 dari djumlah penghasilan 
searah Djerman, ni 

Ae MPA 
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   SOSIALIS2 BELGIA | MENGU- 

SULKAN MENASIONALISA- 
'SIKAN PENGHASILAN URA- 
NIUM. DI KONGO BELGIA. ea Na an 

an pertanjaan, apakah Iran 
mungkin diserang oleh Rusia, 

- beliau mendjawab, bahwa beliau 
| tidak mengetahui alasan2 untuk 
- menganggap adanja bahaja itu. 
" Sjah mengandjurkan penempatan 

“modal Amerika di Iran, dalam 
hal mana beliau menundjukkan, 
bahwa Iran memberi kesempatan 
jang baik, karena sumber2 ham- 

| pir sama sekali belum dikerdja- 
“kan, 5 

' RENTJANA AMERIKA MB- 
'NGENAI PANGKALAN DI 

DJEPANG. 

(United Ag Finlandia sosi- 

  

Nata" : 
Daerah Kongo menurut taksiran 
menghasilkan 607c dari produksi 
uranium didunia dan disamping- 
nja Sovjet Uni adalah produsen 
jang terpenting. Menurut perse- 
tudjuan jang diadakan diantara 
Amerika Serikat, Inggeris, Kana- 
da dan Belgia, uranium tersebut , 
semata2 dikirim untuk kepenting- 
an industri atom di Amerika. 
Rentjana undang? itu dindiskan 3 

oleh Eduard Ansseic, wakil ketua 
partai sosialis, pada” permulaan - 
sidang parlemen dimusim dingin. 
Bulan depan rentjana undang2 ini 
akan dibitjarakan dalam senaat, 
akan tetapi orang menduga, bah- 
wa rentjana tersebut akan Dl 
oleh golongan sosial-keristen (ka- 

(United Press).- Marine Ame- 
rika sedang berusaha, supaja 

| pangkalan angkatan laut jang be- 

| sar di Yokosuka didekat Tokio 
dalam waktu jang pandjang dapat 

“dipacht, demikian U.P. mendapat 
keterangan dari fihak jang menge- 

tolik), jang mempunjai anggota | tahui di Washington. Yokosuka 
terhanjak. | adalah pangkalan angkatan laut 

Tambang uranium jang ber- jang terpenting selama peperang- 
sangkutan itu adalah tambang! 
Shinkolobwo dan adalah milik su- 
atu perusahaan an Dalam 

ari dan sedjak kapitulatisi ada di- 

bawah kekuasaan Amerika. Ang- 
katan laut Amerika menghendaki,    

   

      

Djepang atau da- . maian menga 

punjai kadar tinggi, Menurut tak- 
siran sedjumlah lebih dari 60.000 
ton-telah dikirimkan ke Amerika 
sedjak musim Fontok 1949. Kaum 

  

UNTUK PENJAKIT2 TELI- 
NGA, HIDUNG DAN 
KERONGKONGAN., 

Ahli penjakit2 telinga, hidung 
dan kerongkongan, Dr. Deenstra 
dari Makassar akan mengadakan 
poliklinik di K.W.Z.-Manado 
pada tgl. 24, 25 dan 26 Nopem- 
ber j.a.d. dari djam 8 pagi hingga 
pukul 1 tengah hari, 

    

Orang menduga, bahwa desas- 
desus ini timbul karena suatu so- 
al lain. Ada maksud untuk meng- 
angkut orang tahanan2 Belanda, 
terutama mereka jang telah ber- 
buat kedjahatan2 berdasar atas 
politik, dalam hal mana 
kut djuga orang2 Indonesia, ke 
Irian. Dengan sungguh2 diter 
kan, bahwa tidak akan 
tahanan2 politik atau pe 
donesia ke Irian, 

    

    

Tabib Keresidenan. 

  

t te aa 5 

— SURAT-EDARAN No. 241 
PV/44 LMH TGL. 9 NOVEM- 

BER 1949. 

Direksi Dewan Penilikan Hak 
s di Indonesia mempermaklumkan 
bahwa oleh Dewan Penilikan 
Hak mulai 16 December 1949 jd. 
tidak akan dipergunakan lagi 
tuntutan ,,dengan hak untuk beli 
kembali” mengenai barang2 jang 
didjual olehnja menurut peratur- 
an: »Liguidatie Meubilair en 
Huisraad”, terketjuali djika me- 
mang dalam hal tertentu, dimana 

" tuntutan itu harus aa 

Direksi tersebut, 

  

Venduho uder 

E. PAAT, Tomohon, LELANG LIAT 
tgl, 24 btavamhar 1949 pada tuan 

B. VOORTMAN 

Chef M.T.D, di Manado/Sario 

Huize Lombok. 
Djuga akan didjual 1 radio merk 

Philips. 
Boleh lihat semalam lebih da- 

hulu djam 5 - 7 sore. 

  

    

SS aa SA SA CA 0 TA OA 6 Ae 0 Lay 0 Ag OAT 

LOTERY-WANG BF. I/I f 13.—, 

turut menghadiri perun- 

  

minahas PEMAKAMAN KEMBALI 
M. SONDAKH DAN M. B. PASTOR DAN BROEDER. 

TUMBEL DI MINAHASA 
PULA. 

Hata wa pada tgl: 22 November j.a.d., 

Sesudah meninggalkan Mina- 
hasa lebih dari sebulan lamanja 
untuk turut mengambil bahagian . 
“dalam K.M.B. di Den Haag se- 
bagai penasihat2 delegasi dari N. 
LT., maka pada tgl. 17 (kemarin 
dulu) tuan2 M, Sondakh dan M. 

B. Tumbel jang sebagai maklum 
adalah wakil2 Daerah Minahasa 

'ke K.M.B,, telah tiba pula di Mi- 

djenazah dari tuan2 Pastor jang 
meninggal dalam tahanan Dje- 
pang di Manado akan diantar 
kegeredja R.K. Manado, Besok- 
nja tgl. 23 Nov. pukul 6.30 pagi 
akan diadakan upatjara kebakti- 
an digeredja tersebut. Sesudah 

diantar kepekuburan Pastor2 di 
Seminari Kakaskasen. Mata 

nahasa dengan pesawat terbang. TA Ka 
Beliau2 ialah: 

1, R,P, Henricus Croonen: Di 
rectur Seminari. 
R.P, Arnoldus van der My- 
den: Direktur R.K. Normaal- 

  

.lam persetudjuan tersendiri anta- , 
ra Amerika dan Djepang akan di- “" 
masukkan peraturan. jang sema- hool. tjam itu. Masaalah pangkalan ini s£ : 
dan peranan pasukan? Amerika 3: RP. Wilhelmus Lemmens: 

di Djepang adalah salah satu soal Pastor Tenahwangko. — £ 

jang terpenting, jang mempersu- 
kar penjusunan rantjangan Ame- 
rika untuk perdjandjian perda- 

. maian. Dari fihak State Depar- 
tement dalam hubungan ini dida- 
pat keterangan, bahwa wakil2 da- 
ri pelbagai instansi Amerika telah 
berbitjara tentang kemungkinan 
pangkalan2, dengan tak menge- 
luarkan nasehat jang definitif. Te- 
tapi orang menduga bahwa ran. 
tjangan itu akan dapat diselesai- 
kan sebelum tanggal 1 Djanuari. 
jad. dan dapat membitjarakan hal 
ini dengan Inggeris dan Perantjis. 

“ den: Broeder tukang kaju. 

PUTUSAN2 HAKIM TERHA- 

Pada tgl. 17 Mopembar jl di- 
hadapan dimuka Landygerecht 
tiga (3) orang berhubung dengan 
penjeludupan kopra ke Philipina 
beberapa waktu jl. dengan ka- 
pal lajar bermotor ,,Corwa”. Ke- 

B.A., dihukum denda berturut2 

rupiah dan 20.000 rupiah. 
  

  

supaja dalam panganan perda- 

  

Udjian masuk Sekolah Cursus Monteur ,,PESMI” di Tomohon 
akan dilakukan tgl. 1 Desember 1949 mulai djam 8 pagi. 

Tuntutan: a, Surat Keterangan dari Hukumtua, b, Surat idja- 
zah sekolah. 

Tuntutan pada murid jang lulus: a. Surat pengakuan dari jang 
menanggung wang sekolah (Bapa, pengampu). b. bawa perka- 
kas2: piring, sendok, garpu, mangkok, tikar-bantal dan selimut. 

Pembajaran: a. Wang alasan F. 20.-. b. Wang sekolah PF. 20,- 
sebulan. ec. Wang pemondokan PF, 50,- sebulan, 

Cursus mulai pada tgl. 5 Desember 1949, Tanggal 4 Des. 49 
semua sudah harus hadir di pemondokan di Talete- Tomohon, 
CURSUS lamanja 1 tahun, 

Kami memperoleh. kahaka bah- 3 

pukul 6.30 petang, maka tuling2 " 

upatjara, maka tulang2 ini akan 

4, R.Fr. Antonius van der Lin- 2 

DAP PENJELUDUP2 KOPRA. . 

tiga orang itu, A.B.D., F.J. dan 

besarnja 30.000 rupiah, 20.000 

        
Sean aa 

Sg aa 

     

                      

   

    

DELFIA 
MENGAGUMKAN 

Pakailah Delfia dan Njo- 

“nja akan menjediakan ma- 

sakan enak. Digoreng de- 
.ngan Delfia makanan le. 
zat dan gurih rasanja serta 
mudah ditjernakan. Delfia 
dibikin dengan sungguh? 

menurut aturan kesehatan, 

maka dapat tahan lama. 
Warna jang sangat djer- 

| nih mendjadi tanggungan 

'kemurniannja Delfia 
sungguh mengagumkan. 

HARGA SEKALENG 

ISI 2 KG. F. 5.20   

      

     
   
   
   

  

     

    

    
    
   
     

    

  

Alat dear buat pesawat2 helicopter ini ada dalam. “ 
-... penjelidikan dari perusahaan pembuat pesawat2 jang pen- 
(0 ding di. Amerika Serikat, Sikorsky Aircraft Company. ti : 
0. Alat ini memungkinkan pesawat helicopter itu dengan gam- 

Pa pang, mendarat baik dilautan maupun didaratan dan, di buat 
   awat2 Angkatan Udara Amerika. 

2G r ini memperlihat pesawat helicopter dalam penerba- 
: n.. Goodie ah dengan memakai alat pendaratan amphi- 

3 tt 

Djikalau lak doain ini uh dipergunakan tuah peng- 
loraku Tana Jang mendapat Usis. 

Yo $ T—, Ya f 4—. Trekkl. & ongk. 

vry DATENGBOELAN f 40.—. BUS- 

TEPILLEN f 13.—. REGENA-PILLEN 

boeat bikin kentjang, singset, abis 

beranak f£ 13—, 2 f 25—. Bikin 

koeroes f ika, LIDA-BOEAJA 

Haarolie f 8.—. Prijsc. gratis tamba 
f 1.50 ongk. kirim. 

Firma DE INDISCHE KRUIDEN 

Gang Tengah 22 — SEMARANG. 

Sy 0 Aa 0 AA GA GA 6 Pay 0 Ar 0 Ag Ge SA 5 ni Pa 

  f 

  

$ —Perijstakan Kementerian Penerangan N.I.T. - Temohon, 

     
  

  Arueeatamamaa 

EKEN CALVE TA AV IA 
DEL. 906-105: 8.    

  

OLIEFABRI 

   


