
   
   
    

    

(Aneta). Mingguan katolik 
»De Linie” telah memadjukan 
pertanjaan kepada Apostolisch 
Vicaris di Semarang, mgr. A. Su- 
giojopranoto, Uskup bangsa Dja- 
wa jang pertama jang sedjak per- 

    

tengahan tahun jang lampau ting- 
gal di Djokja. Pertanjaan itu ada- 

   AGYA 

disekitar kota Djokja jg akan di- 
djumpai para p 

    

se £ 

anakah perkembangan 
keadaan disana selama masa pen- 
dudukan Belanda “antara Hari2 
Natal dan Paska? - 2 

Nilai manakah jang dapat dibe- 
“rikan Kepada ,,kebanjakan berita 
tentang perbuatan2 sewenang2” 
dari pihak tentara pendudukan? 

Dari djawaban Apostolisch Vi- 
caris itu A.N.P. mengutip demiki- 
an: 

,Saja sangat menjesal, bahwa 
berhubung dengan keadaan jang 
sulit saja tidak dapat memenuhi   hargai sekali, karena hal ini ada- 
lah bukti jang tegas dari tjinta pa- 

  

D0 da kebenaran jang sekarang sedi- 

| . kit sekali kita djumpai. : 
| Keterangan2 tentang siksaan 

: jang tertjatat dengan nama, tang- 
gal dan pendjelasan2 pada waktu 
ini saja sendiri tidak dapat beri- 
kan karena tjerita2 sematjam itu 

0. hingga waktu ini saja telah de- 

PE 4gar dari orang lain dan hanja 
: ari orang2 katolik. Korban2 jang 

bersangkutan biasanja sudah te- 
was atau tidak dapat memberikan 
perslah. 'Orang2 saksi jang dapat 

— memberi keterangan jang djelas 
- tentang kedjadian2 jang mengeri- 
“kan itu, masih sedang saja tjari, 

“tetapi apa jang tidak dapat saja 
'kerdjakan sendiri barangkali o- 
rang lain dapat melakukannja de- 

ngan lebih baik dan lebih mudah. 

Saja hanja hendak memberi per 
. tolongan kepada tuan dengan me- 
njatakan kesan2 saja sendiri ten- 

tang tjara melakukan aksi militer 
itu, sebab disitu telah terdjadi 
perbuatan2 jang menurut penda- 
pat saja dapat disangsikan, apa- 
kah memang dibolehkan. Apabila 

|. saja merenungkan sekali lagi se- 
“mua perslah dan pelapuran ten- 

“tang kedjadian2 sebagai akibat 
atau berhubung dengan aksi mi- 

| liter itu - jang saja terima, baik 

“dari orang2 agama ataupun O- 

| .rang2 biasa - sedjak bulan Desem 
ber 1948 hingga pada hari ini, ma 

—— ka hal itu senantiasa menimbul- 
kan kesan kepada saja, seolah2 
aksi militer itu telah diadakan un- 
tuk merebut kembali apa jang su- 

|. an buat segala kekalahan, meng- 
hidupkan kembali apa jang sudah 

“tidak ada, memperbaiki kembali 
dengan kekerasan sendjata dan 
pertundjukan kekuatan semua no- 

da dan penghinaan jang telah di- 

  

  

  

   
   

    

   

    

    
    

          

    
   

    

    

    

   

  

        

sukan2 K.L. dan K.N.LL. 
anja agak mempunjai disiplin ten- 

' tara. K.L. mempunjai nama baik 
diantara penduduk, sebab keba- 
njakan diantara anggota2 pasu- 

    

“derita, Agar djangan menimbul- 
kan pendapat jang salah, adalah 
baik untuk membajangkan sifat2 

tentara jang 4 an satu sa- 
ma lain. Disatu diri pa- 

kedu- 

| pengaruh oleh agamanja dan me- — reka agak terpeladjar. Sajang se-   

    

' mikian tjukup karena penerangan 
jang pintjang, sehingga ' mereka 

menghadapi keadaan tidak setja- 

0 ra neteral, melainkan dengan pur- 

— basangka. Sudah barang tentu di- 

& tara mereka ada orang2 kurang 
— baik jang tidak peduli akan Tu- 

Pe. 

ak 
   

bangsa In- 

alah orang2 jang dita- 
ik, sebab kebanjakan 

a dapat dikatakan hampir 
Ik mendapat pendidikan apa2. 

a adalah orang2 sewaan jg 
NN al dirinja pada dinas ten- 

| pun karena untuk mendapat ke- 
dudukan baik dengan djalan ber- 

'kelahi, Pendek kata, mereka itu 

betul2 orang jang suka berkelahi 
untuk penghidupannja jang meng 

anggap bertempur sebagai satu2- 
nja djalan untuk mendapat peng- 

hidupan jang baik. Makin banjak 
korban keinginan berkelahinja, 

. makin banjaklah pula harapan me 

  

ak
a.
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permintaan tuan jang sangat saja 

'kan2 ini sedikit atau banjak ter- 

kali kerohanian mereka tidak de- 
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    NGHAI telah dike 

sekali oleh kaun 
—. Djuru bitjara Pemerintah nasional tak 

“ mengetahui apa2 tentang resolusi Dewan 

Pembentuk Undangundang Yuan. 

Pertempuran seru berlaku dibeberapa tempa & 

Menurut kabar2 dari Shanghai, 
kota tersebut telah dikepung sama 
sekali oleh pasukan2 komunis, ke- 
tjuali djalan perairan dari Yang- 
tse kepantai sebelah Utara dari 
Woosung. Kota ini jg mempunjai 
30.000 orang pasukan2 pertahanan 
nasionalis. sekarang menghadapi 
kekurangan beras, tetapi 3 buah 
kapal pengangkut beras sedang 
berusaha untuk menurunkan mua- 
tan mereka jang berdjumlah 90. 

000 ton beras di Woosung. Kaum 
nasionalis mulai menghantjurkan 
instalasi2 pelabuhan Kiang Wang 
dibahagian kota lama. Setelah pa- 
da malam hari terus .menerus ter- 
dengar suara granat, maka pada 
hari Minggu keadaan kota keliha- 
tan seperti biasa. Benteng vital 
Woo Sung jang menguasai dja- 

“Jan masuk Shanghai dan pada hari 
Minggu menghalang2i penglaksa- 
naan rantjangan komunis untuk 
mengepung Shanghai, terputus 

djuga. . 
— Pelabuhan Kiang Nan di Shang 
hai sangat terantjam oleh kaum 
komunis sehingga sebahagian 
alat2 perlengkapan tentara nasio- 
nal telah diangkut dari sana. ke- 

: tempat jang lebih aman. 
Menurut sumber jang lajak di- 

- pertjaja, dalam pertempuran di- 
daerah Poo Tung telah mengam- 
bil bahagian kurang lebih 60.000 
orang komunis. : : 

— 5 2 # x 

Central“ News Agency” me- 
wartakan, bahwa kerugian komu- 
nis jang mengadakan serangan 
dekat Kai Chiao, adalah 12.000 
oran gmati dan luka. Dalam per- 
tempuran sekitar Shanghai sam- 
pai sekarang telah 15 pesawat ter 
bang nasionalis rusak. Di Propin- 
si Che Kiang kaum komunis me- 
njerang pertahanan nasionalis di- 
sepandjang sungai Tsae Nege, 36 
mil sebelah Barat Ningpo. 

  

reka untuk dinaikkan pangkatnja. 
Mereka semua jakin, bahwa mere 

| ka berdjuang untuk suatu hal jang 
sutji. PN 

Dilain pihak ada barisan maha- 
siswa dan tentara peladjar, bari- 
san murid2 sekolah menengah. 

Mereka adalah anak2 jang gagah 
berani, akan tetapi kadang2 meru- 
pakan idealis2 jang terlalu berani 
dengan tudjuan jang murni. 

- Disamping itu ada lagi T.N.I, 
dibawah opsir2 jang sebagian di- 
“didik di Breda dan sebagian lagi 
dilatih di Djawa oleh opsir2 Indo- 
nesia jang tjakap. Sebagian Jain 

— dilatih oleh D i 
djurit2nja-jang' terdiri dari berma- 
tjam-matjam orang, terpeladjar 
atau tidak, sering berada dibawah 
pengaruh paham modern dan ku- 
fur. Lain dari itu ada djuga golo- 
ngan perdjuangan menurut tudju- 
an ideologi dan keinginan menu- 
rut zaman. Sebagian besar hampir 
sama sekali tidak mengetahui ten- 

  

tang hukum perang internasional. : 
'Djuga mereka jakin, bahwa mere- 
ka berkelahi untuk sesuatu jang 
sutji. : Beta 

Bahwa pada pertempuran2 da- 
pat terdjadi perbuatan2 jang ke- 
djam, dapat diduga terlebih dulu, 
karena dalam waktu bahaja orang 
mudah sekali berpendapat, bahwa 
segala sesuatu dibolehkan dan bah 
wa tudjuan itu membenarkan tja- 
ra2 jang dipergunakan untuk men 
tjapainja. Dan karena djiwa sen- 
diri terantjam dan semangat me- 
njala-njala, maka tentu sadja o- 

| rang dengan mugah lupa akan un- 
dang2 bathin tentang keadilan 
dan ketjintaan. Pertimbangan2 
kemanusiaan tidaklah dapat me- 

  
    
   

  

    

jepang, sedang pra- 

   

(Aneta-A.F.P.). Djuru bitjara 
pemerintah nasionalis Tiongkok 
menerangkan, bahwa ia tidak tahu 
apa2 tentang resolusi jang kata- 
nja diterima baik oleh dewan pem 
bentuk undang2 Yuan dan dima- 

ina didesak kepada Pemerintah, 
supaja meminta perantaraan ke- 
pada P.B.B. untuk mengachiri pe- 
rang saudara, 2 

"x 

“(Aneta-A.P.). Pasukan2 ko- 
munis telah berhasil menjerbu ke- 
pinggir kota Shanghai, dimana 
mereka mendjumpai perlawanan 
kuat dari tentara nasional jang 
mempertahankan kota Shanghai. 
Pada hari Sabtu orang2 telah 
mendengar tembakan2 senapan 
mesin ditepi kanan sungai Wang 
Po. 2 

Menurut kabar, dipinggir kota 
sebelah Tenggara terdapat satu- 
an2 komunis jang kuat. Dikabar- 
kan pula, bahwa kaum komunis di 
tepi Timur sungai Wang Po di- 
tembaki dengan hebat oleh pa-: 
sukan meriam Pemerintah. 

STATUS J.A.D. BAGI COCHIN 
TJINA DIPELADJARI. 

— (Aneta-A.F.P.). Dewan nasio- 
al Perantjis telah mulai mempe- 
ladjari status jang akan datang 
dari Cochin Tjina. Para anggota 
komunis meminta, supaja “Peme- 
rintah mengembalikan perdamaian 
di Indo Tjina dengan memutuskan 
hubungan dengan Bao Dai. Dite- 
rangkan oleh mereka, bahwa usa- 
ha Bao Dai telah gagal. Atas ke- 
terangan ini Menteri Urusan Da- 
erah Seberang Lautan, Coste Flo- 
ret menerangkan, bahwa menurut 
pendapatnja keterangan itu terlalu 
tergesa2, karena usaha Bao Dai 
masih harus dimulaikan. Untuk 
sementara kembalinja Bao Dai ke 
Indo Tjina dengan njata mengu- 
rangi ketegangan. 

— 

lawan nafsu2 kechewanan dalam 
manusia, 

Marilah kita menindjau serbu- 
an terhadap Djokja dalam garis2 
besarnja, gerakan pembersihan, 
gerakan keluar, tindakan2 huku- 
man dan beberapa kedjadian jang 
tersendiri untuk menggambarkan- 
nja. 

Karena serangan terhadap Djok 
ja itu tidak diduga lebih dulu, di- 
kota tidak ada kegugupan: bah- 
kan djuga tidak, waktu beberapa 
tempat dikota dibom dari udara. 
“Selain dari sekitar lapangan ter- 
bang, didalam kota tidak dilaku- 
kam pertempuran2 jang berarti. 
T.N.I. mengundurkan diri keluar 
kota, diikuti oleh rombongan2 o- 
rang. Dibeberapa kampung diper- 
batasan kota, pasukan2 penggem- 
pur KNIL bertindak agak keras, 
karena orang2 laki2 jang melari- 
kan diri ditembak mati didjalan. 
Seorang anggota polisi bangsa In- 
donesia jang beruniform sedang 
menudju pulang kerumah dengan 
isteri dan anak2nja. Ia" ditahan o- 
leh tiga orang serdadu KNIL. Ia 
diperiksa dan mengaku ,,sepenuh- 
nja”. Achirnja ia ditembak mati 
didjalan dihadapan isteri dan a- 
nak2nja jang terpaksa harus me- 
ngurus majat itu. Apakah ketiga 
serdadu itu mempunjai tjukup a- 
lasan untuk mendjatuhkan huku- 
man mati? Tidak seorangpun jg 
dapat mengatakan! 

Pada suatu gerakan pembersih- 
an sebuah. desa atau kampung di- 
kepung oleh miiliter. Laki2nja di- 
kumpulkan dengan  pendjagaan 
bersendjata dan/atau didjemur 2- 

      
   

tau dihudjankan beberapa djapu —tahui apa2 dan sedikit sekali ang- 
Kadang2 lamanja itu sampat ge.» gerilja jang sementara itu 

: : ) a18P 
: Sg 

         

  

  

JAMES FORRESTAL, BEKAS MEN- 
TERI PERTAHANAN AMERIKA 

MENINGGAL DUNIA. 

Kemarin (tgl. 22) telah berki- 
bar disemua gedung Pemerintah 
Amerika Serikat bendera setengah 
tiang berkenaan dengan kemati- 
an bekas Menteri Pertahanan A- 
merika, James Forrestal. Ia telah 
membunuh diri pada hari Minggu 
djam 2 pagi dengan djalan melom 
pat dari djendela rumah sakit 

angkatan laut di Bethesda (Ma- 
ryland). Seperti diketahui, James 
Forrestal menderita penjakit urat 
saraf. 5 

Dalam sebuah keterangan resmi 
jang dikeluarkan di Washington 

dikatakan, bahwa Forrestal akan 

dimasukkan dalam golongan kor- 
ban2 peperangan. 5 

ea mat 

BERITA2 PENDEK. 

(Aneta-U.P.). Pemogokan 
1000 orang pegawai kongsi pener- 

bangan Pilipina sudah berachig 

pada hari Kamis pagi sesudah per 

kara ini dibereskan oleh Mahka- 

mah Istimewa urusan Perindustri- 

# an: Pekerdjaan dimulai lagi de- 

ngan tak diberikan konsesi suatu- 

papun.- : 3 

14 (Aneta-U.P.). Pemerintah Hong 
garia telah bubar dengan resmi, 

tetapi menjatakan bersedia tetap 

“melakukan “kewadjiban sampai 

| parlemen baru akan mengadakan 

sidang dan sampai “terbentuknja 
kabinet baru. Pembubaran ini ada 
lah formaliteit sadja berkenaan 

dengan diadakannja pemilihan u- 

mum pada hari Minggu dan pe- 

njusunan parlemen baru: 
x 

$ (Aneta-A.F.P.). Dollar Hong- 
'kong pada hari Sabtu telah turun 

“dari 6,95 sampai-delapan dollar 
Amerika. Djatuhnja harga sede- 
mikian itu belum pernah .dialami 
dan katanja disebabkan oleh lara- 
ngan adanja pasar mas bebas di 
Hongkong. 

' YAneta-Reuter). Utusan? dari 
“kaisar Bao Dai dari Annam telah 

& 

pandjang hari. Rumah2 satu de- 
“mi satw diperiksa. Orang2 . jang 

. ditjurigai ditahan dan jang lain2- 
'nja disuruh pulang. Setelah gera- 
ikan pembersihan, maka desa atau 

- kampung itu betul2 dibersihkan, 
'bukan sadja dari orang2 jang di- 
“#jurigai, melainkan djuga dari pe- 

“ rabot2 rumah, perhiasan2, seperti 
“tjintjin2 dan gelang2, karena ti- 
dak seorangpun akan berani meng 
adjukan keberatannja. Hari Sela- 
'sa tanggal 18 Djanuari 1949 pa- 

' sukan2 Belanda menduduki Ban- 
tool, sebuah kota di Selatan Djok- 
ja. Hari Rabu malamnja mereka 
mulai mengadakan gerakan-pem- 
sihan./Orang2 laki2 harus berkum 
pul didjalan raja didekat setasiun 
trem dan harus tidur semalam2an 
disitu dengan didjaga oleh bebe- 
rapa orang serdadu. Beberapa o- 
rang diantara mereka merangkak 
kedalam sebuah warung ketjil di- 
tepi djalan untuk mentjari tempat 
berlindung terhadap hawa dingin 
dan untuk melepaskan lelahnja. 
Kira2 pukul tengah sebelas ada se 
orang diantara mereka mentjoba 
menutup pintu warung tersebut 
dan telah menimbulkan suara be- 
risik. Orang2 pendjaga jang ba- 
rangkali telah terkedjut, melepas- 
kam tembakan pada warung ketjil 
itu, sehingga ada lima orang jang 
tewas. Mungkin sekali ini adalah 
salah-paham belaka, tetapi pada 
umumnja serdadu2 ini terlampau 
lekas menggunakan senapannja. 
Dan siapakah jang mendjadi kor- 
ban perbuatan jang .sematjam ini? 

Biasanja, ialah orang2 perem- 
puan atau anak2 jang tidak menge 

  

  

  

Viet Minh, 

berangkat dari Dalat untuk men- 
tjahari perhubungan dengan para 
pemimpin gerakan pemberontakan 

x : 

(Aneta-A.F.P.). - Dibahagian 
Barat Laut Tonkin, 2 buah ben- 
teng Peramntjis telah ditembaki de- 
ngan hebat oleh pasukan2 meriam . 
Viet Minh. 

x 

(Aneta-A.F.P.). Yugo-Slavia 
dan Swedia pada hari Minggu te- 
lah menanda tangani di Stockholm 
perdjandjian dagang jang akan 
berlaku sampai tanggal 1 April 
tahun depan. Swedia akan menge 
luarkan barang seharga 22 djuta 
kroon dan akan memasukkan se- 
harga 48 djuta kroon. 
  

  

Dalam menghadapi soal $- 
penjelesaian Djerman. 

Soal uang mengakibatkan suatu pemogokan " 

dan tindakan kekerasan. i 

(Aneta-A.F.P.). Pada tanggal 
23 bulan ini ke-4 Menteri Urusan 
Luar Negeri Negara2 Besar akan 
bertemu dalam sebuah konperensi 
di Paris untuk mewfSerbintjang- . 
kan masaalah Djerman. Dalam 
'atjara akan terdapat : masaalah2 
mengena aspek2 ekonomi dan poli 
tik untuk soal Djerman, masa- 
alah2 jang telah timbul kagena 
penghapusan blokade Berlin dan 
soal keuangan di Berlin, persedi 
an2 perdjandjian perdamaian de- 
ngan Djerman, penggenapan per- 
djandjian perdamaian dengan 
Austria, 

- Koresponden diplomatik Reuter 
di Paris menulis tentang hal ini, 

bahwa masaalah dapat disatukan 

seperti berikut: Apakah Rusia 
dan Negara2 Barat Besar dapat 

bertjotjokan tentang Djerman de- 

ngan suatu Eropah jang telah ter 
bahagi, sedang Djerman terbaha- 

gi dalam lapangan ekonomi, poli- 

tik dan ideologi? 
15.000 Kaum buruh kereta a- 

pi di Berlin telah mengadakan pe- 

mogokan pada malam antara hari 

Djumat dan Sabtu. Tata-usaha2 

kereta api dibawah pengawasan 

Rusia telah memanggil semua si- 

apa jang tidak turut dalam pemo- 

gokan dan telah berkelahi dengan 

pemogok2 jang bersendjatakan 

kaju pada salah satu stasiun. pi 

reksi jang dibawah pimpinan Ru- 

sia menerangkan, bahwa mereka 

akan mendjalankan kereta2 api 

sudah lama menjingkirkan diri. 
Kedjadian2 jang demikian ini 

dapat djuga dialami pada peron- 
daan pasukan2 Belanda. Djika di- 
suatu tempat ada sebuah djamba- 
tan jg dihantjurkan atau dikete- 
mukan sebuah randjau-darat, ma- 
ka daerah2 disekitar tempat ter- 
sebut harus mendjadi korban, se- 
perti djuga jang telah terdjadi se- 
masa pendudukan Djepang. Djika 
ada sebuah pangkalan TNI dibe- 
ritahukan oleh mata2, maka tem- 
pat itu dan daerah sekitarnja lalu 
dihudjani dengan peluru dengan 
setjara tiba2. Malahan ada bebe- 
rapa pasar mengalami perbuatan 
demikian ini dan berakibat de- 
ngan penjembelian besar2an. 

Tetapi bukan pasukan2 Belan- 
da sadja jang bersalah. Tidak u- 
sah disangsikan, bahwa djuga di- 
pihak ,,pemuda'' orang berani ber- 
buat nekad, Mereka ini adalah o- 
rang jang sedikit sekali mengerti 
tentang pengartian Barat menge- 
nai hukum-perang. Dengan demi- 
kian, maka adalah berat, barang- 
kali terlampau berat sekali bagi 
urat-sjaraf serdadu2 Belanda. 

Empat kali telah terdjadi dide- 
kat tempat kediaman kami, dima- 
na pada waktu siang hari ada se- 
orang pulisi jang sedang makan 
atau minum disebuah warong  di- 
djalan besar didalam kota telah 
diserang oleh pemuda2 dan diram 
pas sendjatanja. Tidak lama kemu 
dian muntjullah pulisi militer dan 
menjapu djalanan itu dengan api 
senapannja, Tjelakalah orang jg 
pada waktu itu hendak melarikan 
diri atau orang pengendara sepe- 
da jang tidak mengetahui apa2. 

Orang hidup dalam ketakutan, 

  

BELANDA. 

Tak dapat disesuaikan dgn. 
Partai Komunis Belanda. 
(Aneta-Anep). ,, Perserikatan 

bekas tahanan2 politik waktu 
pendudukan di Belanda” telah 
memutuskan dalam suatu kongres 
umum di Utrecht dengan 52 sua- 
ra setudju, 41 tidak setudju dan 
satu tidak mengeluarkan suara- 
nja, bahwa keanggotaan dari per- '$ 

    

-serikatan ini tidak dapat disesuai “H 
kan dengan keanggotaan C.P.N. “5 
(Partai Komunis Belanda). Da- “ 
lam kongres telah terdjadi perde- 
batan2 hebat, terutama oleh pihak 
komunis. Suasana adalah sangat 
tegang. “ 
  

2 

meskipun diadakan pemogokan2. 
Serikat2 sekerdja buruh kereta a- 
pi menerangkan, bahwa mereka 
tidak menghendaki orang2 jang ' 
menghentikan pemogokan. 

Komandan kota bangsa Ameri- 
ka memperingatkan, bahwa ia ti- 
dak mau melihat kekerasan2 di 
sektor Amerika. Diharap, bahwa 
kepada polisi dan militer akan di- 
beritahukan tentang hal ini. Be- 4 
lum didapat kepastian, apakah per $. 
hubungan lalu lintas kereta api - 
antara Berlin dan Djerman Barat 
akan dihentikan. Serikat2 seker- | 
dja jang bersifat anti-komunis me 
nerangkan, bahwa mereka sekali2 | 
tidak akan mendjalankan kereta2 
api sebelum mereka mengadakan 
persidangan pada hari Minggu. 
Pemogokan ini ditudjukan kepada . 

tata usaha kereta api jang berada 

dibawah pengawasan Rusia dani, : 

bermaksud untuk mendesak mere- - 

ka supaja gadji2 dibajar dengan 

mark2 Barat dan bukan dengan 

mark Timur jang hanja mempu-.. 

njai harga !/3 dari mark Barat. 

» (1 

Undang2 dasar baru jang telah 

disusun di Bonn untuk Djerman ' 

Barat telah diterima, karena 8 da- 

ri 11 ,,Linder” telah menjetudju- " 

inja. Keterangan resmi akan disah 

kan pada tanggal 23 Mei sesudah | 

disetudjui oleh sidang pembentuk 

undang2 di Bonn. 5 
EA 

  

Me aa AR NA SANA AT TE EA REA 

takut terhadap penembakan dan 

perampokan. Bagi kebanjakan ox 
rang waktu malam adalah merus 

pakan siksaan. 1 
Sebagai achir kata, dengan me- 

njesal saja harus mengatakan, . 

bahwa tindakan pulisi militer ti- 

dak selalu dapat dikatakan bebas 

dari tjara2 Negara2 jang tertentu? 

Dimasa lampau sembojan kempei 

Djepang ialah: ,,Pukul dulu, urus- Ta 

an belakang”, Djuga sekarang o- 

rang terlampau murah dengar ' 

memberikan tendangan, pukular 

dan makian: Apakah hasilnja 
Hampir seluruh Djokja telah di . 

duduki oleh pasukan2 Beland: . 

tetapi apakah mereka sungguh 

dapat menguasai seluruh Djokja 

adalah pertanjaan lain. Dimana2 

mereka tidak ada hubungan de. 

ngan penduduk, ketjuali dgn. bebe 

rapa orang jg terpaksa bertindak . 

demikian, sebab sebagaimana o-. 

rang2 desa pada mulanja bersikap 

masa-bodoh, sekarang mereka 
mendjadi giat dalam tindakan per 

lawanannja. : : 

Para pegawai pamong pradja 

telah menghilang, tetapi mereka 
bekerdja terus setjara diam2. Ti 
dak seorangpun menanjakan ad 

nja Lurah atau Wedono, tetapi 
mereka tahu, bahwa orang2 ini) 

masih ada dan masih sadja mela- 
kukan kewadjibannja. Dan apa jg 

sungguh2 saja sesalkan sangat, 

ialah, bahwa rasa bentji sekarang 
mulai mendjelma dalam hati o- 
rang2 sederhana jang adalah me: “/ 
rupakan sebagian besar dari ma- 
sjarakat, demikianlah mgr. Sugijo-: ti 
pranoto S.J. dalam madjallah ,,De' 
Linie”, i 
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alam suratnja tgl. 24 
a P.T. Ketua Dewan Mina- 

maka Fraksi Republikein 
menerangkan, bahwa mulai 

.tgl. 24 Mei 1949 Fraksi ter- 
lah menghentikan sikap 

ief sebagai jang dinjatakan 
am suratnja kepada Ketua De- 

wan tsb. 12 Februari 1949. 

Dengan melepaskan sikap in- 
ief ini, maka dengan sendirinja 

  

   

  

    

P.P.F. TELAH BERSIDANG PULA. 

Pada hari Sabtu pagi P.P.F. - 
| telah bersidang pula di ,,Gedung 
“In 1 Serikat”, diketuai oleh. 

Hamid II. Segera sesudah 
rat2 jang masuk diselesaikan, 
etua mengusulkan, supaja  si- 

g dilandjutkan setjara tertutup 
tuk menentukan, apakah sidang 

ini bersifat terbuka atau tertutup. 
' Sidang menjetudjui, supaja diada- 

' kan setjara tertutup. 

| PERTENTANGAN. 

- Surat2 kabar Djakarta ,,Het 

- Dagblad” dan ,,Het Bataviaas 

| Nieuwsblad” memberitakan kema- 

| rin bahwa diantara pemuka2 Re- 

“publik di Bangka dan Pemerintah 
Darurat di Sumatera sesudah tak- 

bertjotjokan selama waktu2 ini, 

telah timbul suatu pertentangan 

| hebat, oleh karena Pemerintah 

Darurat Sumatera telah memutus- 

| kan, bahwa segala urusan jang 

| "mengena Sumatera akan diseleng- 

/'. garakan oleh anggota2 Pemerin-. 

| “tah ini. — man 

—WIT.M. BARU TGL. 30 MEI KE- 
| DJAKARTA. 

Seorang wartawan Aneta di 

if Den Haag mendapat kabar, bah- 

— wa W.T.M. baharu, tuan Lovink, 

akan bertolak ke Djakarta pada 

tanggal 30 Mei j.a.d. Beliau akan 

“disertai oleh Jhr. H. A. Tejxeira   

  

  

Berita2 terachir 

| NEGARA DJERMAN BARAT SUA- 

— Kemarin Republik Federal Djer 
man telah dibentuk setjara resmi. 
oleh pelaksanaan Undang2 Dasar 
Djerman jang baharu. Peristiwa 
ini berlangsung dengan upatjara 

5 dalam sidang Parlemen di Bonn, 
“4 dimana Ketua mengutjapkan se- 

.» buah pidato pendek. A.l. ia memin 
|| ta, supaja politik pembongkaran 

dari Negara2 Barat dibaharui. Ia- 
menerangkan selandjutnja, bahwa 

.' semua Negara2 Djerman (11) 
CJ telah menerimanja, terketjuali 
“0 Beieren jang hendak berdiri sen- 

| diri dan mengingini seorang radja. 

(0 (Didepan gedung Parlemen te- 
0. lah berkumpul chalajak ramai, 
..sedang bendera2 merah-hitam- 

s dikibarkan. 

SEPUNGAN KOMUNIS TER- 
pa 3 .HADAP SJANGHAI DITEMBUSI. 

d - - 

00 Kaum nasionalis telah menem- 
. busi pengepungan Komunis dan 

0... mengadakan dengan paksa suatu 

200 djalan keluar kearah laut. Djuga 
| lapang terbang internasional telah 

| dapat dipakai pula, sesudah diada 
.kan serangan2 balasan. Diharap 

bahwa pertempuran, dalam sektor 
2. Pootung akan berkurang, oleh se- 

|». bab kaum komunis lebih dahulu 

Sebagaimana dimaklumkan di. 
”Sjanghai, maka kemarin ketiga ka 
(pal jang bermuat beras jang sa- 

| ngat diperlui penduduk Sjanghai, 
| telah tiba dipelabuhan Sjanghai 

| dan akan memasuki Sjanghai me- 

— lalui djalan keluar jang ditembusi 
itu 22 , 8 4 3 

  

      

   

  

Selandjutnja diberitahukan, bah 
suatu dipisi nasionalis telah 

eenjeberangi sungai Whangpoo, 

imana pengepungan komunis di- 
busi djuga, untuk membantu 

embelaan Kao-Chiao, dimana 

m komunis berusaha merebut 
42 nasionalis. 

Dalam pada itu kaum komunis 
tiasa bertindak dengan me- 

dakukan penjerangan2 ketjil terha 

Sjanghai, rupa2nja dengan 

ksud untuk mentjahari tempat2 

ang lemah dalam pembelaan itu. 

O ehabaaa apa 

- 

   

  

turut serta 
gungan djawab atas segala kepu- 
tusan jang diambil dan atas segala 
tindakan jang dilakukan oleh De- 

  

"Minahasa sedjak tgl. surat- 
nja ini. Aa 2 

Surat ini ditanda tangani oleh 
Wakil Ketua Fraksi, J. 1. Permata 
dan Penulis, A. Madjid. 

de Mathos (Sekretaris II Keduta- 
an), jang akan bertindak. selaku 

- 

DARUL SALAM. 

Diterima kabar, bahwa disam- 
ping Darul Islam, maka Masjumi 
telah membentuk suatu organisasi 
Islam baharu, jang djuga bersifat 
kolot serta dinamai Darul Salam. 
Bertentangan dengan Darul Is- 
lam, maka organisasi ini adalah 
sama sekali menentangi sesuatu 
matjam teror. Selandjutnja Darul 
Salam menolak sesuatu bentuk 
kerdja bersama dan hanja meng- 
hendaki suatu negara Islam Re- 
publiken untuk seluruh Indonesia. 

SEORANG PENJUSUP DIHUKUM. 

Hakim Negeri di Semarang te- 

lah menghukum seorang Tiong- 

hoa, jang dalam tahun 1947 telah 

bersalah melakukan penjusupan 

ke Singapur, dengan kenakan den 

da padanja sebesar f 6000.—. 

Tuntutan berbunji: f 10.000.—. 

    

Djenderal Major Engels berpidato pada 

'upatjara penammatan pendidikan. 

Pada penammatan pendidikan 
kembali beberapa peleton pasukan 
Siliwangi, maka pada tanggal 23 

Mei j.l. Komandan Teritorial Dja- 

wa Barat, Djenderal Major E. 

Engels telah mengutjapkan pidato 
di Tasikmalaja, dimana dikatakan 
nja, bahwa ia sangat mengharga 
kan, bahwa anggota2 dipisi Sili- 
wangi telah menjampingkan sega- 
la purba-sangka dan sesudah di- 
didik kembali oleh tentera Belan 
da, kini hendak bekerdja bersama 
dengan tentera Belanda untuk 
membawa keamaman dan keter- 
tiban bagi rakjat Pasundan. ,,Saja 

merasa beberapa hari lalu berke- 

wadjiban untuk memberi peringa- 
tan dihadapan umum terhadap 

penghargaan berlebih2an . Dipisi 
Siliwangi dalam arti kemiliteran 

oleh sebab tak ada barang sesuatu 

jang memberikan kebaikan lebih 

kepada tanah ini daripada suatu 

pemandangan jang sederhana 

atas kenjataan dan tak ada ba- 

rang sesuatu jang lebih berbahaja 

daripada penghargaan berlebih2- 

an terhadap tenaga2 jang terda- 
pat guna pembelaan tanah ini”. 

. Djenderal tersebut melandjutkan : 

Tetapi saja djuga telah menga- 
takan, bahwa tentera Belanda se- 
nantiasa bersedia memberi bantu 

-annja untuk mendidik kembali pa- 

sukan2 ini serta mempersiap me- 

  

reka terhadap tugas mereka jang 
indah, ialah mendjaga tanah air 
mereka terhadap sesuatu kekatjau 
an. 

Djenderal itu menundjukkan, 
bahwa dalam tentera bukan sadja 
diperlui tingkat ketjakapan, me- 
lainkan terutama djuga kerohani- 

.an tentara, kerelaan menjerahkan 

segala sesuatu kepada tamah air, 

suatu roh' pengorbanan dan ke- 
bangsaan. Disinilah Negara Pa- 

sundan akan memiliki pusaka jang 
indah dalam ' Dipisi Siliwangi, 

dimana begitu banjak opsir dan 

serdadu2 telah membuktikan, bah 

wa mereka mempunjai sifat2 se- 

demikian ini, sehingga pasukan2 

ini dengan organisasinja jang le- 

bih baik dan pendidikan kembali 

jang lebih tepat, mendjalankan 

peranan jang amat penting dalam 

soal keamanan dan ketertiban. 

Bahwa pendidikan kembali ini 

dimungkinkan dan kami serdadu2 

Belanda menepati perdjandjian 

kami, telah dibuktikan oleh Pa- 

sukan Keamanan Pasundan, oleh 

sebab disini terdapat banjak be- 

kas anggota T.N.I. jang kini ba- 

hu-membahu melawan sesuatu ke- 

katjauan jang mengantjam Pasun- 

dan dan olehnja dihargai dan di- 

baik hormati oleh tiap2 orang, 

Usaha melaksanakan persetudjuan 
Djakarta dilakukan dengan giat. 
Kaum teror djuga terus-menerus 
dalam tindakan'nja. 

Rentjana pengembalian Repu 
“blik hampir sedia. 

Dalam sebuah pertjakapan de- 
.ngan seorang wartawan s.k. Ti- 
onghoa-Indonesia ,,Keng Po” jg 
terbit di Djakarta, Ir. Djuanda, 
ketua Tumpukan Pekerdja Urus- 
an2 Keuangan dan Ekonomi Ku- 
misi Bawahan Pengembalian ke- 
'Djokja menerangkan, bahwa ga- 
zris2 besar rentjana pengembalian 
Republik adalah hampir selesai. 
Terhadap soal mata uang, keuang 
an dan ekonomi telah terdapat 
suatu persetudjuan dengan o- 
rang2 Belanda. Ir. Djuanda me- 
netapkan pengembalian Republik 
“diantara 3 dan 5 Djuni j.a.d. Ter- 
hadap bahaja Komunis,-maka tu- 
an Djuanda menganggap, bahwa 
hal ini memang benar ada, oleh 

sebab komunisme di Republik ti- 
dak dilarang. 

| Anggota2 .Kumisi Bawahan 
Belanda berangkat ke Djokja. 

Anggota2 Kumisi Ketjil Belan- 
da guna mempeladjari pengemba- 
lian ke Djokja, pada hari Senin 

telah bertolak dengan pesawat 

terbang ke Djokja. Ini hari sebuah 

pesawat  Kumisi Perserikatan 
Bangsa2 untuk Indonesia, akan 
membawa kesana a.l. beberapa pe- 

nindjau2 militer K.P.B2. untuk 

Indonesia dan anggota2 Kumisi 

Bawahan Republik. 

Siapakah anggota2 atau wakil2 
angg. Kumisi Bawahan Republik 

- jang akan turut itu kini belum da- 

Pasukan2 peronda pada dja- 
bk danan iring2an pengungsian di 

(Aneta). Redaktur Aneta me- 

ngawatkan dari Djokja : 
. Pasukan2 peronda jang meng- 

adakan pemeriksaan pada hari 

minggu didjalan konvoi, dimana 

pengangkutan kedua dari 1000 

orang pengungsi dari Djokja ke 

Magelang akan dilakukan, telah 

ketemukan antara Salam dan Men 

dari sebuah bom sa'at. Ditempat, 
dimana bom tersebut diketemu- 

'kan, pasukan tersebut mendapat 

tembakan. Sebelum konvoi jang 

terdiri atas 1000 orang pengungsi 

tiba, bom.tadi telah diangkat. Kon 
voi pertama jang pada hari Sabtu 

telah berangkat ke Magelang te- 

lah mendapat tembakan2, 2 km 

sebelah Selatan Salam dibahagian 

sebelah Timur dari keresidenan 
Djokja, tetapi tidak menderita ke 
rugian2 dipihak para pengungsi. 

Dari pihak Belanda Aneta men 
dapat kabar, bahwa untuk men- 

-djaga konvoi2, telah tiba di Djo- 
kja «pasukan2 pendjaga militer. 
Kepada para penindjau militer 
K.P.B.B.I. telah diberitahukan se- 
gala apa jang bersangkutan de- 

. ngan hal ini. 

Rombongan pertama peng- 
ungsi tiba di Semarang. . 

(Aneta). Pada hari Minggu te- 
lah tiba di Semarang 800 orang 
pengungsi dari Djokja diantara- 
nja- 66 orang Tionghoa. Mereka 
dibawa dengan oto2 pengangkut 
dari Djokja ke Ambarawa, dari 

- mana mereka diangkut dengan ke 
reta api ke Semarang. Rombongan. 
ini dimasukkan digedung H.B.S: 
Penerimaan dilakukan dengan lan 
tjar, : 

Seorang Sersan Belanda di 
tembak mati. : : 

kan suka-rela jang mendapat ka- 
bar, bahwa isteri dan kedua anak 
nja datang dengan kapal Willem ' 
Ruys, pada hari Minggu pagi ber 
angkat ke Malang dengan disertai 
temannja untuk mempersiap ru- 
mahnja jang baru disana. Dide- 
kat pendjara Lowokwaru sebuah 
ban mobilnja petjah. Sersan ter- 
sebut tinggal mendjaga mobil, se- 
dang kawannja pergi mengambil 
ban baru. Ketika kawannja kem- 
bali, ternjata, bahwa Sersan tadi 
telah ditembak mati dan 2 putjuk 

. bren jang ada di jeep hilang. 

Sudarsono, Major T.N,I. di 
tangkap di Kediri, 

Dari pihak resmi di Surabaja 
diwartakan kepada Aneta, bahwa 
pemimpin gorelja jang ternama, 
Sudarsono telah ditangkap oleh- 
.militer Belanda disebelah Timur 
Kediri: Ia merangkap pangkat ma 
jor dalam T.N.I. Kegiatan2 kaum 
gorelja melingkungi daerah sam- 
pai pusat kota Probolinggo. Keba- 
karan2 telah terdjadi a.l. di N.I, 
G.M. sehingga aliran listrik diru- 
sakkan. Gedung2 Pengadilan Ne- 
geri dan Weeskamer dibakar se- 
sudah dirampok, pada ketika ma- 
na sedjumlah kertas2 jang berhar- 
ga telah hilang. Pun sedjumlah 
besar toko2 “Tionghoa dirusak- 
kan oleh kebakaran, bersama se- 
buah filial dari sekolah Zuster, 

(Aneta). Seorang sersani pasu- 

“bongan itu akan berangkat 

Serangan pada gudang ga- 
ram di Bekasi. 

. Suatu gerombolan jang bersen- 
djatakan 2 karabijn dan pistol te- 
lah menjerang pada hari Djumat 
lalu, sebuah gudang garam di Be- 

asi. Pendjaga harus menjerahkan 
kuntji gudang tetapi tidak menda- 
pat ketjelakaan. Kaum penjerang 
membawa lari sedjumlah wang jg 
besarnja 6.000 rupiah. 

Tan Malaka bekerdja sama 
dengan T.N.I, 

Aneta memaklumkan dari Su- 
rabaia, bahwa kabar2 angin ten- 
tang Tan Malaka telah lama ter- 
siar di Djawa Timur. Kabar.peng 
habisan dari padanja ialah, bahwa 
Tan Malaka telah direhabiliter 
dan bahwa -gerombolan2nja se- 
dang bekerdja sama dengan pa- 
sukan2 gerilja T.N.I. 

  

ROMBONGAN WARTAWAN A- 
MERIKA KE INDONESIA. 

3 

Suatu rombongan wartawan 
dari surat2- kabar, madjallah2, 
maskapai2 radio dan pesurat2 ka- 
baran Amerika jang terkemuka 

“akan datang mengundjungi Indo- 
nesia pada bulan datang atas un- 
dangan Pemerintah Belanda. Rom 

de- 
ngan pesawat terbang dari New 
York pada pertengahan kedua bu 
lan Djuni dan akan tinggal sedi- 
kit waktu' ditanah Belanda untuk 

. berinterpiu dengan pembesar2 Pe 

merintah. Sesudah itu mereka a- 

Menurut keterangan dari Fonds 
Kopra, maka didalam bulan April 

1949 export kopra' berdjumlah 

28.109 metric ton (bulan jang lalu 

kas Dipisi Sili- 

    

oleh kulit putih, maupun oleh kulit 

hitam. , Nok 
Demikianlah kamu telah menam 

matkan pendidikan ini dan kamu, 
anggota2 pasukan Solohin, telah 
bersedia memperkuat barisan pu- 
lisi Pasundan dan kamu, anggota2 
pasukan Kadarusno, sedia mem- 

ipkan diri dalam praktek 
sebagai pahlawan jang setia ke- 
pada tanah air. Sepandjang pen- 
dengaran saja dari guru2 kamu, 
maka saja melihat kamu berang- 
kat dengan penuh kepertjajaan, 
oleh sebab saja tahu, bahwa saja 
akan merasa. diri sama aman di- 
tengah2 kamu seperti ditengah2 
pasukan2 saja. 

  

Ingatlah, bahwa pada pelaksa- : 
naan tugas kamu selaku serdadu 
dan selaku anggota pulisi, sekali2 
bukanlah kehormatan dan dera- 
djat sendiri jang dipentingkan, 
akan tetapi adalah kamu terpang- 
gih untuk melindungi rakjatmu. 
Dan apabila kamu telah memper- 
oleh kawan2 seperdjuangan bang 
sa Belanda, katakanlah kepada 

rakjatmu dan tundjukkanlah ter- 
utama oleh sikap kerdja-bersama, 
bahwa kami bangsa Belanda tidak 
sudah datang disini untuk menin- 
dis bangsa ini, akan tetapi djustru 
untuk membawa berkat keamanan 
dan ketertiban serta mendjadikan 
pahlawan2nja suatu alat jang ber 
harga dan jang dihormati dari Ne 
gata Indonesia Serikat jang mer- 
deka dan berdaulat. 

Saja tahu dan saja katakan di- 
sini, bahwa dimana2 di Indonesia 
kemungkinan2 untuk bekerdja ber 
sama jang berhasil baik, adalah 
tidak begitu besar -seperti di Pa- 
sundan. 

  

  

kan bertolak ke Indonesia, dimana 
mereka akam menerima segala ke- 
longgaran2 dalam soal pengang- 
kutan dan perhubungan, sehingga 
dapatlah mereka mengetahui se- 
gala pemandangan 'atas situasi 
politik. Menurut taksiran, - maka 
kira2 15 orang wartawan dan pem 
beri perslah radio akan turut da- 
lam perdjalanan ini jang berlang- 
sung k.l. sebulan lamanja, 

PENGERDJA2 PEMBERSIHAN HA- 
MINTE BANDUNG MOSOK. 

Aneta memperoleh kabar dari 
Bandung, bahwa kini 700 dari 750 
orang pengerdja jang bekerdja 
pada pedjabatan pembersihan Ha- 
minte Bandung telah mogok oleh 
sebab pemberian makanan dengan 
pertjuma telah dihentikan. 

TUDUHAN KARENA MENIRU. 
Menurut jkabar jang didapat o- 

leh ,,Warta Berita" di. Medan, 
pemilik2 bangsa Amerika minggu- 
an ,,Time” telah memasukkan se- 

buah tuduhan dengan perantaraan 
seorang adpokat di Djakarta ter- 
hadap surat kabar ,,Waktu” di 
Medan, karena surat kabar Repu- 
blik ini telah meniru nama, ba- 
ngunnja dan susunan surat kabar 
Amerika ,,Times” tersebut. - 

KETJELAKAAN OTO" DIDEKAT 
NGAMPLANG. 

Didekat Ngamplang (Garut) 
pada hari Minggu j.l. sebuah pick 

up telah tergelintjir. Pepeng Af- 

fandi, pegawai harian ,,Indonesia 
telah mati. Keempat penumpang 
lainnja mendapat luka2, diantara- 
nja Oto Kusumasubrata, direktur 

harian Indonesia” dan anggota 

Parlemen Pasundan. Mereka di- 
angkut kerumah sakit Garut. 

KOPRA DALAM BULAN APRIL 

20.662 ton). Seperti djuga dalam 
bulan jang lalu, segenap djumlah 
ini berasal dari Indonesia Timur, 

Barang2 ini dikirimkan ke : 

Ne aentan Marak oa evan ara : 
Bizonia (Djerman) 

Pn Pahang 
Inggeris 
Belgia 
Tjekoslovakia 
Djepang 
Kanada 
Afrika Selatan 
Polandia 
Swis 

snececennganaenean 

Pe DE Ke er ET Aw GEN OUR YO ANU ea KU 

SE NK tai UR IA MUYAA CE AN UE ag RU 

Kooenakanunhe eno ran Una 

Da ae oe ur CAB Ke UEA Era an PERAN 

Ga aba Haa nnena Gea e Onur en UKURAN 

sr sae ana ai eunen ana on ea 

Eee Un Eh e ya LAN YON EA Ea DR 

Djumlah 
Kepada pabrik2 minjak kelapa 

didalam bulan April telah diserah 

kan “8.286 ton (bulan j.l: 9305 

ton) : dari djumlah imi pabrik2 di 

Djawa menerima 6.203 ton (bulan 

jk 7.72 ton). 
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Pertjetakan Kementerian Penerangan N.LT. - Tomohon. 
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33.156 20.662 28.410 28.109 
Pembelian didalam bulan April 

adalah 37.563 ton (dari Indonesia 
Timur 31.011, Kalimantan Barat 
5.195, Kalimantan Selatan/Timur 
756, Djawa 515 san Sumatera 86 
ton). 
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PERATURAN TENTANG MENGUM 
Ka   

Tomohon, 0 Mei 1949. 

No. : C 3/4/1.—' 2 

RESIDEN MANADO.: 
Merasa perlu ' sekali menetapkan 

peraturan tentang menentang perda- 
gangan gelap kopra: — : 
: Memperhatikan bab jang kedua 

ari 

(Stbld. 1931 No. 471) seperti # 
diubah dan ebah pai Kakan 
dalam ordonnansi termuat dalam 
Stbld, 1948 No. 434— ! 

MEMUTUSKAN: 
menetapkan peraturan jang berikut 
tentang mengumpul kopra. 

ne abu 
Dalam daerah2 jang tersebut da- 

lam pasal jang berikut dari kereside- 
nan. Manado, dilarang mengumpul 
kopra lebih dari 1000 (seribu) ka., 
djikalau tidak ada surat keluasan. 

    

Pasal.2. 
Daerah2 jang termaksud pada pa- 

sal dimuka, ialah: 
tanah2 jang terletak 5 km kedalam 
dari garisan air surut disepandjang 
pantai pulau Sulawesi dan” pulau2 
jang terdapat disekitarnja jang mana 
terhisab dalam lingkungan daerah 
Minahasa (mengetjualikan bahagian 
Haminte Manado), daerah Sangihe 
dan Talaude dan onderafdeling2 Bo- 
laang-Mongondow, Gorontalo, Leok, 
Toli2 dan Donggala. 

Pasal 3. 

Jang berkuasa untuk memberikan 
keluasan2 untuk mengumpu! kopra 
seperti termaksud pada pasal |, ia- 
lah Kepala2 Daerah Minahasa dan” 
Sangihe dan Talaude, Ketua Dewan 
Radja2 Bolaang-Mongondow dan Ke- 
pala2 Pemerintah di Gorontalo, Le- 
ok, Toli2 dan Donggala. 

-Pasal 4. : 
a. Keluasan untuk mengumpul kopra 

seperti termaksud pada pasal | 
.akan diberikan dengan surat ur» 

— tuk waktu jang tidak ditentukan. 

b. Dalam surat keluasan itu, harus 
.dinjatakan nama pemegangnja 
dan harus djuga dinjatakan de- 

ngan terang tempat dimana ko- 
pra akan dikumpul.. ” 

c. Surat keluasan ini tidak boleh di- 
pindahkan kepada orang lain. 

Pasal 5. 
a. Pemegang keluasan ini berkewa- 

djiban menuruti semua petun- 
djuk2 jang akan diberikan oleh 
dines Pabean, serta mengambil 
fjatatan2 dari semua kopra jang - 
masuk dan keluar dari tempat 
pengumpulan kopra itu. 

b. Dengan tidak mengurangi per- 
tanggungan Hukum, maka kelu- 
asan.akan dapat ditarik kembali 
dengan tidak ada hak menuntut 
kerugian, bilamana pemegangnja 
tidak menuruti kewadjiban seper- 
ti termaksud pada kalimat a. 

Pasal 6. 
Beslit ini tidak berlaku untuk kopra 

jang dikumpul oleh atau atas perin- 
tah Coprafonds. 

NE basal: 
Beslit ini akan diumumkan dalam 

berita resmi dari Negara Indonesia 
Timur dan Javase-courant dan mulai 
berlaku pada tanggal 12 Juni 1949, 

Ditetapkan di Tomohon, 10 Mei '49, ' 
: Residen Manado, 

Dr. M. BOON. 

Dengan djalan ini saja djanda 

pen memaklumkani, bahwa segala kes 
uasaan jang saja telah serahkan pa- Aa Mag Pa : 

“TG. KAIRUPAN 
.untuk mengurus harta bendaku dsb. 
“telah saja tarik sedjak tanggal 8 MEI 
1949. Segala urusan seperti pendju- 
alan aa dari hartaku sesudahnja 
Yanggal tersebut jang telah atau akan 
dilakukannja dianggap tidak sah. 

An) Jang, menarik, 
W. U. KOAGOW-Rompoh. 

Pemaluman satu2nja dan am. 

MASUK NIKAH : 
C. ,Ottolini 2 

C. S. de Vos-Gue 
Pemberkatan nikah : 4 Djuni “49 
di. Geredja R.K. Manado padu 
pukul.8 pagi. : 2 

Resepsi di Sositeit « TIENG: 
LIAN HWEE MANADO“ pada 
hari Sabtu 4 Djuni j.a.d. mulai. 
pukul 8 malam. 

: ooEPeo 

Pada waktu itu djuga akan 
diperingati ,,kegenapan 50 tahun 
saja bertinggal disini," 

| K.S. @UE, 
Te AP 

'W. U. KOAGOUW Kedjadian Rom- - Ka 
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