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paling dje e 

pidato penutup, 

  

  

      

      
    
   

  

   

  

   

   

  

   

  

   

    

    

    

de 

pat dipindjam" s 
ahli dalam dasbor anta 
untuk waktu #tabug Yaa Neder- 
land. $ 

Di Noord Oost Polder dengan 

telah menjaksikan perusahaan 
pertanian mechanis bekerdja : so- 
al bagaimana pertanian di Indo- 

2 nesia dapat dimechaniser, akan 
| mendapat perh 
' ma. 

“Di Nederland seks negara 
ini, sebagai penasehat delegasi Be ' 
landa pada KMB, telah mempu- 
njai hubungan teratur dengan di- 

    

i dalam pene- reksi2 onderneming2 di Indonesia 
sedang melang- 

an an betul. Apa baik dengan ondernemer2 perse- 

, akan dapat orangan maupun dengan” dewan 
ih opsi disini”. para ondernemer. Menurut pen- 
in, apakah anta- at tuan Wisaksono orang dari 

fihak ini ingin sekali turut beker- 
dja untuk mengembangkan 
nomi Indonesia. 
Pada para ondernemer ini 

ngan pertani- 
mbil orang2 eko- 

     
ia 

    

j ar: 
rentjana kemakmur- 
saksono kana 

i masaalah2 dan an ia mendapat ke- 
- san, bahwa orang dalam kalang- 

an2 ini merasa tenteram-dan puas 

   

n jang telah ditjapai 

  

| mem- 

      

   

  

   “Fi awa “ uga tela Ten 
Pageiatiatan Kepublik. Tu un 

" begeromoboian 
murang pada “gi. 14 Nopemoer 

teian tibaZ mengadakan Serangan 
atas pos penajayaan polisi di vvo 

aga aan gapat merebut sen- 
ata gari polisiZ disini. 

“yua Orang 'rechercneur 
ayam penjas ana kembasi 

    

   
    

   

    

   

   

      

      
jang 
dari      

   

        

    
   
   
   

      

   

  

   

        

  

K dan kemu- 

ena 1 fukaZ itu. 

“Dj a dalam da ini, 
ngan bantuan militer dilakukan 
pembersihan. Banjak orang jang 

t serta telah ditangkap, se- 

perhubungan2 te 
jang direntjana- 

kazerne polisi di. 

  

      

  

        
    
     
     

  

   

      

   
   
    
    
    

   

  

dak dee MN EA diri kesegala eps ditjari 
lah bersiap terus. 
segala tin- 

atan! getombolan2 ini telah dapat 
dipatahkan dan tidak lagi berba- 

  

Senantiasa ditjapai “kembar. 
an2 oleh pihak polisi dan militer, 
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“URAIAN TENTANG HASIL K.M.8, 

Kamis j.a.d,) mulai tepat 

  

tikus 

perhatian besar tuan Wisaksono - 

atian ng teruta-. 

' “sekembalinja di Sumatera Timur 

Mi sepi 

Ta 

“dain didaerah : 

de- 

dang sisa2nja jang telah melari- 

. Dapat dikatakas, Bhar keku- 

haja, tetapi usaha menjusul ana- 
sir2 jang sisa akan Pen wak 

i Tas 

Ja tgl. 24 November 1949 

  

 deralis dan 'Repubti 
“di Ta disini un tek 

(Aneta . 
Sumatera Timur di 

  

Aan pers, demona an , 
sur dan ketua delegasi N.S. 
Konperensi Medja Bundar, Roda” 
Kaliamsjah, mendjawab mehenna 
pertanjaan. 

Dr. Mansur Nb bar 
wa selama KMB dinegeri Belan- 
da diantara jang disebut " kaum 
Federalis dan Republiken terda- 
pat hubungan jang baik. Ia 'me- 
njatakan penjesalannja, bahwa 

dibeberapa kalangan ia masih me- 
lihat perbedaan2 jang dulu. Wali 
negara mendesak supaja diantara 
“kedua golongan itu diadakan ker- 
dja sama jang memuaskan, untuk 

jang bertempat di. Nederland, . kepentingan nasional Indonesia. 

Mengenai Aka Selatan dan 
Labuanbatu, Kaliamsjah mene- 
rangkan, bahwa daerah2 ini un-' 
tuk sementara tetap berada diba- 
wah pemerintahan negara Suma- 
tera Timur, sampai penduduknja 
sendiri setahun lagi menjatakan 

melihat Sasa kesukaran2 dane “keinginannja tentang status jang 
tetap dari daerah2 tsb: Seterusnja - 
ia menerangkan, bahwa adalah le- 

s bih baik masaalah Asahan Selatan 

 persetudjuan keuangan- — ini untuk sementara disimpan dulu 
dan terutama Mangan sepenifa: F   
2 oleh entim 

aah nga . Belanda. ditarik 
mundur dari sana, Tengku Dam- 
rah, anggota delegasi Sumatera 
Timur jang djuga duduk dalam 
komisi militer di -KMB, menerang 
kan, bahwa ketertiban dan keama 
nan dalam RIS jang akan da 
tang itu seluruhnja akan dipeli- 
hara oleh tentara. RIS sendiri za 

  

    

  

     
    

Diistana aa negara 
Medan pada 

k antara kaum Fe- 
“di K.M.B. harus 

epen tingan nastonal, 

  

   

    

“8 itu djuga di Sumatera Ti- 
r: Selama tentara ini belum di 

     
    

     

      

   
Nanang djawab atas keamanan. 

arisan Pengawal jang ada seka- 
rang di Sumatera Timur akan di 
apuskan sebagai demikian, bila- 

    

— mana tentara RIS dibentuk. 

Dari pihak pers Republik dita- 
njakan, kenapa di Sumatera Ti- 
ai Sang Merah Putih hanja bo- 
ai dikibarkan disamping bendera 
Aa sedang “sudah ditetap- 
3“ bahwa Sang Dwi Warna itu 

mendjadi bendera nasional 
unftik seluruh Indonesia. Radja 
ag mendjawab, bahwa 

“Sang Merah Putih itu memang 
betul akan mendjadi bendera na- 
sional untuk seluruh Indonesia, te 
tapi baru setelah kedaulatan dise- 
Ban kepada RIS. 

“Suatu pertanjaan mengenai 
»mendemokrasikan” dewan per- 
'wakilan sementara didjawab de- 
ngan keterangan, bahwa perseli- 
han2 untuk dewan ini jang tadi 
.akan dilagsungkan pada achir 
un ini, diundurkan sampai th. 
g akan datang. Ratifikasi per- 

   

      
    

       
      

     
   

    
        
    

  

     n 1 oleh dewan jang sekarang. 

ada penutup konperensi pers 
dr. Mansur 1 minta kepada se- 

     
   

      

     
         

   
      

  

   
     

   
   

    

   

  

      

   

menimbulkan 
en dalam segala soal, de- 

ngam permintaan mana wali ne- 
gara terutama maksudkan perbe- 
daan2 jang masih ada di Suma- 
tera Timur antra kaum Federalis 
dan 'Republiken. 

    

      

djam 3 petang, Ea Pen 
di Gedung Bioskop Flora di Ma- 
nado, maka Tuan M. Sondakh 
jang baru2 kembali dari Konpe- 
rensi Medja Bundar di Den Haag 
bersama-sama dengan Tuan M.B. 
Tumbel, kedua2nja sebagai pena- 
sihat2 delegasi dari N.I.T., akan 

. mengadakan uraian tentang ha- 
: sil2 K.M.B. 

Berita2 tentang hasil2 K.M.B. 
memang sudah banjak ditulis da- 
lam berbagai surat kabar, tetapi 
hal2 itu tentu mendjadi lebih dje- 
las kalau diuraikan setjara lisan. 
Djadi memang amatlah penting 
kita menghadiri perhimpunan ini, 
dimana kita boleh mendengar dan 
menanjakan dari oknum jang me- 
njaksikan K.M.B. itu dengan ma- 
ta kepala sendiri, apa jang ku- 
rang terang. 

ranita 

  

ni. Pada hari Sabtu sore 
di Gedung Rakjat Indonesia telah 
berlangsung pertemuan dari gera 
kan wanita Indonesia Semarang jg 
dikundjungi ramai sekali. 

Pertemuan ini telah dibuka oleh 
ketuanja, nona Sutinah, jang me- 
ngutjapkan selamat datang kepa- 
da hadirin. Ia menundjukkan, bah 
wa karena sekarang penjerahan 
kedaulatan itu akan terdjadi seben 
tar lagi, maka pekerdjaan dari ge 
rakan wanita telah sampai keting 
katan baru: kita sekarang adalah 
tuan dinegeri sendiri dan hal. ini 
membawa Bajak konsekwensi2- 
nja. 

Setelah ini njonja Sunarjo Ma- 
ngunpuspito mengutjapkan pida- 
to, dalam mana ia mengemukakan 
bagaimana seharusnja seorang wa 
nita harus berlaku terhadap penje 
raharr kedaulatan itu. Dalam hal 
ini ia memperirrgatkan kongres wa 
nita jg telah diadakan pada bu- 

  

|. djumlah . . 
b. 

dibahagi dua — 28.350 . . 
. Menurut keperiksaan maka tjalon: 

I. tuan TUM B 

un
 

:3 

beliau dinjatakan ab   

tentang ulangan babongaka suara untuk memilih tits au Badan 
Perwakilan Indonesia Timur. dalam distrik-pemilihan MINAHASA- 
UTARA pada tanggal 16 Nopember 1949. 

Suara2 sah dari Distrik-pemilihan Minahasa-Utara ber- 

Menurut pasal 45 dari Undang? Pemilihan Indonesia. Timur, 
maka hasil bagi pemilihan Mae Lela 56.700 

EL M. B. beroleh suara sah . . : 
2. tuan TICOALU H.R. beroleh suara sah . . : 

d. Oleh karena #jalon tuan TI C OALU H. R. sudah mentjapai 
hasil bagi pemilihan sebagai tersebut pada huruf b diatas-ini, maka 

MANADO, 21 NOPEMBER 1949, 

4 8 

     

56.700. 

28.350. . . . . 

24.314, 
32.386. 

Kantor Besar Pemungutan Suara" 
Minahasa-Utara,           

tuk, tiap2 negara bagian de- 
“ngan alat2nja sendiri tetap ber- 

udjuan di KMB harus dilaku- | 

-an tilpon ditolak. 
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lan Agustus di Djokja, dimana 
orang telah mentjiptakan perasaan 

| pertjaja-mempertjajai, dimana te- 
lah dibentuk suatu badan kontak . 

pusat jang dipimpin oleh njonja : 

Santoso dibantu oleh njonja Sam 
sudin. Sementara waktu itu seka- 

rang KMB telah mentjapai ha- 
sil2 : Penjerahan kedaulatan akan 

dilakukan dan Nederland dan In 

donesia akan bekerdja sama dida 

lam sebuah Ulni. Pembitjara me- 

njatakan pendapatnja, bahwa de- 

legasi2 Indonesia pada KMB te- 
lah tjukup memperoleh keuntung- 

sian2 Ban KMB untuk bergembira 
tentang hasil2 ini. Hanja satu so- 

al jang masih belum beres : Pem- 

bebasan dari para tawanan poli- 
tik. Hal ini masih harus diberes- 

kan sebelum penjerahan kedaulat- 

an. Pembitjara selandjutnja me- 

ngatakan, bahwa kaum wanita 

mempunjai tanggung djawab jang 

besar terhadap Be ui dan 

terhadap rakjat. Kita masih harus 

lebih mengatur diri. Djuga kaum 

wanita harus duduk dalam de- 

wan2 kota dan lain2. Pembitjara 

mengachiri dengan mengutjapkan, 

bahwa kaum wanita masih akan 

menerima kewadjiban jang berat. 

Orang harus turut bekerdja, supa 

ja kata2 ,,Sekali Merdeka, Tetap 

Merdeka” akan terlaksanakan. 
Sebagai penutup, ketua dewan 

“Djawa Tengah, dr. Sudjito, ber- 
bitjara. In mengandjurkan supaja 

bekerdja sekuat2nja untuk pem- 

bangunan, jang segera akan dimu 

lai setelah penjerahan kedaulatan. 

Untuk ini telah terbukakan kewa 

djiban untuk tiap2 orang wanita. 

STATUT UNI DAN 

HINDIA BARAT. 

(AN.P.). Harian ,,De Tijd” 

menulis, bahwa sampai 'kini orang 

tidak begitu memperhatikan hal, 

6 an dengan diterimanja statut 
, bukan sadja uga Belanda, 
an tetapi dju. ah2 di Hin, 

dia Barat tersangkut. Bukan sadja 
negeri Belanda jang merupakan 
keradjaan serikat, jang . nantinja 
akan menentukan mengadakan uni 
dengan Indonesia, melainkan ne- 
geri Belanda dengan Suriname 
dan Antillen. 

Delegasi2 kedua daerah sebe- 
rang ini jang berkenaan dengan 

. Konperensi Medja Bundar baru2 
ini hadir di Den Haag, berpenda- 
pat, bahwa negeri2nja mempunjai 
hak pula untuk mengambil kepu- 
tusan tentang mengadakan uni. 

“ Akan tetapi karena mereka bera- 
da dalam hubungan jang agak 
djauh dari uni itu, maka tidaklah 
dimaksudkan untuk berpendirian 
lain terhadap soal ini, asal sadja 
mendapat kepastian, bahwa mere- 
ka akan bebas dari akibat2 jang 
berhubungan dengan keuangan 
dari masuknja dalam uni itu. 

Dalam arti ini pemerintah Be- 
landa bersedia memberi djaminan 
kepada Suriname dan Antillen. 
Statut uni akan segera diadjukan 
kepada masing2 dewan perwakil- 
annja. 

- Dapat kanan bahwa me- 
reka atas nasehat delegasi2 akan 
memberi kuasa kepada negeri Be 
landa atas nama keradjaan serikat 
untuk menerima baik uni. 

PERDJALANAN ABDUL GANI KE- 
MAGELANG GAGAL. 

Polisi militer Belanda tak 
mengidzinkan sekretaris djenderal 
kementerian penerangan, Ruslan 
Abdulgani, masuk kota Magelang 
sehingga rentjana untuk menga- 
dakan kontak antara djawatan 
penerangan Republik daerah Ma- 
gelang dengan RVD gagal”, de- 
mikian kementerian penerangan 
kepada Aneta. Mobil sekretaris 
djenderal jang disertai oleh bebe- 
rapa pegawai sudah sampai diper 
batasan kota Magelang dan oleh 
LV.G. diidzinkan masuk, tetapi 
oleh sep pasukan militer Belanda 
jang datang kemudian mereka tak 
diperkenankan masuk ke Mage- 

. Ilang, Surat2 dari sekretaris djen-- 
deral dan pegawai? itu sudah leng 

- kap. Permintaan Ruslan Abdul- 
gani untuk berhubungan dengan 
RVD dan LJC dengan perantara 

Selandjutnja 
kementerian penerangan mene- 
rangkan : ,Dengan kedjadian ini 
pernjataan militer Belanda, bah- 
wa daerah TBA itu adalah daerah 
terbuka adalah bohong belaka, 

ON 2 Ea. : 
& La Sera 

  

tag 

Indonesia Timur 
  

- KONPERENSI PEMERINTAH N.I.T. 
DAN PARA SUAPRADJA. 

Pada tgl. 28 dan 29 Nopember 
j.a.d. di Makasar akan diadakan 
“konperensi antara pemerintah N. 
IT, dan para wakil radja2 di- 
Indonesia Timur untuk menentu? 
kan teks kontrak2 jang akan di- 
adakan antara Negara- Indonesia 
Timur dan.zelfbestuurder2 di Ne- 
gara Indonesia Timur, setelah ke- 
daulatan dipasrahkan oleh kera- 
djaan Belanda kepada Republik 
Indonesia Serikat. 

PARLEMEN N.I.T. MULAI MEMBI- 
TJARAKAN RENTJANA UN- “ 

DANG2 DASAR R.I.S. DAN HA- 
: SIL2 K.M.B. 

Pada hari Sabtu pagi, Parlemen 

N.ILT. mulai membitjarakan ren- 

tjana undang2 desar RS. dan 
hasil2 K.M,B. 

Sebelas orang mengutarakan 
pemandangannja dalam mana se- 
mua fraksi menjatakan persetu- 
djuannja dengan hasil2 jang te- 
lah ditjapai dalam K.M.B. Bah- 
kan Fraksi Nasional mengusul- 
kan, supaja tak usah lagi membi- 
tjarakannja dalam termijn kedua 
akan tetapi segera akan menga- 
dakan pemungutan suara. Masa- 
alah Irian mendapat perhatian be 
sar. Masaalah ini tetap merupa- 
kan pokok perselisihan. Pada ha- 
ri Sabtu tidak ada reaksi keras 
terhadap soal ini, akan tetapi di- 
duga, bahwa masaalah ini paga 
hasi Senin (hari ini) akan dibitja 
rakan lebih landjut, pada waktu 
mana akari dibitjarakan perdjan- 
djian2 K.M.B. Dua wakil kalang- 
an Islam.jg tidak mewakili sesua- 
tu fraksi menerangkan, bahwa ha 
sil2 K.M.B. tidak mengandung 
kemerdekaan penuh, akan tetapi 
aa mengatakan, bahwa 

us merasa puas, karena 
Semanan Da? toh djuga tertjapai 

  

sesuatu. Perdjuangan harus dite- 
ruskan hingga kemerdekaan pe- 
nuh tertjapai. Para anggota Par- 
lemen memadjukan pertanjaan2 
tentang 'arti-intikabinet dan ten- 
tang hal, bahwa baik Pemerintah 
maupun Parlemen selama” satu 
tahun tak dapat diharuskan me- 
letakkan djabatannja, hal “mana 
oleh Fraksi Progressip dianggap 
tak demokratis. Fraksi tsb. meng- 
anggap .perlu diadakannja suatu 
politik zelfbestuurder jang mo- 
dern dan hubungan2 baru. Da- 
lam pembitjaraan soal - golongan 
ketjil, pemimpin Fraksi I.E.V. 
mengemukakan sebagai penda- 
patnja, bahwa para wakil .golo- 
ngan ketjil dalam badan2 perwa- 
kilan haruslah warga negara In- 
donesia. 

Dalam suatu keterangan dari 
pihak Fraksi nasional ditundjuk- 
kan, bahwa Indonesia Timur ada- 
lah suatu negara hukum dan bah- 
wa karena itu - apapun djuga jg 
mendjadi alasan - tak boleh ada 
kedjadian2 jang  melanggarnja 
dan bahwa terhadap hal2 demiki- 
an itu, harus diambil tindakan2 
keras. Hal itu umpamanja menge 
nai peristiwa Masamba, demikian “ 
keterangan fraksi nasional terse- 
but. 

Gapki telah mengumumkan, bah- 
wa pembentukan barisan penga- 
wal, sebagaimana diusulkan oleh 
pemerintah dalam parlemen de- 
ngan keras ditolak olehnja. Kepu- 
tusan ini didjelaskan dengan ke- 
terangan, bahwa dalam konperen 
Si inter Indonesia dan dalam KM 
B telah diputuskan, bahwa soal2 
militer sematjam itu adalah UruS- 
an RIS dan bukan urusan negara” 
bagian. 

Gea 

ea ea en banana Aa anna aan. 

5 2 

Mobil2 dari daerah  Banjumas, 
Kedu, Semarang dan Solo bebas 
masuk ke Djokja dan tak pernah 
ada jang dikembalikan asal me- . 
menuhi sjarat2. Pihak atasan ber- 
usaha mentjiptakan suasana baik, 
tetapi selalu ditorpedeer oleh ka- 
um rendahan dan memang demi- 
kian sifat pemerintah Belanda se- 
lama ini jang dapat mengakibat- 
kan sulitnja djalan perundingan di 
waktu jang lampau”, demikian ke 
menterjan penerangan kepada dju 
ruwarta Aneta, berhubung dengan 
gagalnja perdjalanan sekretaris 

djenderal Ruslan Abdulgani, 

“ 

seb ala Sian: Mk Sa Naa 

LA No KRS 
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SN Mu 2 Ada w 

& “Pi y , 

ac um nusa E sana sa smewassn 2. wi mms Bea aa 

Ha Pns aka Mean hari setiap kapal jang tidak tun- perensi pers, bahwa.ia mergha- 
/ NAN AT 2 duk kepada pemerintahnj a akan rap bahwa atas arak Uni 

A Rn Ta : | ditembaki, Flying Cloud akan di- tersebut dalam masa datang jang . 

Te 3 Sa : man mtk perbaiki di Yokohama. dekat ini akan dapat didjelmakan, 
Aneta). Didaerah Lawang-" “FF POV . 3 IK : t ak Dalam hubungan ini ia menunggu 

ndahan, maka pada tgl. 9 No- PR Nan Sok Masi. | "ET SEORANG WANITA INDIA ME. “SPoran bau dari "utusan. Pilipina 
  pada PBB, Carlos Romulo, jang di 2 

serahi kewadjiban untuk mengun- NUDUH NEHRU. p nber telah dimulaikan oleh —..ooooooooopm e 1 2 NI 0) F 

kesatuan2 T.N.I. dengan pelu- TN, Sen h Sea JL £ LN J ka 

  

   

  

     
     

  

ai ) ha ” Bete : : 4 pt 2 2 

3 Dn ka Men : Amerika, jang merubah Spanjol ter, kepala djawatan pengangkus kata2 pedas. Pembitjara menerang aa 
€ j 'mengabar- LETNAN KOLONEL DARI K.P.B.B.I. nang Ta selam Mpenua Pena pn eninah Pa jan Yan ko- kan, bahwa Nehru kini mengam- (U.P.). Sebelas orang, dianta- 

kantak 25 terhadap”) MENINGGAL DI DJAKARTA. rikat. Penulis ini mengatakan, lonel D. Roberton, komandan ang jij tem hi Kai Shek dan ranja empat orang peradjurit Ing n tentang pel n terhadap MENINGGAL Di DJAKARTA — bahwa ,,kundjungan2 kehorma- katan udara Amerika di Djerman, Tenang ME on Na ka NN net s agian2 dari brigade Warouw 
idaerah Pasuruan, 
Overste T.N.I. 

ar. 
ah terdjadi be 

Dalam hal 
memberi ban- 

Pertanjaan tentang alasan2 dari 
perselisihan antara bataljon Ab- 
dullah dan brigade 4 T.NI. ti- 

  

— It kol. dr. Victor Sullivan dari 
e jang mendjadi Tentara Amerika Serikat jang se-. 

'amggota kumisi bersama. setem- djak April 1948 sebagai tabib mi- 
-pat telah berangkat ke Malang 
untuk mengadakan penjelidikan?. 

liter berkewadjiban menjelengga- 
rakan kesehatan anggota2 tenta- 
ra Amerika jang diperbantukan 

PENJERAHAN BERLAKU pada K.P.B.B.I. pada hari Sabtu 
pagi telah meninggal dalam ru- 

rowsky mengeluarkan tuduhan, 
bahwa semua pangkalan angka- 
tan laut dan udara Spanjol diper- 
kuat dibawah pimpinan para ahli 

    

tan” dari laksamana Conolly dan . 
laksamana-muda Manaing dan...” 

VYSHINSKY : ,,PERSIAPAN2 BARU djenderl Douglas ke Spanjol ba- 
ru2 ini, tidak lain dari pada per- 
djalanan2 pemeriksaan dari tuan2 
Amerika jang memeriksa tentara 
Spanjol dan pembangunan siasat 

Spanjol”. pe 'hari Senin dalam komisi 

djak tahun 1944 berada dibawah 
pengawasan Amerika. Lapangan 
terbang ini belum lama berselang 
dikundjungi oleh laksamana Cut- 

demikian Pravda. 

: UNTUK MEMBUNUH". 

2 (ULP. ) . Menteri luar 'negeri So- 
vjet Rusia, Andrei Vyshinsky, 

politik ' 

wanita, jang sedang diadakan di 

Moskou telah menjerang politik 

luar negeri Pandit Nehru dengan 

sedang menjusun India mendjadi 

batu"lontjatan ke Tiongkok. 

| SUATU TINDAKAN KEKERAS- 
AN", KATA TRUMAN. 

. Dalam konperensi pers ming- 
guan Truman menerangkan, bah 

utan sendjata terhadap anasir2 njetudjui eta ini, ks : ap $ i Ta — 2 dgn '. dang negara2 jang bersangkutan 

dari brigade Warouw sehingga pada tgl. 16 bulan ini & ,, “0 C3 Ie na $ Njonja : Uma Rai Chaudhuri, untuk mengadakan konperensi per: 
i dari orang2 brigade Warouw memulaikan ak- (ULP.). Dalam sebuah tulisan , kat Madrid — lapangan terbang wakil India pada konperensi fe- siapan. Pertemuan ini agaknja a- 

akan datang di Baguio. 

SEBELAS ORANG MATI DALAM 
PERTEMPURAN DI MALAKA: 

geris masuk perangkap dan dise, 

rang oleh pasukan gerilja jang ter 
diri dari k.l. 200 orang, demikian 
suatu pengumuman resmi. Dalam 
perkelahian jang berlangsung dua 
djam setengah telah 4sewas tiga 

orang opsir, seorang opsir rendah . 
dari tentara Inggeris, sedangkan 
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"ENGAN LANJAR Dengan tulisan itu Pravda me- 
"muat djuga sebuah peta Spanjol 
dengan 54 pelabuhan besar, 37 
lapangan terbang dan 8 pangkalan 
angkatan udara laut", ,,jang se-' 
muanja dibikinsuntuk diperbesar. 
lebih landjut dibawah pimpinan 
orang2 Amerika dan seluruhnja 
dibawah pengawasan mereka. Se 

wa penangkapan atas diri konsol 

djenderal Amerika di Mukden itu, 
adalah suatu ,,kekerasan”, Ia ti- 

dak mau memberi keterangan le- 

bih landjut tentang ini dan me- 
nundjukkan kepada keterangan jg 
telah diberikan oleh Acheson. Ke- 
terangan Churchill tentang peng- 

| mengutjapkan tuduhan, bahwa 
.suatu pembunuhan manusia se- 
tjara besar2an oleh satu blok ne- 
gara2 dengam dikepalai oleh Ame 
rika.dan Inggeris sedang dipersiap 
kan”. Ia mengutjapkan tuduhan 

ini dalam perdebatan tentang u- 
sul Sovjet Rusia untuk mengada- 

bagai tjontoh, harian itu menjebut kan perdjandjian lima negara akuan pemerintah komunis di Ti- 
kan lapangan terbang Caracas de- ,,untuk memperkuat perdamaian”. ongkok disebut pendirian setjara 

st Aa $ 5 : oknum dari Churchill. Karena ini, 
ag " in tidak mau memberi 'komentar. 

Rentjana Presiden @uirino 

mah sakit militer di Djakarta, di- ' 
sebabkan oleh penjakit djantung. 

Djenazah pada hari Sabtu sore. 
diangkut dengan pesawat ke Ma- 
nilla. 

UNTUK MEMPERTJEPAT USAHA 
PEMBAHAGIAN DAERAH 

: PATROLI. Se an 

(Aneta). Berhubung dgn kabar 
dari Medan dari tgl. 16 Nopem- 

ber jang menurut mana lima buah 
tempat pendjagaan telah diserah- 

dari pihak gsrilja jang tewas ada 
tudjuh orang : seorang opsir Ing- | 
geris pun telah mendapat luka2 | 
berat. Ng o : 

Seorang peradjurit Inggeris jg. 
berhasil melarikan diri -dengan 
menerobos garis pertahanan kaum 
gerilja dapat minta balabantuan 
sebelum patroli tersebut binasa 
seluruhnja. 3 

Kemudian pesawat2 terbang 
RAF menembaki pasukan2 gerilja 
itu. 

   

  

   

    

   

            

   

  

   

  

' Hari Selasa, Bandjarnegara te- 
“lah ditinggalkan oleh tentara Be- 

| landa. Pukul setengah sebelas pa- 

“Gi 'pasukan2 TNI memasuki kota 
'itu. Penjerahan itu telah berdja- 
“lan lantjar dan terdjadi dalam 
suasana jang menjenangkan. Se- 

sudahnja diadakan upatjara ben- 

dera merah putih dialun2 serta 

hadirin menjanjikan Indonesia 
Raya, maka opsir TNI jang me- 

. megang komando disana dan bu- 

pati Bandjarnegara Republik ber- kan oleh pihak Belanda kepada 

pidato, dimana mereka berseru T.N.IL., berhubung dengan penje- 

' kepada penduduk, supaja tetap - rahan kedaulatan jang akan da- 
tenang dan djangan melakukan tang, maka sekarang didapat ka- 

Kh 

  

        

  

THAILAND MENJOKONG UNI 
ASIA TENGGARA ? 
  

PEMBERITAHUAN DISTRIBUSI 

      

   
   

    

   

  

amanan dan ketertiban. 

DEN HAAG. 

dalam Parlemen Inggeris, 

perbuatan jang mengganggu ke- 

ar (Aneta-Reuter). Dalam perde- 

batan tentang politik luar negeri 

bar dari Sibolga, bahwa penjerah 

'an tsb. diatas itu didasarkan pada 

maksud mempertjepat usaha pem 

BEVIN MENJATAKAN KEPUASAN - bahagian daerah2 patroli, sebagai 
NJA TENTANG HASIL2 K.M.B. DI mana disetudjui dalam kumisi ber 

sama. Ian EN 

DAFTAR DARI DAERAH2 PATROLI 
DI DJAWA J& TELAH DISERAH- 
KAN DAN JG AKAN DISERAH- 

dari Pilipina. 
Bukan untuk memegang mono- 

- poli Presiden, melainkan untuk 
. menjelesaikan soal2 penting. 

(ULP.). Presiden @uirino dari 
Pilipina jang praktis sudah pasti ' 
akan kemenangannja dalam pemi- 

ngat bentji akan intriges dan te- 
serahkan olehnja kepada. de- 

- wan2 pengadilan untuk diselidiki. 
ror. Tuduhan mengenai fraude di 
- Tentang susunan dari pemerin- 
tah baru ia belum bisa memberi 
keterangan banjak. ,,Beberapa o- 
rang mau bekerdja bersama, jang 
lain2nja ada jang tidak mau”, de- 
mikian Ouirino. 

(ULP.). Menurut seorang djuru 
bitjara dari kementerian luar ne- 
geri Pilipina, maka Thailand akan 
menundjang rentjana2 Pilipina un 
tuk organisasi dari suatu Uni Asia 
Tenggara. Menurut warta gezant 
Thailand telah memastikan hal ini 
dengan tegas kepada wakil men- 
teri luar negeri di Manila, Felino 
Neri, dengan siapa pada hari Se- 

No. 31/B. 

Kartu2 segel ABWM dan AC 
WM jang oleh kechilafan telah 
diberikan pada Militer2 dalam li- 
buran (Militaire Verlofgangers) 
dengan memakai tjap stempel 
MV harus dikembalikan pada 
Balai Pembahagian Manado. 

Pada segel2 tsb. tidak akan di- 
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: Pata | lihan, telah menguraikan kepada sa 3 | : : : SD. ti 
8 Menteri Luar Meggi nan KAN LAGI. £ ai: da Ta Kanaa Best La Ia lebih chawatir terhadap ko- N mengadakan pembi- Pena : pembahagian barang2 

Mean anna TANANY IR tjananja dihari depan. Sesudah ta Munisme didalam negeri daripada istribusi. 
Pada hari Senin presiden Ouiri- 

(Aneta). Dibawah ini termuat 
yo menerangkan dalam suatu kon daftar lengkap tentang daerah2 

patroli jg telah -diserahkan dan 

jang akan diserahkan lagi di Dja- 

B. di Den Haag. : 
Persetudjuan ini mungkin nan- 

ti mengakibatkan kerdja-sama 'jg 

“ baik dalam perhubungan antara 

Eropah dan Asia Tenggara, de- 

ikian Bevin, jang menambah- 

an, bahwa anggota2 dan wakil2 

hun 1953 ia tidak akan menjedia dari luar Pilipina. ,,Djanganlah 

kan diri lagi untuk mendjadi pre- 
siden. Dalam empat tahun jang 

La : terachir sebagai presiden ia akan 

Telah diserahkan: Di Djawa berusaha mentjari penjelesaian ba 

Barat: Bantam Selatan: kebupa- gi soal2 penting bagi negerinja 

pemerintah di Den Haag, mente- tian Tjiamis: distrik Sindangba- terutama dilapangan keuangan, jg 

| ri2 Belanda, wakil2 Indonesia rang, Bungbulang, Bandjar, Pa-- disebutnja soal jang terbesar. 

“dan Anggota2 K.P.B.B.I..pantas ngandaran, Tjidjalang: Kebupa- — Ia menerangkan, bahwa ia s 

Balai Pembahagian Manado, 
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pertjaja bahwa dari luar akan ada 

lahap, tetapi kami tak dapat mena : $ HOTEL ,,ASIA” 
sar2 untuk perdjoangannja 

serangan, demikian Ouirino. ,,Ka 

han kaum “komunis. Golongan 

Djalan Tiong Hoa No. 
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mi dapat menguasai kaum hukba- CEO NAMUN LIL LI LIL ( : 

Hukbalahap tidak mempunjai da- 

Telepon No. 

N
O
 

      

  

s mendapat utjapan “selamat “de- tian Kuningan. (bahagian Sela. £ 2 : MANADO 

an tertjapainja maksud itu. £. tany. 5 asn Se Es meta Maen PER Ns nan $ " Pe 1 

Ain 'mengachirkan, bahwa Di Djawa Tengah : 1. Na 5 en $ PE S3 $ 

“ bekerdja bersama dengan teman nan Solo dan Djokja: - distrik2 33 AN £ Hg Sanga , 3 2 

sedjabat menteri Stikker adalah Muntilan dan Salam: kebupatian Kaum Nasionalis Tiong kok Kamar-kamar bag Us k 

Wonosobo, Bandjarnegara, Pur- suatu soal jang senantiasa menje- v 

woredjo : distrik2 Tjandiroto dan nangkan, baik tentang soal Indo- 
- Pelajanan menjenangkan 

    

    

  

   
    

  

   

      

   

   

    

  

   

        

   

  

   

          

   

    

        

lain. 

diakan untuk anggota2. 

nesia, maupun tentang hal2 jang 

LAPURAN K.P.8.8.I. DIMASUKKAN 
DALAM ATJARA DEWAN KEA- 

sore D.K. berkumpul untuk mem- - 
— bitjarakan'lapuran K.P.B.B.I. Se- 

sudah perdebatan setjara pendek, 
maka diputuskan untuk memasuk  Banjumas, Djapara, Rembang dan 

kan lapuran itu dalam atjara ser- 
: NAN pembitjaraan tentang 

'hal itu selama sedikitnja tiga ha- 
ri, sesudah Jampiran2 telah dise- 

Parakan (sebahagian). dng 
Di Djawa Timur : keresidenan 

Madiun dan Kediri (terketjuali 

kota Kediri, Tulungagung, Blitar, 
Ngandjuk, Kertosono dengan dja 

Djawa Barat : 
dan Utara, ” : 

Djawa Tengah :  keresidenan 

distrik Salaman. 
Di Djawa Timur: Kebupatian 

Tuban, Bodjonegoro dan. Lamo- 
ngan :» Distrik2 Pagah dan Turen 

serta daerah Kediri jg belum di- 

serahkan. : 

— PASUKAN WAROUW BUKAN ME. Dr. DARMASETIAWAN AKAN 
| NGATJAU, TETAPI - MELAKUKAN 

: PEMBERSIHAN. MEMPELADJARI KESEHATAN 
RAKJAT INGGERIS. 

| (Aneta). Berhubung dengan Dengan resmi di Londen di- 
'kabar2- bahwa di Djawa-Timur wa | 

| antara T.NII. dan pasukan2 jang . awan, penasehat perdana menteri 

- telah ,terdjankit” oleh paham Republik Indonesia, drs. Moh. 
'komunis telah terdapat perselisi- 2. 
'han, maka-,Merdeka” dari Dja- 
“karta mendengar dari kalangan? ber untuk mempeladjari Djawatan 
jang dapat dipertjaja,- bah- 5 

wa pihak Kumisi Bersama se- 
empat di Surabaja telah menga- 

“dakan penjelidikan, dalam hal ma 'mempeladjari kesehatan yakjat . 
a K.P.B.B.I. turut serta. Penje- 

lidikan ini menundjukkan, bahwa ' baru menghadiri Konperensi Me- 
erdapat perseliszhan antara ba- dja Bundar di Den Haag, tadinja 

« taljon T.N.I. No. 17 dibawah pim akan tinggal di Inggeris beberapa 
Jinan seorang bernama Abdullah hari sadja, sebagai tamu kemente- 

umumkan, bahwa dr. Darmaseti- 

Hatta, akan tinggal di Inggeris 
sampai pertengahan bulan Desem 

Kesehatan Rakjat Inggeris. Se- 
orang djurubitjara menerangkan, 
bahwa dr. Darmasetiawan hendak 

Inggeris. Dr. Darmasetiawan jang 

Bantam tengah 

melarikan diri ke Pakistan. 

  

pada lambang dipergunakannja 

berselang dianggap tidak mung- 
kin. se 

Tuah Rosihan Anwar mengu- 
tjapkan-terima kasihnja atas per- 
hatian jang besar dan terutama 
atas penerimaan jang memuaskan 
dinegeri Belanda. : 

“KEGIATAN DARUL ISLAM. 
” Djuga di Garut Selatan teror 
Darul Islam berlangsung terus de- 
ngan menimbulkan kerugian2 pa- 
da penduduk dan perkebunan2. 
Setiap malam langit bersinar te- 
rang oleh tjahaja dari. rumah2 
kampung jang dibakar. Djuga 
perkebunan2 menderita kerugian. 
Demikianlah pada satu malam di 

' perkebunan Tjisompet sebelah Se 
“latan Tjikadjang, daerah Garut, 
600 pohon karet dirtisakkan. Di- 
daerah ini sekarang semua perke- 
bunan2 telah memperbantukan se 
bagian dari para pendjaga perke- 
bunannja kepada polisi sehingga 
polisi sekarang diperkuat dengan 
satu pasukan geraktjepat dari 
pengawal2 perkebunan dari 40 
orang jang turut membantu mem-. 
basmi gerombolan Darul Islam. 

“Beberapa orang pembesar ten- 
tara dan sipil nasionalis telah tiba 
di Karachi sesudah mereka mela- 

deral2 itu membuktikan, bahwa 
hal ini tidak merupakan tanda a- 
kan adanja pengungsian besar2- 

an dari Tiongkok. Peristiwa ini 
merupakan suatu kedjadian ter- 
sendiri jang disebabkan, karena 
pembesar2 itu, diantaranja bebe- 
rapa orang djenderal berangga- 

pan, bahwa perlawanan terhadap 
kaum komunis itu sama sekali ti- 

dak berfaedah. Mereka mau men 

tjegah diserangnja pasukan2 me- 
reka oleh pasukan dari djenderal 
Tao jang baru2 ini telah melari- 

kan diri kepihak komunis. Orang2 
pelarian ini telah mengalami ba- 

njak kesukaran2, karena mereka 

terpaksa mendaki gunung2 jang 

sukar dilalui orang ditapal batas 

Tiongkok-Pakistan dengan ber- 
djalan kaki. Mereka memberita- 

hukan, bahwa 'kl. 40 orang pembe- 
sar nasionalis lainnja kini me- 

nunggu di Singkiang sampai me- 
reka mendapat kesempatan untuk 

melarikan diri. 
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Seperai pada waktu ini adalah 
barang jang sangat mahal. 
Djanganlah dibikin lekas ru- 
sak dengan ditjutji sama sabun 
jang kasar dan tadjam. Sun- 
liahtmenghematkan isinja lemari- pakaiah 
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La
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aa warna2 Indonesia dan warna2 Be '“ : : 1 : 

Pe AMANAN. laga perhupangan | Tana landa bersama2 menghias medja rikan diri dari propinsi Singki- -, : : 

PN 5 : Ps La TE 'aeranZ jang akan gisera Sa 2 itu, suatu hal jag beberapa" pa bulan ang. Pemernitah kemudian mene- en Co 

- (Aneta). Pada hari Djumat lagi: : rangkan, bahwa keterangan djen- : : 

ade ke 4 T.N.I. dari letn. rian luar negeri Inggeris. KEDUDUKAN TETAP Peta — Njonja jang berharga, karena... .. . 4 

rouw jang.mendapat pe- 2 Pen dr. USMAN DI AUSTRALIA. - Sabun Sunlight lekas mengeluarkan ba- 1 

“Tintah dari komandan T.N.I. Dja- WARTAWAN2 INDONESIA me aan LUPUT DARI BLOKADE PEMERIN- njak busa jang mempunjai extra keku: 5 

Hen Sungkono, . “untuk - MINTA DIRI. (Aneta). Pembantu2 politik TAH NASIONAL TIONGKOK. atan-mentjutji, oleh karenanja semua 2 

2 enghabiskan perselisihan2. jang. Anna aa | surat2 kabar Australia di Can- pakaian — putih dan berwarna — dengan ' 

“telah timbul. £ s(Aneta). “Pada hari Minggu berra menduga, bahwa tidak la- Kapal Flying Cloud dari ,,Is- ta' perlu digilas keras, selamanja men: ! 
    

    

   
   

  

   
   

        

   

  

— Ketika sudah njata, bahwa se- 
tjara damai brigade Warouw ti- 
"dak dapat menghabiskan perseli- mengadakan djamuan makan se- 
sihan tsb., maka komandan T.N. bagai upatjara perpisahan untuk 
I. pada tgl. 15 Nov. jl. memberi- rekan2 dan kenalan2nja bangsa 
tahukan kepada pihak -Belanda, Belanda, setelah mana dilangsung 
bahwa-delapan kompanji dari bri- : 5 

gadenja akan dipersatukan untuk perhatian banjak. Dimuka medja ' 

mengadakan aksi militer disebe- 

malam wartawan2 Indonesia jang 
sedang berada dinegeri Belanda 

kan pesta dansa jang mendapat 

pandjang jang dihiasi oleh war- 

ma lagi-akan ditentukan kedudu- 
kan tetap dari dr Usman jang 
hingga kini belum diatur. Sedjak 
tiba beliau di Australia tiga tahun 
lalu, maka beliau tidak dapat 
mengusahakan banjak untuk Re- 
publik setjara langsung. Menurut 
sumber2 Belanda, maka beliau 
adalah penasehat pertama dari 

brandtsen Line” jang berhasil me- 

larikan diri dari pendjagaan ka- 
pal perang nasionalis “Tiongkok 

dimuara sungai Jangtse dan Ang 
dalam melakukan usaha itu telah 

ditembaki dengan hebatnja sete- 

Ih sampai dipelabuhan Reusan di 

Korea Selatan, Dua lobang besar 

  

  

djadi bersih betul. 

  
|Sasun Tap HNSI 

(SUNLIGH TI 

Halus dipakai 
menghemalkan pakaan ,     
  

        

tah Selatan Pegunungan Kawi na2 merah putih dan pita merah Menteri Uurusan Luar Negeri 251 dindata kans itiaK 1 
dan dekat Porong. — putih biru dinjatakan pidato2. Australia mengenai soal2 Indo- menghiasi dinding kapal itu. “pt LEVER'S ZEEPFABRIEKEN N. V. - BATAVIA 1 

. Sesudah perundingan - dengan Pembitjara pertama adalah tu- nesia, : . ten kapal perang nasionalis tadi $ 810.28 3 1 

kol. Sungkono pihak Belanda.me- an Tobing, jang. menundjukkan mmm jhenerangkan, bahwa dikemudian Sei , : 
F3 “ 8 

3 Y 
5 

g 

" » L.. MPertjotakan Kementerian Penerangan N.I.T. - Tomohon. 1 ' 

. " MEA ea IE SEP Si 

'k a 
1 “ £ 

Oa £ ana Ah


